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“Desinformação não significa informação falsa. Significa informação enganadora
– deslocada, irrelevante, fragmentada ou superficial –, informação que cria
a ilusão de saber algo, mas que de facto nos afasta do conhecimento.”
— NEIL POSTMAN
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Este foi um ano extraordinário para a Casa de Investimentos e para os seus
colaboradores. Foi com muito gosto, e sobretudo com enorme sentido
de responsabilidade, que demos as Boas-Vindas a mais de 2.000 novos
Clientes. O lançamento do fundo Casa Global Value PPR permite que qualquer
investidor possa ter acesso a uma filosofia de valor a partir de 1.000 euros.
Cabe-nos agora demonstrar que esta deve ser a conta para acumular
riqueza a longo prazo. Com horizonte temporal que nos permite investir
com risco limitado na classe de ativos com melhores rentabilidades
na história financeira (as ações) e o facto de ser fundo PPR − garantindo
um conjunto de vantagens fiscais que protege e potencia a acumulação
de riqueza – esta deve ser a conta de poupança de longo prazo das famílias.
Este é o produto financeiro com maiores vantagens fiscais associadas.

“As pessoas têm excesso de confiança nos seus julgamentos. Cometem
erros porque geralmente são excessivamente otimistas quando fazem
planos e acreditam piamente que esses planos resultarão.”
— DANIEL KAHNEMAN

“Não me digas o que pensas, diz-me o que tens no teu portfólio.”
— NASSIM TALEB
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Apesar de uma rentabilidade média nas carteiras de gestão discricionária
de cerca de 16,3% e no fundo Casa Global Value PPR de 16,85%, consideramos
2021 um ano com sabor amargo. Deixámos muito dinheiro em cima da mesa.
Isto significa, tal como escrevemos no Relatório e Contas de 2018, que
temos hoje uma carteira a transacionar com um desconto considerável face
ao que realmente vale. O potencial de valorização e o facto de determos
hoje a coleção de negócios com maior qualidade na história da Casa de
Investimentos permite-nos estar muito confiantes que o futuro nos vai
voltar a dar razão, com retornos superiores à média de mercado.
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Em 2018, iniciámos a escrita de Cartas Trimestrais aos nossos Clientes.
Este compromisso de comunicação regular parece-nos essencial para que
percebam os investimentos que fazemos, o que se passa com os títulos
em carteira, o que compramos, o que vendemos e o porquê. Do último ano,
realçamos a carta do primeiro trimestre, a que demos o nome “A melhor
carta de sempre”, escrita por Jeff Bezos aos acionistas da Amazon:

5 de março de 2021
Sr. Jeff Bezos
Executive Chairman
Amazon.com Inc.
410 Terry Avenue North
Seattle, WA 98109
Caro Sr. Bezos,

“Se queremos ser bem-sucedidos nos negócios (na realidade, na vida),
temos de criar mais do que consumimos. O nosso objetivo deverá ser criar
valor para todos aqueles com quem interagimos.”
— JEFF BEZOS, CARTA AOS ACIONISTAS, ABRIL 2021

O trabalho mais importante que fazemos para os nossos Clientes é estudar
e analisar as empresas, os seus modelos de negócios, as suas demonstrações
financeiras, e avaliar até que ponto os seus gestores executam o que
prometem. Nesta nossa carta partilhamos parte de uma leitura recente
da que é já considerada a melhor carta de sempre dirigida aos acionistas.

Obrigado por fazer da Amazon uma empresa excecional! Acreditamos
que gostaria de saber como a Amazon beneficiou a nossa família.
Em 1997, quando a Amazon entrou em bolsa, o nosso filho Ryan tinha
12 anos e era um leitor voraz. No aniversário dele, oferecemos-lhe duas
ações da sua empresa que vendia livros – não tínhamos dinheiro para mais
na altura. Passado um ano, as ações tiveram um stock split de 2 para 1,
depois de 3 para 1 e finalmente de 2 para 1 e o Ryan ficou com 24 ações.
As ações estavam em nosso nome devido à sua idade. Pretendíamos
colocá-las em nome dele, mas nunca chegámos a fazê-lo, mas ele sabia
que eram dele.

“Aos nossos acionistas:
Na carta da Amazon aos acionistas de 1997, a nossa primeira carta,
falei acerca da nossa esperança em criar uma “empresa duradoura”,
que reinventasse o que significa servir um cliente através do poder
da internet. Observei que a Amazon tinha crescido de 158 para 614
colaboradores e que tínhamos ultrapassado os 1,5 milhões de contas
de clientes. Tínhamos acabado de cotar na bolsa a um preço ajustado
de 1,5 dólares por ação. Escrevi também que era o Dia 1.
Desde então, já percorremos um longo caminho e estamos a trabalhar
mais do que nunca para servir e deliciar clientes. No ano passado,
contratámos 500.000 funcionários e empregamos agora 1,3 milhões
de pessoas em todo o mundo. Temos mais de 200 milhões de clientes
Prime pelo mundo inteiro. Mais de 1,9 milhões de pequenas e médias
empresas vendem produtos na nossa loja e representam cerca de 60%
das nossas vendas a retalho. Os clientes ligaram mais de 100 milhões
de casas aos nossos dispositivos Alexa. A Amazon Web Services serve
milhões de clientes e terminou 2020 com uma receita anualizada
de 50 biliões de dólares. Em 1997, ainda não tínhamos inventado o Prime,
Marketplace, Alexa ou AWS. Não eram sequer ideias ainda e nenhuma
delas estava predestinada. Corremos enormes riscos em cada uma
e canalizámos suor e engenho em cada uma delas.
6

Pelo caminho, criámos 1,6 triliões de dólares de riqueza para os acionistas.
Quem são eles? O vosso CEO é um deles e as minhas ações da Amazon
tornaram-me rico. No entanto, mais de 7/8 das ações, que representam
1,4 triliões de riqueza, são propriedade de outros. Quem são eles? São
fundos de pensões, universidades, planos de poupança reforma e são
a Mary e o Larry, que me enviaram esta carta, precisamente na altura
em que me preparava para escrever esta carta aos acionistas:

Por várias vezes, ao longo dos anos, o Ryan quis liquidar as ações, mas
sempre lhe dissemos que lhas comprávamos. Depois, eventualmente,
acabávamos por lhas oferecer novamente. Era uma espécie de piada
privada na família.
Dado o crescimento exponencial no valor das ações, decidimos dividi-las
entre nós próprios e ambos os nossos filhos, Ryan e Katy.
O Ryan vai comprar casa este ano e gostaria de vender algumas ações.
Antes de as vender, tivemos de converter os certificados originais em papel
para um formato digital. Reparámos que o primeiro certificado tinha um
número extremamente baixo. Nem consigo imaginar quantas mais ações
foram emitidas desde essa data!
Anexo uma cópia do certificado original das ações de 1997 – há 24 anos.
Essas duas ações tiveram uma influência maravilhosa na nossa família.
Todos nós adoramos testemunhar o crescimento da Amazon ano após
ano e esta é uma história que adoramos contar.
Parabéns pela sua carreira como CEO da Amazon. Nem conseguimos
imaginar o esforço e o trabalho que o Sr. Bezos e a sua equipa tiveram
de fazer para tornar a Amazon na empresa mais bem-sucedida e inventiva
do planeta. Desejamos que tenha agora tempo para relaxar e para fazer
as coisas que deseja fazer, tal como explorar o espaço!
Mal podemos esperar para ver onde a Amazon vai entregar de seguida!
No Dia Seguinte em Marte!
Com os melhores cumprimentos,
Mary e Larry

RELATÓRIO E CONTAS 2021
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Recebo constantemente histórias parecidas. Conheço pessoas que
utilizaram o dinheiro das ações da Amazon para a universidade, para
emergências, casas, férias, para dar início à sua empresa, para ajudar
os outros – e a lista é interminável. Tenho muito orgulho na riqueza
que criámos para os acionistas. É significativa e melhora as suas vidas.
No entanto, estou seguro de outra coisa: este não é o maior quinhão
do valor que criámos.
Recordemos que os preços das ações não têm a ver com o passado.
Os preços das ações são uma previsão dos cash flows futuros
descontados para o presente. O mercado de ações antecipa.
Permitam-me falar um pouco do passado. Quanto valor criámos para
os acionistas em 2020? Esta é uma questão relativamente fácil de responder,
uma vez que existem sistemas contabilísticos preparados para isso.
O nosso lucro em 2020 foi de 21,3 biliões de dólares. Se, ao invés de ser
uma empresa publicamente cotada com milhares de donos, a Amazon tivesse
um único dono, esse teria sido o lucro que o dono arrecadaria em 2020.
E os funcionários? Esta também é uma pergunta relativamente fácil
de responder, uma vez que podemos consultar os gastos com pessoal.
Em 2020, os funcionários ganharam 80 biliões de dólares, a que se somam
mais 11 biliões de dólares em benefícios e impostos, para um total
de 91 biliões de dólares.
E quanto aos vendedores na nossa loja? Temos uma equipa (Selling
Partner Services) que trabalha para responder a esta questão. Estimam
que, em 2020, os lucros das suas vendas nas nossas lojas foram entre
25 e 39 biliões de dólares. Sendo conservador, levamos em consideração
os 25 biliões de dólares.
Para os clientes, temos de os dividir entre clientes consumidores e clientes AWS.
Primeiro, os consumidores. Oferecemos preços baixos, uma vasta seleção
e entregas rápidas, mas imaginemos que, para o propósito desta estimativa,
ignoramos tudo isto e avaliamos apenas uma coisa: poupamos tempo
aos nossos clientes.
Os clientes completam 28% das compras na Amazon em três minutos
ou menos e metade de todas as compras são concluídas em menos
de 15 minutos. Se compararmos isto a uma típica saída às compras numa
loja física – conduzir, estacionar, procurar nas estantes da loja, esperar
na caixa, encontrar o carro no parque e regressar a casa. Estudos sugerem
que a típica viagem à loja demora cerca de uma hora. Se assumirmos
que uma compra típica na Amazon demora 15 minutos e que nos poupa
um par de viagens a uma loja física, isto significa uma poupança de mais
de 75 horas por ano. Isto é importante. Neste início do Séc. XXI, estamos
todos muito ocupados.
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Para que possamos chegar a um número em dólares, vamos avaliar
a poupança no tempo em 10 dólares por hora, um número conservador.
Setenta e cinco horas multiplicadas por dez menos o custo do Amazon
Prime resulta numa criação de valor para cada membro do Prime de cerca
de 630 dólares. Temos 200 milhões de membros Prime e uma criação
de valor, em 2020, de 126 biliões de dólares.
É difícil estimar a criação de valor na AWS, uma vez que as exigências
de cada cliente são tão diferentes, mas vamos tentar de qualquer
maneira, reconhecendo à partida que as margens de erro são elevadas.
As reduções de custos diretos devidas à operação de servidores na cloud
em vez de localmente variam enormemente, mas uma estimativa razoável
é de 30%. Com base nas receitas da AWS de 2020, 45 biliões de dólares,
esses 30% significam uma criação de valor para os clientes de 19 biliões
(o que lhes custaria 64 biliões de dólares isoladamente, custa-lhes
45 biliões com a AWS). A parte difícil deste exercício de estimativa
é que a redução de custos direta é a porção mais pequena do benefício
que o cliente consegue ao mudar-se para a cloud. O maior benefício
é o aumento na velocidade de desenvolvimento de software – algo que
pode melhorar significativamente a competitividade e lucros do cliente.
Não temos qualquer forma razoável de estimar essa porção de criação
de valor para o cliente exceto dizer que é quase certo que é superior
à poupança nos custos diretos. Sendo conservadores (e tendo em mente
que estamos apenas a tentar chegar a valores aproximados), diria
que é equivalente e que a criação de valor da AWS para o cliente,
em 2020, foi de 38 biliões.
Somando a AWS e os consumidores dá-nos um total de criação de valor
para o cliente, em 2020, de 164 biliões de dólares. Resumindo:
Acionistas
Funcionários
Vendedores
Clientes
Total

21
91
25
164
301

biliões
biliões
biliões
biliões
biliões

de
de
de
de
de

dólares
dólares
dólares
dólares
dólares

Se cada grupo tivesse uma demonstração de resultados representando
as suas interações com a Amazon, os números acima seriam os “lucros”
dessas demonstrações de resultados. Estes números são parte da razão
pela qual estas pessoas trabalham para nós, pela qual os vendedores
vendem através da nossa plataforma, e pela qual os clientes compram
na nossa loja. Nós criamos valor para eles. E esta criação de valor não
é um jogo de soma zero. Não é apenas mover dinheiro de um bolso
para outro. Se desenharmos um círculo à volta de toda a sociedade,
descobrimos que a invenção está na raiz de toda a verdadeira criação
de valor. E o valor criado é, no fundo, uma métrica para a inovação.”
Na Casa de Investimentos trabalhamos para ser o principal parceiro financeiro
dos nossos Clientes, trabalhamos para ser o “agente capitalizador” da riqueza
que nos é confiada. Isto significa que procuramos investir em negócios que
têm a capacidade de capitalizar retornos ao longo de muitos anos e que
conseguem criar valor para os seus colaboradores, para os seus clientes,
para os seus acionistas e para a sociedade.

MENSAGEM

9

É um privilégio e uma honra para a Casa de Investimentos poder gerir
o dinheiro de Famílias e de investidores institucionais. Nós, acionistas-gestores e quadros da CASA, estamos verdadeiramente comprometidos
com o longo prazo e é esse compromisso que torna possível manter
uma perspetiva de investimento de anos, que resultará em retornos mais
elevados para o benefício de todos. A confiança e o apoio dos nossos
Clientes fortalecem a nossa vontade e propósito de proteger e valorizar
os patrimónios que nos confiam. Tudo faremos para que se mantenham
connosco, para que se sintam seguros e para que esta seja uma parceria
rentável a longo prazo. Contamos convosco para criarmos uma legião
de investidores em valor.

Pensar como um investidor capitalizador é muito natural para as pessoas
que compram pequenas empresas não cotadas. O investidor em empresas
não cotadas concentra-se cuidadosamente num punhado de investimentos
e espera que os contabilistas reportem consistentemente, no final de cada
ano, que o seu capital por ação cresceu. Estes investidores não pensam
em entrar e sair dos seus investimentos mensalmente ou diariamente.
Esta abordagem é tão básica que, muitas vezes, é esquecida nos mercados
acionistas. Nos mercados acionistas, é muito fácil distrairmo-nos com
as flutuações hora a hora e com a excitação dos corretores e dos canais
financeiros com as notícias de curto prazo. Para ser um investidor
capitalizador, precisamos de nos abstrair do ruído de curto prazo.
Refletimos profundamente sobre os ingredientes necessários para que
um negócio consiga capitalizar o valor ao longo de muitos anos. São estas
as empresas que procuramos e que hoje fazem parte da nossa carteira,
entre as quais a Amazon.

Aos nossos Clientes deixamos um agradecimento muito especial
pela confiança e pelas recomendações que fazem da nossa CASA.
Muito obrigada.
Com consideração, apresentamos os melhores cumprimentos,

É importante reconhecer que o mercado acionista não é nem realidade
nem verdade, mas antes o reflexo do julgamento coletivo da “multidão”
com uma grande dose de irracionalidade e emoção à mistura. Para tornar
isto ainda pior, o curto prazo é o máximo denominador comum. A título
de exemplo, a cotação de mercado da TESLA há algumas semanas
transformou-a na sexta empresa mais valiosa do mundo, apesar da sua
história quase sem lucros. Contudo, para muitos investidores, este facto
não é relevante. Apesar de parecer que os preços das ações se podem
manter irracionais indefinidamente, os desenvolvimentos da vida real
das empresas, com frequência, servem de mecanismos de reversão para
o correspondente valor que geram. Muitos dos grandes excessos de 2020
e 2021 estão já com correções muito substanciais. Muitas empresas,
há meses tão “queridas” pelos investidores, viram a sua cotação cair 70%
a 80% nas primeiras semanas de 2022. Cerca de 42% das empresas
do Nasdaq já corrigiram mais de 50% dos máximos recentes.

Emília Oliveira Vieira
CHIEF EXECUTIVE OFFICER & CHAIRMAN

Trabalhamos para que os nossos Clientes sejam Clientes antigos.

Gerimos o dinheiro dos nossos Clientes como gostávamos que fizessem
com o nosso. Ao longo deste documento, dizemos o que pensamos
e o que fazemos. Dizemos e investimos com os nossos Clientes,
nos mesmos negócios, na mesma proporção. Toda a Equipa da CASA
investe no fundo Casa Global Value PPR.
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Trabalhamos para nos tornarmos no maior parceiro financeiro dos nossos
Clientes. Para o conseguirmos, promovemos um relacionamento justo,
dedicamos recursos consideráveis à divulgação de conhecimento
e comunicamos com clareza e regularidade. É nossa convicção que,
entendendo como tomamos decisões de investimento, se construirá
uma relação de confiança e nos entregarão uma fatia maior do esforço
do trabalho e poupança.
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ÓRGÃOS SOCIAIS
Os órgãos sociais da Casa de Investimentos são eleitos
em Assembleia Geral. A sua composição é a seguinte:

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

CONSELHO FISCAL

Daniel Abel Monteiro Palhares Traça

Paula Cristina Bogalho Cardoso

PRESIDENTE

PRESIDENTE

Igor André Vieira de Carvalho

Fernando Manuel de Almeida Alexandre

SECRETÁRIO

VOGAL

José Pedro Pereira Silva Cunha de Sousa
VOGAL

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

João Carlos Ferreira Novais
VOGAL SUPLENTE

Emília de Fátima de Oliveira Vieira
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PRESIDENTE

António Pedro Moreira da Silva Alves
VOGAL

Nuno Miguel Moreira Lopes Gama
VOGAL

António Manuel Pacheco e Murta
VOGAL (INDEPENDENTE)
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Veloso & Associados – SROC, Lda.,
representada por Óscar Rodrigues Veloso

RELATÓRIO
DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO

CARACTERIZAÇÃO DO ANO

RENTABILIDADE DESDE O INÍCIO DA ATIVIDADE
(GESTÃO DISCRICIONÁRIA DE CARTEIRAS)
ANO
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O Conselho de Administração da Casa de Investimentos
– Gestão de Patrimónios e Fundos de Investimento,
SGOIC, S.A., no cumprimento das disposições legais
e estatutárias, apresenta o Relatório de Gestão
e as Demonstrações Financeiras e a Proposta
de Aplicação de Resultados, do exercício de 2021.

RENTABILIDADE

RENTABILIDADE

(b)

2010/2011(a)

12,42%

2020

15,31%

2012

11,66%

2021

16,85%

2013

27,34%

Rentabilidade acumulada desde a abertura

34,75%

2014

12,36%

Rentabilidade anualizada

26,96%

2015

−2,66%

2016

16,00%

2017

2,24%

2018

−15,21%

2019

28,95%

2020

-2,93%

2021

16,30%

Rentabilidade acumulada desde a abertura

155,89%

Rentabilidade anualizada
a

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

b

Rentabilidade líquida de todas as comissões de transação, de gestão,
e das retenções de impostos sobre dividendos.
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RENTABILIDADE DO FUNDO CASA GLOBAL
VALUE PPR

CARACTERIZAÇÃO DO ANO

8,81%

O fundo Casa Global Value PPR iniciou a atividade
em 1 de outubro de 2020. As rentabilidades
apresentadas acima são líquidas de todos
os custos e comissões. É importante notar que
o fundo foi lançado há um ano e três meses, não
tendo ainda passado por correções substanciais
de mercado. As rentabilidades apresentadas
acima não devem constituir expectativas
de que o futuro replicará a história recente.
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Em 2021, a performance das carteiras da Casa
de Investimentos foi de 16,30%. Desde o início
da gestão, a 15 de novembro de 2010, a Casa
de Investimentos tem uma rentabilidade
acumulada de 155,89%, que equivale a uma
rentabilidade anualizada de 8,81%, líquida
de todas as comissões de transação, de gestão,
e das retenções de impostos sobre
os dividendos recebidos. O fundo Casa Global
Value PPR obteve uma rentabilidade no ano
de 16,85%, com uma rentabilidade acumulada
de 34,75%, o que corresponde a uma
rentabilidade anualizada de 26,96%.
A Casa de Investimentos gere carteiras
de investimento individuais e a rentabilidade
apurada na primeira tabela resulta da média
de todas as carteiras de investimento, 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 Cliente pode variar
significativamente, dependendo da data
de abertura de conta, e da frequência e data
dos reforços e levantamentos feitos pelos
Clientes. Ou seja, os Clientes, pela sua decisão
de reforço ou resgate, poderão influenciar
significativamente os resultados finais.

ENVOLVENTE MACROECONÓMICA
A economia global registou uma forte
recuperação no ano de 2021, apesar de ainda
se sentir os efeitos da pandemia do coronavírus
SARS-CoV-2. A vacinação da maioria da
população nos países desenvolvidos permitiu
retomar a atividade económica, e reduzir
as restrições à mobilidade que tinham provocado
a quebra de 2020. De acordo com estimativas
do FMI, o PIB global terá crescido 5,9%, mais
do que a recuperação da queda de 3,1%
registada no ano anterior.

CRESCIMENTO DO PIB

-3,1%

2.

3.

O horizonte temporal do fundo está
alinhado com a filosofia e estratégia
de investimento da CASA,
As decisões individuais dos Clientes
subscritores do fundo não têm impacto
na rentabilidade,

MUNDO

-3,4%

2020

EUA
ZONA EURO

-6,4%

EMERGENTES
-2,0%
5,9%
5,6%

2021 e
5,2%

6,5%

O fundo Casa Global Value PPR será, ao longo
do tempo, uma melhor medida de avaliação
do nosso trabalho por vários motivos:
1.

A economia dos EUA protagonizou a rápida
recuperação da queda de 2020 com um
crescimento do PIB de 5,6%, registando neste
século a maior margem de crescimento face
à economia mundial. A taxa de desemprego
atingiu o mínimo dos últimos 52 anos.
A aprovação de planos de investimento
governamentais e o aumento da confiança
dos consumidores proporcionaram a recuperação
da atividade, que levou inclusivamente a taxa
de desemprego para 4,9%, próximo dos
mínimos registados em 2019.

4,4%

2022 p

4,0%
3,9%
4,8%

FONTE: FMI, WEO UPDATE, JANEIRO 2022
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Na zona euro, a recuperação foi mais lenta
que nos EUA e observaram-se velocidades
distintas entre os vários países. O surgimento
da variante Ómicron em novembro arrefeceu
ligeiramente a retoma no final do ano. O setor
industrial foi afetado pelas quebras em algumas
matérias e equipamentos, enquanto as áreas
de viagens, turismo, hotelaria e entretenimento
continuaram a ser afetadas pela manutenção
de restrições associadas à pandemia.
A economia chinesa terá crescido a uma taxa
de 8,1% ao longo de 2021, mas com sinais
de abrandamento no último trimestre, com
as perturbações no setor imobiliário em função
da situação de default em que caiu o promotor
Evergrande e o ressurgimento de focos
de COVID-19 que forçaram novas medidas
de confinamento. O Banco da China reduziu
em dezembro as exigências de reservas aos
bancos e as autoridades têm procurado garantir
que a desalavancagem das empresas mais
problemáticas do setor imobiliário seja feita
de forma organizada.
A economia portuguesa cresceu 4,9% em 2021
graças à retoma da procura interna, o valor mais
elevado desde 1990, mas ainda longe de recuperar
totalmente a quebra de 8,4% registada no ano
anterior. A retoma do investimento e os gastos
públicos permitiram que a taxa de desemprego
baixasse para níveis inferiores aos registados
antes da pandemia, mas a procura externa ainda
sofreu com os impactos no turismo
e no abastecimento de matérias-primas
e bens intermédios. A inflação também
registou uma subida, ainda que mais moderada
que no conjunto da zona euro, para 2,7%.

A estrutura de custos permite
ganhos de escala,

4. Não há incidência de IVA sobre
a Comissão de Gestão,
18

5.
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A tributação de dividendos
é mais vantajosa dentro do fundo.
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A retoma das economias e a deslocação
dos padrões de consumo para bens em vez
de serviços (que foram mais afetados pelas
restrições associadas ao controle da pandemia)
levaram a um forte aumento dos preços
das matérias-primas, em particular do petróleo
e do gás natural. Ao mesmo tempo, verificaram-se
fortes subidas nos preços dos fretes marítimos
e quebras de fornecimento de alguns
componentes, de que os semicondutores são
o melhor exemplo. Estes fenómenos começaram
a exercer pressão sobre o nível dos preços, com
as principais economias a atingirem os níveis
de inflação mais elevados das últimas décadas,
7% nos EUA e 5% na zona euro.

TAXAS DE INFLAÇÃO NOS EUA
E NA ZONA EURO
FONTE: BLOOMBERG

Relativamente à inflação, a questão é se estes
números são temporários e resultado das
disrupções nas cadeias de fornecimento ou se,
pelo contrário, são permanentes. Sobre o futuro
da taxa de inflação, há bons argumentos dos
dois lados do debate. Os que acreditam que
a inflação é permanente argumentam que:

A recuperação mais robusta do consumo
nos EUA levou a que as fontes de aumentos
de preços fossem mais generalizadas (a inflação
subjacente, que exclui bens energéticos
e alimentares, atingiu 5,5%), criando no final
do ano pressão para a Reserva Federal suspender
as compras de ativos implementadas no pico
da pandemia e iniciar o processo de subida
das taxas de juro. Por isso, o comité de política
monetária começou a preparar os mercados para
várias subidas da taxa diretora ao longo de 2022.

1.

Na zona euro, as pressões inflacionistas foram
mais moderadas e forçadas, em grande parte,
pelas subidas de bens energéticos (a inflação
subjacente não passou dos 2,6%). O BCE efetuou
uma revisão estratégica, em que passou a tratar
o objetivo de longo prazo da inflação como
simétrico, tolerando um período temporário
de inflação acima dos 2%. Ao mesmo tempo,
manteve o objetivo de descontinuar as compras
de ativos a partir de março de 2022, mas
prolongando o reinvestimento dos títulos adquiridos
no referido programa até ao final de 2024.

A globalização, grande motor de deflação
das últimas décadas, tem sofrido com
os países a serem mais protecionistas,

2.

A tendência de queda nos salários
observada há décadas inverteu-se,

3.

A Reserva Federal americana
sentir-se-á forçada a manter as taxas
baixas, ajudando a que a dívida do Estado
seja mais fácil de pagar.

Do outro lado do debate estão
os que defendem que:
1.

Os programas de estímulos económicos
estão a terminar,

2.

O envelhecimento da população
nas economias desenvolvidas traduz-se
em níveis de consumo mais baixos,

3.

Os níveis de endividamento das economias
são forças deflacionárias.

TAXA INFLAÇÃO EUA
TAXA INFLAÇÃO ZONA EURO

7%

Os avanços tecnológicos, que permitiram
ganhos de produtividade sem precedentes,
contribuíram para acelerar as pressões
deflacionistas nas últimas décadas. O que
fica claro desta pandemia é que os avanços
tecnológicos estão a ser massivamente adotados.
O estratega David Rosenberg diz que “apostar
na inflação é apostar contra o engenho humano”.
Em relação às taxas de juro, o mercado começa
a descontar várias subidas ao longo deste ano
nos Estados Unidos. Os mercados apreçam já
pelo menos quatro movimentos de subida que,
a ocorrerem, levam as taxas de curto prazo de
valores próximos do zero para 1,25% até ao final
de 2022. Na Europa, a taxa de inflação atingiu
os 5%. Contudo, excluindo as componentes
de energia e alimentação, a subida de preços
foi de apenas 2,6%. A economia europeia está
inclusivamente com uma maior folga, já que só
em 2022 é que vai recuperar os níveis de produto
de 2019. Por isso, a premência de subidas
de taxas está longe do que observamos
na economia norte-americana, até porque
o próprio BCE reviu a sua orientação estratégica
no ano passado, passando a tolerar períodos
transitórios de inflação mais elevada.
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MERCADOS FINANCEIROS
Os mercados acionistas registaram fortes
valorizações em 2021, levando a maioria
dos índices para novos máximos, apoiados
na recuperação económica e dos resultados
das empresas acima do esperado, apesar dos
efeitos ainda presentes da pandemia. O índice
global de ações MSCI World em EUR registou uma
valorização de preço de 29,3% e um retorno total
de 31,1% quando contabilizados os dividendos.
ÍNDICES DE AÇÕES

MOEDA

2019

2020

2021

MSCI WORLD EUR

EURO

+27,5%

+4,6%

+29,3%

S&P500

USD

+28,9%

+16,3%

+26,9%

MSCI EUROZONE

EURO

+22,0%

-3,9%

+21,5%

PSI-20

EURO

+10,2%

-6,1%

+13,7%

+15,4%

+15,8%

-4,6%

MSCI EMERGING MARKETS USD

O principal fator de recuperação dos mercados
acionistas foram os resultados das empresas,
que ficaram acima das estimativas mais otimistas.
As empresas norte-americanas que compõem
o índice S&P500 registaram um crescimento
dos lucros de 46%, o que depois de uma queda
de 14% em 2020 significa um valor cerca de
26% acima dos níveis pré-pandemia de 2019
− e confirmando uma das recuperações mais
rápidas de um cenário de crise e recessão.
Por comparação, após a crise financeira de
2008, as empresas demoraram 6 anos a registar
um crescimento semelhante dos resultados.

RESULTADOS POR AÇÃO DO ÍNDICE S&P500
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Os mercados emergentes tiveram um
comportamento em contraciclo dos restantes
mercados, com o MSCI Emerging Markets
a recuar quase 5% em dólares, por força
do comportamento das ações chinesas.
De facto, o MSCI China teve um recuo
de 22%, com a atuação do governo na regulação
de setores como a tecnologia e a educação,
a par das dificuldades das empresas do setor
imobiliário, que culminaram com um evento
de default da Evergrande, um dos maiores
promotores do setor.
O segmento de obrigações teve um ano
negativo, com a maior parte da curva
a manter-se em taxas negativas, mas
assistindo-se a uma subida das taxas de longo
prazo. O índice de Investment Grade Global
da Bloomberg com cobertura cambial para
euros registou um retorno total de -2,2%.
Na dívida empresarial, apesar da subida das
taxas, o High Yield ainda produziu um retorno
de 1,5% em euros, devido ao facto de as
taxas de incumprimento se terem mantido
extremamente baixas graças à recuperação
económica e às ajudas governamentais.
Segundo dados da S&P, o número de defaults
a nível global caiu 70% face a 2020 e foi
o número mais baixo desde 2014. E de acordo
com a Fitch, a taxa de default High Yield
dos EUA deverá ter fechado 2021 próxima
do mínimo histórico registado em 2007.

150

119

Se por um lado a pandemia acelerou a transição
tecnológica, potenciando a rentabilidade
de empresas como Alphabet ou Microsoft,
a recuperação económica registada ao longo
do ano estendeu a retoma de resultados
a todos os setores, incluindo os setores
cíclicos. O setor da energia beneficiou
da subida dos preços do petróleo e do gás
natural para voltar aos lucros, e o S&P Energy
foi o índice setorial com a maior subida no ano,
acumulando um ganho de 48%. As empresas
financeiras, por seu lado, beneficiaram de um
bom ano em termos de mercado de capitais
(com um ano muito forte de colocações
de mercado primário) e de trading, ao mesmo
tempo que os dados de crédito malparado
continuaram bastante contidos.
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No mercado cambial, o bom desempenho
da economia americana e a consequente subida
das taxas de juro do dólar fortaleceram essa
moeda, com uma apreciação de 8% contra o euro,
invertendo a tendência registada no ano anterior.
Nas matérias-primas, a retoma da atividade
acima do esperado, aliada ao subinvestimento
em alguns setores, a eventos meteorológicos
extremos, e às disrupções nas cadeias
de fornecimento levaram a uma subida
generalizada dos preços, com particular
destaque para os preços de bens energéticos.
O barril do petróleo Brent registou uma subida
de 51% para 77,50 USD, enquanto o Gás Natural
(Henry Hub Spot) subiu 53% para 3,65 USD.
Mas a subida das matérias-primas estendeu-se
à generalidade de bens agrícolas e metais,
com o índice de matérias-primas CRB a registar
um ganho de 38%.
Em conclusão, assistimos a um ano de retoma
económica, que se refletiu em bons retornos
para os mercados acionistas, perdas para
as obrigações de melhor qualidade e subida
generalizada dos preços das matérias-primas.
Apesar da expetativa de subida de taxas de juro
nos EUA e de uma redução da liquidez injetada
pelos bancos centrais, as taxas de juro reais
(ou seja, o retorno que produzem descontado
da inflação) deverão continuar a manter-se
fortemente negativas, dando suporte ao
investimento em ativos reais como as ações.
Além disso, a subida dos índices de ações
em 2021 foi consideravelmente superada pela
recuperação dos resultados das empresas,
o que se traduziu numa redução dos múltiplos
de mercado, aproximando-os das médias
históricas e esvaziando algumas das áreas
de sobrevalorização do mercado.
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A CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
EM RETROSPETIVA
A carteira de investimentos registou um bom
desempenho ao longo do primeiro semestre,
altura em que produziu grande parte do retorno
do ano. Na segunda metade do ano, os retornos
foram penalizados pela evolução desfavorável
de algumas posições, em particular dos
investimentos em ações chinesas, o que
a prejudicou na comparação com os principais
índices mundiais.
Estamos convictos de que este período de pior
desempenho relativo e o facto de a carteira ter
uma qualidade muito superior à média
de mercado, permitirá ter retornos excelentes
nos próximos anos. Além de uma capacidade
de crescimento dos resultados a mais de dois
dígitos, estes negócios registam margens
e retornos de capital significativamente
acima da média, o que resulta de operarem
negócios com vantagens competitivas muito
fortes. Esta conjugação deverá proporcionar
excelentes retornos aos nossos Clientes,
independentemente dos riscos que possam
abalar o mercado, sejam elas os medos com
a inflação, taxas de juro ou questões geopolíticas.

É frequente ouvir-se que o mercado
norte-americano se encontra sobrevalorizado,
por negociar com múltiplos acima dos mercados
europeus (uma realidade que se verifica há
décadas) e com múltiplos acima das médias
históricas. A verdade é que as empresas
norte-americanas que integram o índice
S&P500 têm retornos de capital muito
superiores às empresas europeias. Nesta altura,
as estimativas de retorno dos capitais próprios
para 2022 apontam para valores acima dos 20%
nos EUA contra cerca de 10% na Europa.
Isto é explicado por um tecido empresarial muito
distinto, quase incomparável, entre as duas zonas
geográficas, em especial a preponderância que
a tecnologia assume no mercado americano.
As empresas tecnológicas continuam a expandir
os seus lucros e a sua rentabilidade, obrigando
os analistas a rever as suas estimativas em alta.
A pandemia só veio acelerar a nossa dependência
dos meios tecnológicos e manter a expansão
das margens de lucro do setor (fenómeno que
começou há quase duas décadas), levando-as
para patamares muito acima das observadas
em setores de bens de consumo, saúde
e industriais. O gráfico abaixo apresenta as margens
das empresas tecnológicas nos últimos 30 anos,
comparadas com outros setores:

Conjugando margens elevadas com níveis
de crescimento acima da média, os múltiplos
a que muitas destas empresas negoceiam são
muito razoáveis, e nalguns casos transacionam
com descontos significativos face à nossa
estimativa de valor. Os retornos que se extraem
no setor tecnológico são hoje muito superiores
aos observados noutro setores.
O melhor exemplo deste sucesso são as mega
capitalizações do setor. Apenas quatro empresas
representam cerca de 21% da capitalização
bolsista do S&P500 (o principal índice
norte-americano e que inclui as 500 maiores
empresas): Apple, Microsoft, Alphabet e Amazon.
Todas elas são empresas com retornos de capital
excecionais. Mesmo a Amazon, que não tem
grandes rentabilidades no negócio de retalho
online a que a associamos, retira a maior parte
dos seus lucros da AWS, que é um negócio
bilionário com rentabilidades extremamente
elevadas. Estes gigantes registam taxas
de crescimento muito acima da economia
global pela expansão da economia digital.
No seu conjunto, estas quatro empresas registaram
lucros em 2021 de 246 biliões de dólares.

Na Europa, não há uma única empresa
que se possa comparar a um destes nomes,
combinando dimensão, crescimento
e rentabilidade. A maior capitalização europeia,
a Nestlé, é uma empresa excecional, mas com
taxas de crescimento muito inferiores, e mesmo
os quase 20 biliões de dólares de lucros (notáveis
para uma empresa europeia) empalidecem
perante os outros quatro gigantes. Ou seja,
ter empresas com uma dinâmica e domínio
nas respetivas áreas, como Alphabet
ou Microsoft, é uma vantagem competitiva
tremenda que tem de se traduzir num diferencial
das valorizações entre mercados.

COMPOSIÇÃO DO S&P500

TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO
BENS DE CONSUMO, SAÚDE, INDUSTRIAIS

MARGEM OPERACIONAL DOS SETORES
DO S&P500

6,8%

APPLE

6,2%

MICROSOFT

4,2%

ALPHABET

3,6%

AMAZON

79,2%
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Com frequência recebemos comentários
de que a nossa carteira de investimento está
demasiado exposta à economia americana
e também ao setor tecnológico. Para clarificar
estes dois pontos, o gráfico abaixo reflete
a exposição que as carteiras de investimento
e o fundo Casa Global Value PPR têm à economia
dos EUA a 31 de dezembro de 2021, comparando
essas posições com os pesos observados
no índice global MSCI World:

Do mesmo modo, o gráfico seguinte apresenta
a exposição setorial dos valores que gerimos,
em comparação com o índice MSCI World:

CASA DE INVESTIMENTOS
MSCI WORLD

TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO
26,2%
23,6%

CASA DE INVESTIMENTOS
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES

MSCI WORLD

22,0%
8,3%
CONSUMO DISCRICIONÁRIO

AMÉRICA DO NORTE
54,7%

21,5%
12,2%

70,6%
INDUSTRIAIS

EUROPA OCIDENTAL

10,2%

30,2%

12,6%

19,6%
SAÚDE

ÁSIA PACÍFICO
9,3%

10,2%

9,3%

10,2%
CONSUMO NÃO DISCRICIONÁRIO

AMÉRICA CENTRAL E DO SUL

4,8%

0,7%

6,9%

0,1%

Na questão setorial, e aplicando as classificações
GICS (Global Industry Classification Standard)
definidas pela S&P e MSCI – as referências
da indústria –, a componente de tecnologias
de informação está de facto acima do que
observamos no MSCI World, com um peso
de 28,7% contra 22,9%, mas falamos de 6 pontos
percentuais de diferença no setor que
proporciona os melhores retornos de capital,
com empresas que detêm vantagens competitivas
poderosas e perfis de crescimento excecionais.
A tecnologia movimenta cada vez mais o mundo
e é natural que o seu peso seja cada vez
mais relevante na economia e nos mercados
acionistas, o que nos deixa confortáveis
com a nossa exposição a esse setor.

O impacto que uma subida das taxas de juro
pode ter nos mercados acionistas preocupa
sempre os investidores, uma vez que estas
atuam como gravidade para as ações,
penalizando as empresas com múltiplos muito
elevados − até porque grande parte do seu valor
está no seu desempenho futuro. Contudo
os níveis a que as taxas de juro se encontram não
devem ser uma preocupação para quem investe
em empresas rentáveis, com balanços fortes
e a transacionar a múltiplos de mercado sensatos.
As empresas mais penalizadas pelas subidas
dos juros são as mais alavancadas: empresas
com elevados níveis de endividamento
e que vão ver essa dívida ter um custo mais
alto, podendo mesmo em alguns casos colocar
a sua sobrevivência em causa. Ora, as empresas
que temos em carteira têm balanços fortes,
grande parte delas tem mesmo saldos de caixa
positivos (têm mais dinheiro em caixa do que
dívida), o que significa que poderão obter algum
rendimento na aplicação dessa liquidez que hoje
não tem qualquer retorno.

FINANCEIRAS

OUTROS
0%

Em termos de exposição geográfica, estamos
abaixo do peso que os EUA e a América
do Norte (essencialmente EUA e Canadá)
têm nos mercados mundiais e no índice
global de referência (que é o MSCI World).
A 31 de janeiro de 2022, a carteira da Casa
de Investimentos tinha 58% dos seus ativos
nos EUA, contra quase 71% do MSCI World
(em que os EUA são responsáveis por 69%).
Por esse motivo, entendemos que temos
uma carteira até mais equilibrada e diversificada
geograficamente do que um investidor
que aplica os seus fundos cegamente
num índice mundial.
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É UMA QUESTÃO DE TEMPO
NO MERCADO E NÃO
DE MARKET TIMING
“A primeira regra do retorno composto é nunca o interromper.”
— CHARLIE MUNGER
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“O risco advém de não sabermos o que estamos a fazer.”
— WARREN BUFFETT

RELATÓRIO E CONTAS 2021

Mais de dois mil livros já foram escritos sobre
Warren Buffett e sobre a forma como construiu
a sua fortuna. Apesar de muitos serem
excelentes, poucos valorizam o facto de Buffett
ser investidor há cerca de três quartos de século.
A sua fortuna não se deve apenas ao facto
de ser um investidor excecional, mas sobretudo
ao facto de o ser desde tenra idade. Quando
Warren Buffett fez 50 anos, a sua fortuna estava
avaliada em cerca de 300 milhões de dólares.
Quando atingiu a idade da reforma, valeria cerca
de 3 biliões. Em dezembro de 2021, era de 96
biliões de dólares. A nossa mente, segundo
Daniel Kahneman, não está construída para
compreender estes “absurdos”.

É UMA QUESTÃO DE TEMPO NO MERCADO E NÃO DE MARKET TIMING

Se Warren Buffett tivesse começado a investir
aos 30 anos e se tivesse reformado aos 60,
provavelmente poucos saberiam quem era.
A lição importante a tirar da vida de Buffett
como investidor é que o rendimento composto
funciona e que uma estratégia de valor o potencia.
Um pequeno crescimento, ainda que de uma
base pequena, serve como alavanca para
o crescimento futuro, levando a resultados
que desafiam a lógica.
De uma forma geral, as pessoas subestimam
o que é possível, de onde vem o crescimento
e ao que pode levar a conseguir. Investir bem não
significa necessariamente conseguir os maiores
retornos em todos os investimentos (esses
tendem a ser raros). Investir bem é conseguir
retornos bons que se possam manter e repetir
pelo maior tempo possível. É neste caso que
o rendimento composto ganha velocidade.
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Imagine que ouve falar de um investimento
que paga 10% ao ano. É fenomenal! Tem subido
sempre ao longo dos últimos 120 anos.

Asseguram-lhe que este retorno é real. Imagine
ainda que lhe dizem que também pode investir
e ganhar este rendimento. É bem capaz
de querer saber que investimento mágico
é este. A verdade é que, muito provavelmente,
até já ouviu falar: é o mercado acionista.

CAPITALIZAÇÃO AO LONGO DE 40 ANOS
MILHARES €

4 800

Este tipo de retorno parece um sonho. Mas,
o facto de a “linha” não subir todos os dias
(conforme no gráfico) e haver acontecimentos
económicos, políticos, sociais ou outros,
que fazem com que oscile para baixo − por vezes
de forma considerável −, leva a que a maioria
não consiga beneficiar deste investimento
tão rentável. O gráfico abaixo, a que gostamos
de chamar a longa curva da prosperidade,
mostra que as ações foram, desde 1926
e por larga margem, a classe de ativos
que melhor remunerou o capital.

STOCKS, BONDS, BILLS AND INFLATION
(1927-2021)

4 200

No livro O Triunfo dos Otimistas, Elroy Dimson,
Paul Marsh e Mike Staunton, documentam este
facto desde 1898. Segundo os autores, ao longo
de mais de 120 anos triunfaram os otimistas,
os que acreditaram no engenho humano
e na sua capacidade de incorporar os avanços
tecnológicos, conseguir ganhos de produtividade
e produzir cada vez mais com menos recursos.
A realidade mostra-nos vezes sem conta que,
apesar de conhecermos a história de como
os mercados funcionam e que recuperam sempre,
o ser humano nunca muda. Os investidores
interrompem constantemente o processo
do rendimento composto, cometem erros
e têm resultados muito pobres ou negativos.

FONTE: ASWATH DAMODARAN E RESERVA FEDERAL DE ST. LOUIS
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Porque é que os investidores tomam decisões
tão más e o que podemos fazer sobre isso?

1. Vieses comportamentais
– o nosso pior inimigo somos nós

Os vieses comportamentais a que todos
estamos sujeitos levam-nos, previsivelmente,
a comportamentos irracionais. No investimento,
provas deste comportamento prejudicial podem
ser encontradas nos estudos anuais da Dalbar
– que medem os retornos reais conseguidos
pelos investidores. Estes estudos capturam
o grau com que os investidores tentam adivinhar
o mercado com as suas entradas e saídas.
Os resultados não são agradáveis: entre 1990
e 2010 o S&P gerou retornos anuais médios
de pouco mais de 8%. Os gestores ativos
(gestores de fundos de investimentos)
subtraíram a este retorno entre 1% a 2%
ao ano em custos de transação e em comissões
de gestão. Daqui poderíamos concluir que
os investidores teriam conseguido neste
período retornos anuais médios entre 6% e 7%.
Infelizmente não foi o caso. Os retornos que
os investidores conseguiram nesses 20 anos
foram de apenas 1,9% ao ano.

Psicólogos e neurocientistas descobriram
duas características que são particularmente
relevantes na tomada de decisões. A primeira,
é que estamos programados para o curto prazo
e consideramos a possibilidade de ganhos no curto
prazo extremamente atrativa. A segunda,
é a nossa tendência para adotar comportamentos
de rebanho. Adotar estratégias de investimentos
contrárias à maioria é muito difícil. Ou seja,
somos afetados por desafios (vieses)
comportamentais que condicionam o nosso
processo de tomada de decisões racionais.

Ao contrário do que a maioria é tentada a concluir,
a principal razão para que os investidores
tenham retornos muito inferiores aos índices
não deve ser (apenas) atribuída aos gestores
de fundos, mas sobretudo ao facto
de comprarem ou venderem nas piores alturas
e estarem constantemente à procura do fundo
ou da estratégia que permitirá ganhar sempre
os maiores retornos. Tal como o condutor
apressado numa estrada com meia dúzia
de faixas de rodagem está sempre a tentar
mudar para a faixa onde lhe parece que o trânsito
está a fluir mais rapidamente (conduzindo com
mais perigo e maior consumo de combustível),
a maioria dos investidores não suporta ver
ao lado alguém que esteja a ganhar mais
e não participar na “festa”.
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O excesso de otimismo e o excesso de confiança,
embora importantes na nossa sobrevivência
como espécie, nas decisões de investimento
levam-nos a cometer graves erros. 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 importa.
A tendência para sobrevalorizar as nossas
capacidades é amplificada pela ilusão
de controlo — a crença que as pessoas têm
de que conseguem controlar acontecimentos
incontroláveis. A aleatoriedade é frequentemente
confundida com controlo.
O viés confirmatório, mostra-me o que quero
ver, realça o mau hábito que temos de procurar
apenas a informação que concorda connosco.
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. Hoje, com os algoritmos dos media
sociais, este viés é altamente potenciado
porque nos apresentam o que procuramos
e nada que o contradiga e nos ajude a clarificar
o pensamento.
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
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com informação que discorda de nós, temos
a tendência de considerar a fonte dessa informação
como tendo um ponto de vista enviesado.
Autoatribuição, caras é mérito nosso, coroa
é azar, evidencia que temos um relativamente
frágil sentido de autoestima e um dos
mecanismos-chave para o proteger é o viés
da autoatribuição: a tendência de atribuir
os 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.
Nas palavras de George Santayana, “a história
repete-se e esquecer o passado é estar
condenado a repeti-lo”.
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. Se olharmos para a bolha tecnológica,
para a grande crise financeira de 2008 ou mesmo
para a COVID-19 em 2020, os exemplos deste
comportamento abundam. Seguramente, assim
será com a Guerra Ucrânia/Rússia. Hoje,
os mesmos investidores que cometeram
estes erros, reescreveram a sua história.
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 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.
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Por último, um viés relacionado com o medo,
o viés da aversão à perda, explica a tendência
natural do ser humano de tentar evitar perdas
em contraponto com ganhos equivalentes.
Por exemplo, uma pessoa que ganhe 100 euros
numa lotaria atribui uma importância menor
a esse evento do que a uma perda de 100
euros. Este viés reflete uma tendência natural
de tentarmos evitar perdas no património
financeiro ao manter o capital em dinheiro
ou equivalentes de curto prazo, explicando por
isso uma tendência natural para o market timing.

2. Market timing
– o erro mais frequente no investimento
Entre os principais erros que os investidores
cometem destaca-se o market timing, que
se resume à ideia de que há momentos para
estar investido e há momentos para estar
completamente fora de mercado. É a tentativa
de inúmeros investidores de “proteger” o seu
dinheiro saindo de mercado quando pressentem
uma correção, ou aumentando a sua exposição
a ações mais arriscadas quando pressentem
a sua recuperação.
Antes de mais, deixem-me esclarecer isto
sem margem para dúvidas: o market timing
não funciona e, apesar de todos já o termos
tentado sem sucesso, continua a ser praticado
em massa por três grupos de pessoas:
“Há três tipos de pessoas que fazem previsões
no mercado. Aquelas que não sabem, aquelas
que não sabem que não sabem, e aquelas
que sabem muito bem que não sabem, mas
são muito bem pagas para fingir que sabem.”,
Burton Malkiel, autor do livro A Random Walk
Down Wall Street.
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Já alguma vez disse ou pensou alguma coisa
do género:
“Eu tenho dinheiro de lado, mas estou
à espera que as coisas acalmem
e não haja tanta incerteza”,
“Recebi um bónus, mas vou esperar
por um recuo de mercado”,
“O mercado subiu muito, vou vender
e volto a investir daqui a uns meses”,
“Vou investir depois de, por exemplo,
passarem as eleições, ver se a inflação
vem para ficar ou não, se os bancos
centrais vão subir taxas, no próximo ano
quando tudo estiver mais calmo, etc.”
Tudo isto é market timing. Não funciona.
Não vale a pena o esforço.
Peter Lynch, que geriu o fundo Magellan
da Fidelity entre 1977 e 1990, refere diversas
vezes um estudo realizado internamente sobre
a performance do fundo e a performance que
os seus investidores conseguiram efetivamente
obter. Durante os seus 13 anos como gestor,
o fundo obteve um retorno anual de 29%,
tendo sido um dos fundos a obter a maior
rentabilidade anual de sempre. No entanto,
segundo Peter Lynch, o investidor médio
do fundo perdeu dinheiro com o seu investimento,
apesar da rentabilidade alcançada pelo gestor.
Segundo Peter Lynch, tentar adivinhar
o mercado não faz sentido, não é possível
e não vale a pena o esforço.
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O fundo Magellan obteve naquele período anos
de rentabilidade muito elevada (por exemplo,
em 1980 obteve um retorno de 70%),
tendo, no entanto, nalguns anos, ficado
significativamente aquém da performance
do mercado. Provavelmente, muitos investidores,
ao observarem o retorno de 70% em 1980,
decidiram perseguir os retornos (isto é, entraram
no fundo a posteriori), observando um ano
depois uma performance negativa em relação
ao mercado. Muitos destes investidores terão
vendido as suas posições para tentar encontrar
um novo fundo ganhador, assumindo desta
forma as suas perdas neste fundo.

As decisões dos investidores ao longo
dos 13 anos, de sair ou entrar no fundo, levaram
à destruição, em média, de pelo menos 29%
de retorno anual. Este é um facto incrível!
Tendo este conhecimento, os investidores
insistem nos mesmos comportamentos
e ignoram que os resultados, inevitavelmente,
serão os mesmos.
De acordo com o relatório de 2021 da Dalbar,
no período entre janeiro de 2001 e dezembro
de 2020, o investidor médio em fundos
de investimento obteve um retorno anual
no seu portfólio de ações de 5,96%, o que
compara com um retorno anual do S&P500
de 7,43% (isto é, cerca de 1,47% ao ano
de diferencial). O diferencial entre o retorno
do mercado (S&P500) e o retorno efetivamente
alcançado pelos investidores individuais
depende significativamente dos momentos
analisados. O gráfico seguinte ilustra esta
dispersão ao longo dos últimos 20 anos.
Observamos que os 3 anos onde o diferencial
de retorno foi maior coincidiu com o período
seguinte à crise financeira. Os investidores,
em momentos de recessão ou bear market,
tendem a tomar a decisão emotiva de sair
do mercado, perdendo os períodos
de recuperação e, por isso, de maiores retornos.
Os mercados acionistas começam a recuperar
muito antes de haver notícias positivas.
Os investidores, por seu turno, ficam à
espera que as notícias sejam boas e que a sua
perceção de risco seja menor.
Parece inegável que o contributo das decisões
de um investidor de tentar adivinhar o momento
de mercado para permanecer investido, saindo
ou entrando de um fundo de investimento
(seja um fundo ativamente gerido ou um fundo
passivo que replique o mercado ou um segmento
de mercado), é, em média, negativo. A melhor
e mais difícil decisão para um investidor parece
ser a de permanecer investido e não fazer nada.

3. A decisão de venda
A definição da estratégia de investimento
e seleção de ativos que compõem a carteira
é uma parte fundamental da nossa atividade
enquanto gestores. A decisão de vender
(ou permanecer investidos) é um ponto crucial
neste processo. Os investidores tomam
frequentemente essa decisão ao decidirem
aumentar ou reduzir o capital que nos confiam
para gerir. Existem pelo menos três motivos
que os levam a tomar uma decisão de vender
que são profundamente errados e destinados
a produzir maus resultados:

Vender porque estão a ganhar
A popularmente também chamada “tomada
de lucros” é uma das razões mais comuns
para se vender um investimento. Uma decisão
apenas emocional, que tenta não deixar fugir
os lucros conseguidos, independentemente
do retorno potencial que o investimento
ainda apresente. Este é um comportamento
essencialmente explicado pela psicologia:
o investidor, para evitar sentimentos
de autorrecriminação e arrependimento,
prefere vender um investimento, bloqueando
um determinado retorno sem correr o risco
de ele desaparecer mais tarde. Tendem, por isso,
a vender os investimentos em que estão a ganhar
e a manter aqueles em que estão a perder.
Esta lógica de pensamento falha numa
questão fundamental. O resultado dessa
venda é necessariamente alocado a um outro
investimento ou parqueado em dinheiro.
Qualquer uma dessas alternativas tem
um risco e retorno futuro associados, estando
igualmente sujeitos a uma desvalorização futura.

DIFERENCIAL DE RETORNO
INVESTIDOR MÉDIO VS. S&P500 (%)

FONTE: DALBAR, QUANTITATIVE ANALYSIS OF INVESTOR BEHAVIOR:
VARIABLE ANNUITIES, 2020
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Vender porque estão a perder
Muitos investidores seguem, ainda que por
vezes inconscientemente, uma regra ainda pior,
que é vender os investimentos quando estes
se desvalorizam. À medida que o mercado
nos vai dando cotações cada vez mais baixas,
é humano e natural questionar se existe algo
que não estamos a conseguir ver, colocando
em causa a ideia de investimento. Tal como
no caso dos investidores que querem fazer
a tomada de lucros, muitos investidores
preocupam-se em não deixar as perdas
acumularem-se.

Vender porque acreditam conseguir acertar
no timing do mercado
Nesta situação, a clarividência sobre os futuros
movimentos de mercado produziria resultados
excecionais. Esta é a justificação suportada
num dos adágios mais antigos do investimento:
“comprar em baixa, vender em alta”. O market
timing é até considerado um dos estilos
de investimento. Tipicamente a sua popularidade
aumenta em períodos em que o mercado cai
(bear market), com os investidores a depositarem
a sua crença neste estilo como a cura para
os seus problemas.

Uma vez mais, apenas as emoções explicam
o comportamento dos investidores nestes
momentos. À medida que os preços caem,
a racionalidade apontaria para que o nível
de conforto com os investimentos aumentasse.
Na realidade, normalmente o que acontece
é exatamente o inverso.

Esta estratégia tem tudo contra si. Em primeiro
lugar, necessita que os investidores tenham
capacidades muito acima da média para
adivinharem os movimentos do mercado ao longo
do tempo. Quanto maior o horizonte temporal,
maior a probabilidade de o investidor cometer
erros que comprometerão os seus retornos.

Em segundo lugar, a esmagadora maioria
dos investidores e experts que seguem
uma estratégia de market timing tem
performances ao longo do tempo inferiores
à performance do mercado. Por último,
o investidor tem contra si poderosos vieses
comportamentais (aversão ao risco, excesso
de confiança, para citar alguns) que necessita
de combater para não cometer erros
importantes nas tomadas de decisão.
Charlie Munger, vice-chairman da Berkshire
Hathaway e sócio de longa data de Warren
Buffett, refere que a venda com o propósito
de fazer market timing dá ao investidor duas
formas distintas de estar errado: o declínio
na cotação pode ou não acontecer e, caso
aconteça, o investidor precisa ainda de perceber
quando é que será a altura certa para voltar
ao mercado. Adicionalmente, poderíamos
acrescentar uma terceira forma de estar errado,
já que o investidor terá ainda que decidir o que
irá fazer com o resultado da venda enquanto
não volta ao mercado.
Quando vender um ativo então? Existem
razões fundamentais que nos levam enquanto
investidores a repensar as posições:
1.

Quando o ativo valoriza e cota a preços
elevados que justifiquem uma redução de
posição (como forma de limitar a exposição
da carteira ao título) ou uma venda total.

2.

Se a tese de investimento se revelar
menos válida do que inicialmente assumido,
ou o cenário futuro se tornar mais improvável
devido a circunstâncias várias (alteração
das dinâmicas competitivas, regulação,
questões judiciais, etc.), poderá justificar-se
vender uma parte ou a totalidade da posição.

3.

Se existir uma alternativa de investimento
que apresente um perfil de risco-retorno
mais atrativo, poderá também fazer sentido
vender um ativo de forma a criar a liquidez
e espaço necessários para essa alternativa.
As decisões de compra ou de venda
são sempre decisões de seleção relativa,
que comparam diferentes oportunidades
de investimento (incluindo liquidez,
em caso de ausência de alternativas
de investimento interessantes).

VIAGEM NA CABEÇA DE UM INVESTIDOR
1 Acho que encontrei algo...

FONTE: HOWARD MARKS, OAKTREE
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Vou aumentar o meu investimento

2
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Vou esperar que a poeira assente
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Isto vai para 0, vou vender tudo
rapidamente
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4. Market timing − ganhos potenciais
Num artigo publicado em 1975, Likely Gains
from Market Timing (ganhos prováveis
de market timing), William Sharpe, prémio Nobel
da Economia em 1990, estuda a probabilidade
de um investidor que siga uma estratégia
de market timing conseguir retornos acima
de mercado. No estudo, compara a performance
de dois investidores hipotéticos: o primeiro
investidor adota uma estratégia de comprar
e manter (buy and hold), isto é, compra o índice
de mercado norte-americano de ações S&P500
no início do período em análise e mantém-se
investido até ao final; já o segundo investidor,
segue uma estratégia de market timing,
decidindo no início de cada ano se permanece
investido no mercado de ações ou se converte
o seu portfólio em títulos de dívida de tesouro
de curto prazo. O segundo investidor consegue
adivinhar com total clarividência se o ano vai
ser positivo ou negativo para o mercado de ações
(relativamente à alternativa de permanecer
investido em títulos de dívida de curto prazo).
São analisados três períodos distintos,
começando em 1929, 1934 e 1946, terminando
todos em 1972. O período entre 1929 e 1972
é afetado significativamente pela grande
depressão, pelo que perde significado.
Para os dois períodos adicionais, a estratégia
de um market timer perfeito produziria,
comparativamente, um retorno adicional
de 3,23% ao ano (começando em 1934)
e 2,26% ao ano (começando em 1946).
Este resultado só seria possível se o investidor
tivesse uma capacidade perfeita de adivinhar
o futuro. O que aconteceria caso essa
capacidade não fosse perfeita?
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Sharpe faz a análise para diferentes graus
de probabilidade de o investidor adivinhar
a direção do mercado no ano seguinte.
Os resultados são muito interessantes.
Um investidor “normal”, que consiga adivinhar
em 50% dos anos se o mercado produzirá
um retorno superior ou inferior à alternativa
de manutenção do capital em dinheiro
ou equivalentes de curto prazo, perderia
em média (entre 1934 e 1972) cerca de 5,7%
ao ano em relação a um investidor que
permaneça investido no mercado de ações.
Mesmo aumentando o grau de precisão
das previsões do investidor para 70%,
o retorno esperado desta estratégia seria
de cerca de -2,24% ao ano (versus comprar
e manter). Apenas conseguindo aumentar
a probabilidade para 83%, é que o investidor
conseguiria produzir um retorno superior
a uma estratégia de permanecer investido.
A conclusão retirada neste estudo de 1975
é evidente: um investidor que não acredite
conseguir adivinhar a direção do mercado
em pelo menos 3 em cada 4 situações, não
deve tentar de todo perseguir esta estratégia.
Mesmo um investidor que o consiga fazer
de uma forma perfeita, não deverá esperar
que isto produza retornos muito elevados.
Conforme referido, mesmo uma precisão
de 100% não deverá produzir retornos
adicionais acima de 4% ao ano.

5. Gurus de mercado

6. O efeito de perder os melhores dias

Uma tentativa de aferir o que poderá ser uma
probabilidade razoável de adivinhar a direção
do mercado seria analisar os resultados
das previsões dos especialistas em market timing.
Um estudo da CXO Advisory recolheu 6.582
previsões para o mercado norte-americano
de ações, entre 2005 e 2012, feitas por 68 “experts”.
Os resultados deste trabalho são reveladores:

Um comportamento muito comum é a decisão
de vender depois de quedas do mercado,
na tentativa de “estancar” as perdas. Esta
é normalmente uma reação emotiva e que,
segundo o Prémio Nobel da Economia, Daniel
Kahneman – autor do livro Pensar, Depressa
e Devagar e do mais recente Noise –,
é explicada por um conjunto de vieses que
nos afetam a todos sem exceção. Estar alerta
para estes vieses e contrariá-los é a chave para
melhorarmos o nosso processo de decisão.

Em média, os “gurus do mercado” acertaram
em apenas 47% das suas previsões,
Analisando a precisão das suas previsões
de uma forma individual, observar-se-ia
que a maioria dos experts se situa em níveis
alinhados pela média (isto é, entre 40%
e 56%), com o expert com maior nível
de precisão a conseguir obter um rácio
total de sucesso nas suas previsões de 68%,
42 dos 68 experts (62%) obtiveram
resultados inferiores a 50%.
Considerando a conclusão do estudo de William
Sharpe que uma estratégia de market
timing teria que conseguir acertar em pelo
menos 83% das previsões de movimento
de mercado − precisão que nenhum guru do
mercado conseguiu atingir −, o significado para
um investidor particular é evidente, na nossa
opinião. Uma estratégia de market timing
está condenada, no longo prazo, ao insucesso.
Um outro estudo realizado em 1994 por John
Graham e Campbell Harvey analisou o resultado
das previsões de 237 newsletters sobre market
timing entre 1980 e 1992. Os resultados aqui
são ainda piores, com um grau de precisão
médio inferior a 25%.

Anualmente, o banco americano JPMorgan
publica um estudo onde descreve o que seria
o retorno anual de um investidor nos últimos
10 anos caso perca os melhores dias do mercado.
Estes dados são relevantes, dado que,
normalmente, os melhores dias do mercado
ocorrem tipicamente após os piores dias (onde
há uma maior probabilidade de um investidor
“emotivo” tomar a decisão de sair do mercado
de ações). Sete dos dez melhores dias do mercado
(entre 2 de janeiro de 2001 e 31 de dezembro
de 2020) ocorreram nas duas semanas seguintes
aos dez piores dias de mercado.

PERFORMANCE DE UM INVESTIMENTO
DE 10.000 USD ENTRE JAN-2001 E DEZ-2020

Para além do diferencial de retorno existem
outras considerações importantes a fazer,
nomeadamente, custos de transação de compra
e venda da carteira e tributação sobre
as mais-valias, que na prática aumentariam
ainda mais o diferencial de retorno das duas
situações comparadas acima. Este exercício
ilustra o impacto que a decisão de permanecer
fora do mercado em alguns momentos de tempo
pode ter na rentabilidade de longo prazo dos
investidores. O market timer, não só precisa
de adivinhar com precisão quando sair do mercado,
como também precisa de adivinhar com grande
precisão sobre quando voltar a investir.

FONTE: JPMORGAN, 2021 RETIREMENT GUIDE

7,5%

Se os autointitulados gurus de mercado,
market timers, falham sucessivamente nas
previsões de curto prazo realizadas, porquê
tentar adivinhar se o mercado vai cair ou subir
nos próximos meses?
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As diferenças de performance para um investidor
que permaneça no mercado em comparação
com um investidor que perca os 10 melhores
dias são muito expressivas. O investidor que
permaneceu investido no S&P500 entre 2001
e 2020 conseguiu um retorno de 7,5% ao ano,
o que compara com uma performance de 3,4%
ao ano para o investidor que decidiu vender
o portfólio em diferentes momentos de tempo
e perdeu as 10 maiores subidas.

3,4%

39

0,7%

-1,5%

RELATÓRIO E CONTAS 2021

42 231

19 347

11 474

7 400

TOTALMENTE INVESTIDO

PERDEU OS 10 MELHORES DIAS

PERDEU OS 20 MELHORES DIAS

PERDEU OS 30 MELHORES DIAS
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7. O papel do gestor de ativos
David Swensen foi Chief Investment Officer
do Endowment da Universidade de Yale nos
Estados Unidos desde 1985 até à sua morte,
em maio do ano passado (a quem prestámos
homenagem na nossa newsletter O Investidor
Inteligente de maio 2021, sob o título
In Memoriam: David F. Swensen). De 1,3 biliões
com que iniciou o endowment em 1985, chegou
a 31,2 biliões. Para além de ter contribuído
para a acumulação de muita riqueza, contribuiu
para que aquela universidade pudesse dispor
anualmente de parte dela através de um vasto
orçamento para investir e para potenciar
o conhecimento e o seu alcance a nível mundial.
Neste período, revolucionou o investimento
institucional de endowments, a que se veio
a chamar o Modelo de Yale ou Modelo
de Endowment. Num excerto de um dos seus
livros excecionais, Unconventional Success, refere:
“Tentar adivinhar o momento para estar dentro
ou fora de mercado – estratégia conhecida por
market timing – representa uma aposta de curto
prazo contra uma política de alocação de ativos
bem estruturada e pensada a longo prazo”.
Esta citação remete-nos para o papel que nós,
Casa de Investimentos, temos na proteção
e adição de valor aos nossos Clientes.
O propósito do nosso trabalho é salvaguardar
e fazer crescer a riqueza dos nossos Clientes,
conquistar ganhos de poder de compra a longo
prazo e procurar fazê-lo com risco limitado.
O nosso objetivo é contribuir para que
acumulem riqueza que lhes permita concretizar
propósitos de vida, sonhos de longa data
ou simplesmente deixar um legado para
a geração seguinte. Para o fazermos com
responsabilidade e orientação a longo prazo
e de forma estruturada:
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1.º delineamos uma estratégia consistente
de alocação de ativos, que significa definir
por classes de ativos que percentagem
do património total alocar a cada uma:
de entre ações/participações de empresas
(cotadas ou não), obrigações (de governos
ou de empresas), imobiliário (onde a maioria,
através da posse da sua própria casa tem
uma parte mais substancial do que consegue
acumular ao longo da vida), e disponibilidades
para acomodar um contratempo ou levar a cabo
o cumprimento de um objetivo de curto
ou médio prazo. Outros ativos, como arte
e ouro, podem ser considerados, dependendo
das preferências/conforto individual. Apesar
de apoiarmos os Clientes na melhor definição
desta alocação (em linha com o que é feito
por algumas das famílias mais ricas do mundo),
a decisão é tomada pelo investidor considerando
as suas preferências pessoais e horizontes
temporais para as diferentes classes.
A maior parte dos investidores sucumbe
logo neste ponto, não conseguindo manter
uma estratégia por classes de ativos
e frequentemente alterando a percentagem
alocada a cada classe.
2.º definimos a filosofia e estratégia
de investimento e, não menos importante,
os processos que devem assegurar o cumprimento
da mesma. Definida a percentagem a alocar
à classe das ações e obrigações, é nossa
função implementar uma filosofia de valor,
cujo foco no nosso caso é a qualidade
absoluta das empresas em que investimos.
Procuramos negócios de qualidade excecional,
que componham os retornos dos acionistas
a taxas elevadas e acima da média. Estes
negócios devem ser suportados por balanços
fortes, capacidade de geração de cash flow
elevado e boas oportunidades de crescimento
no mercado global. A orientação para qualidade
e a disciplina para comprar a desconto face
à estimativa de valor intrínseco é crucial para
reduzirmos o risco do investimento e obtermos
taxas de rentabilidade atrativas para os Clientes.
De importância crucial neste processo são
as equipas de gestão das empresas em que
investimos, que procuramos que tenham provas
dadas a alocar capital, estejam focadas na criação
de valor a longo prazo, e cuja remuneração
esteja alinhada com os interesses dos acionistas.

Conscientes que existe apenas um número
limitado de negócios capazes de cumprir com
estes nossos filtros de seleção de investimentos,
procuramos concentrar o nosso capital
e o dos nossos Clientes em 20 a 30 negócios
de qualidade excecional e que são líderes
no mercado global. O conhecimento da teoria
financeira e de imensos estudos demonstram
que este número é suficiente para uma
diversificação adequada.
A maioria dos investidores tem muita dificuldade
em ver alguém a ganhar mais dinheiro do que
ele(a) próprio(a) e não resiste à tentação
de seguir o “cardume” para ver lucros mais
rápidos, ainda que não perceba o que os origina.
3.º assistimos os nossos Clientes
na racionalização da tomada de decisões,
nomeadamente evitando e minimizando erros
de movimentos indesejados, como tentativas
de adivinhar os momentos para permanecerem
dentro ou fora do mercado (market timing)
ou de adivinhar os melhores momentos para
reforçarem os valores que têm connosco.
Assumimos a responsabilidade de lhes dar conta
do que pensamos em momentos críticos, como
o que hoje vivemos com o conflito Rússia/
Ucrânia ou com a COVID-19 em março de 2020.
Assumimos, desde a fundação da CASA,
o compromisso de providenciar aos nossos
Clientes, atuais e prospetivos, informação
transparente com qualidade informativa
e educativa, que permita que façam também
um processo de acumulação de conhecimento
que contribua para decidirem melhor
e protegerem o seu património.
Embora nenhum de nós na Casa de Investimentos
acredite que consegue prever o mercado,
estamos confiantes que conseguimos avaliar
com sucesso negócios individuais, o que nos
permite gerar retornos absolutos atrativos através
da procura de diferenças entre preço e valor,
um investimento de cada vez. Ao avaliarmos
negócios individualmente, queremos saber:
Quais são as perspetivas para o negócio,
Se a equipa de gestão é capaz
e quais são as suas prioridades,
Quais são os maiores riscos
para o sucesso do investimento.
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Procuramos filtrar entre numerosas
oportunidades e identificar aquelas com
os melhores retornos ajustados ao risco.
Não tentamos comprar o que está na moda
no momento (porque está a subir), à espera
que continuem a subir. Pelo contrário,
mantemo-nos ancorados à avaliação e focados
nos fundamentais económicos do negócio,
tentando fazer investimentos que conseguirão
bons retornos num vasto espectro de futuros
cenários económicos e de mercado.
O nosso processo de investimento leva-nos
à recolha de toda a informação disponível
– incluindo, cada vez mais, dados que novas
tecnologias colocam à nossa disposição,
e serviços independentes de análises setoriais
e de empresas que contratamos para ter
a melhor informação possível, reunir factos
e integrá-los nos nossos processos de decisão.
Construímos modelos de avaliação, falamos
com especialistas, analisamos research
independente e debatemos as nossas avaliações
para chegarmos à melhor decisão possível.
O objetivo da aplicação destes princípios
é evitar que os vieses comportamentais
e o ruído afetem a tomada de decisão.
Um processo de investimento robusto beneficia
dos erros cometidos no passado, de uma
consciência sempre presente das muitas
coisas que podem correr mal em qualquer
investimento, e da procura constante
de factos. Capacidade de julgamento imparcial
e consistência intelectual é fundamental.
A consistência no processo de investimento
implica que, com os mesmos factos, cheguemos
às mesmas conclusões, quer seja janeiro
ou agosto ou quer tenhamos rentabilidade
positiva ou negativa.
Procuramos fazer crescer o capital dos Clientes
de forma segura, ao longo dos três a cinco
anos seguintes, não na semana ou trimestre
seguinte. A nossa estratégia de investimento,
apesar de fixa nos seus princípios gerais,
é flexível na sua implementação.
Enquanto a qualidade do negócio se mantiver
intacta, os gestores mantiverem a sua
reputação e estes negócios não cotarem
preços extravagantes, é natural que nos
mantenhamos investidos durante um tempo
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considerável. Não acreditamos em market
timing nem em estratégias de trading de curto
prazo. Quando encontramos um investimento
com o potencial de crescer ao longo do tempo
e uma perceção de risco razoável, uma das
coisas mais difíceis de fazer é ter paciência
e manter a posição. Naturalmente, seremos
sempre testados porque, inevitavelmente,
haverá notícias negativas, opiniões contrárias
e factos extraordinários que nos põem à prova.
Facilmente poderíamos ser afetados por uma
notícia negativa, um trimestre de resultados
menos positivo, ou uma ideia alternativa
que nos parece mais emocionante. É nestes
momentos mais difíceis que os processos
de investimento robustos e tomadas de decisões
bem estruturadas são fundamentais e nos
permitem proteger e potenciar a riqueza.
“Como tantas coisas no investimento, manter-se
investido é mais fácil de dizer do que fazer.
Demasiadas pessoas confundem atividade
com adição de valor.”, Howard Marks.
Um exemplo prático ilustra que existem ao longo
do tempo múltiplas situações onde a entrada
ou saída num título parecem a melhor decisão:
Consideremos que um investidor teria
comprado ações da Microsoft no final
de 1997 (a 16,2 USD). Dois anos depois
o seu investimento teria multiplicado
por quase 4 vezes. Uma boa parte
dos investidores teriam decidido que
os ganhos já eram bons e por isso iriam
vender para fazer a “tomada dos lucros”.
No espaço de um ano, no final de 2000,
com a crise das dotcom, a cotação caiu
62% voltando para níveis um pouco acima
do final de 1997 (21,7 USD). Teria um investidor
conseguido permanecer investido e ver
os seus lucros desaparecerem?
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Nos 12 anos seguintes, a Microsoft teve
uma performance fraca com o título a cotar
26,7 USD no final de 2012, tendo resultado
numa rentabilidade anual de 4,1% (ainda
assim superior ao índice S&P500 de 2,6%).
Um investidor que tivesse decidido sair
do título, provavelmente consideraria que
tinha tomado uma boa decisão, enquanto
que os investidores que permaneceram
investidos na Microsoft questionariam
se não estariam a cometer um erro.
Desde então, a cotação da Microsoft
multiplicou por quase 12 vezes, estando
hoje a transacionar acima de 300 USD.
Um investidor que tivesse comprado
Microsoft no final de 1997 e tivesse
permanecido investido, estaria a ganhar
anualmente um retorno de 15,2%, ou seja
cerca de 6,6% acima do índice S&P500.
Posto de outra forma, um investidor
que tivesse investido 10.000 USD
em ações da Microsoft no final de 1997,
esse investimento valeria atualmente
cerca de 303 mil dólares, enquanto
que um investidor que tivesse investido
no S&P500 teria cerca de 74 mil dólares
(24% do valor em Microsoft).
Há um paralelismo óbvio entre este exemplo
e a própria decisão de um Cliente em permanecer
investido com a CASA em detrimento de outras
alternativas de investimento (um fundo
de investimento passivo, uma ação recomendada
por um amigo, ou ainda uma oportunidade
de investimento imobiliário, por exemplo).
A decisão racional terá necessariamente
que ponderar, não só a rentabilidade passada,
mas também o nível de conforto com
a estratégia e a rentabilidade potencial a prazo.

8. Time IN the Market
– o tempo é o melhor aliado do investidor
“A melhor altura para plantar uma árvore foi
há 20 anos. A segunda melhor altura é agora.”,
provérbio chinês.
O mais importante no investimento – para
ter retornos consistentes com risco limitado
– é o tempo que estamos investidos (time
in the market). Já que adivinhar estar dentro
ou fora de mercado (market timing) não é possível
– e nem sequer é necessário – para ter sucesso.
Vejamos o exemplo:

Este gráfico ilustra o poder dos retornos
compostos e como, a partir de alguns anos,
ganha momentum. O diferencial de valor
acumulado no final do período (para ilustração,
selecionamos os 70 anos de idade como final
do investimento) é abismal para diferentes
idades de realização do investimento:
Um investidor que tenha aplicado 10 mil
euros aos 20 anos com rendimento líquido
anual de 9,8% (idêntico ao retorno do S&P
entre 1927 e 2019), teria ao fim de 50 anos
1.071.808 euros.
Um investidor mais tardio, que faça
o investimento aos 30 anos, conseguiria
alcançar cerca de 421 mil euros com
a idade de 70 anos (cerca de 39% do valor
do investidor mais precoce).
Um investidor que decida investir apenas
40 anos, conseguirá alcançar apenas cerca
de 165 mil euros, ou seja, 15% do valor
do investidor que tenha tomada a decisão
de investir mais cedo. Iniciar o investimento
20 anos mais cedo permite atingir um
património final quase 6 vezes superior.

VALOR DE UM INVESTIMENTO DE 10.000
EUROS COMEÇANDO COM 20, 30 E 40 ANOS
VALOR DO INVESTIMENTO €

1 200 000
INVESTIR AOS 20
1 071 808

INVESTIR AOS 30

1 000 000

INVESTIR AOS 40

800 000
600 000

O “nível de conforto com a estratégia”
é, a nosso ver, uma mais-valia para os nossos
Clientes, sendo na verdade o ativo intangível
mais valioso que acreditamos oferecer.
Este ativo, que reflete um maior conhecimento
por parte dos nossos Clientes, permite evitar cair
nas “armadilhas emocionais” do mercado e, desta
forma, proteger os patrimónios individuais.
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O horizonte temporal permite, não só beneficiar
plenamente deste fenómeno extraordinário
que é o rendimento composto, mas faz também
com que o momento em que se investe
se torne menos relevante.
O gráfico seguinte mostra o rendimento anual
(em termos reais, isto é, levando em conta
a inflação) de um investimento no mercado

de ações (S&P500) e em obrigações de curto
prazo. Conforme é evidente, existem anos
com rentabilidades muito positivas e anos com
rentabilidades muito negativas. Se o horizonte
temporal é curto, o investidor enfrenta uma
“lotaria” e tanto poderá ter um retorno de 30%
no espaço de um ano como estar a perder 20%
ou 30% ao final de doze meses.

RETORNOS REAIS PARA PERÍODOS
DE 1 ANO (1927-2020)

60%

FONTE: BLOOMBERG

AÇÕES (S&P500)

50%

T-BILL 3 MESES

Salientamos que os investimentos em
obrigações têm entre 1927 e 2020 muitos
anos com rendimentos reais negativos (o que
significa que a taxa de juro paga é inferior à taxa
de inflação). Tal como hoje acontece, a taxa
de juro obtida em obrigações de curto prazo
ou em depósitos a prazo é inferior à inflação
e faz com que os investidores percam poder
de compra. Este é uma espécie de “imposto”
escondido que, na nossa opinião,
os investidores não precisam de pagar.
Retomando a análise do horizonte temporal,
o caso muda radicalmente de figura à medida
que se for alargando o horizonte temporal
e período de detenção do investimento,
conforme os gráficos seguintes:

RETORNOS REAIS PARA PERÍODOS
DE 20 ANOS (1927-2020)
FONTE: BLOOMBERG

Ao aumentar o horizonte temporal, o investidor
reduz a importância de acertar no momento
de mercado para investir. Na verdade,
um investidor que ao longo dos últimos 93 anos
tenha decidido investir no mercado de ações
norte-americano (S&P500), desde que tenha
permanecido investido por um horizonte temporal
igual ou superior a 20 anos, terá tido sempre um
retorno anual real positivo (e significativamente
superior à alternativa de permanecer investido
em títulos de dívida pública norte-americana,
que, como podemos observar, mantém
retornos negativos neste período).
Uma conclusão poderosa e que deveria ser retida
por qualquer investidor é que o horizonte temporal
é o maior determinante da rentabilidade futura
de um investimento. As tentativas de acertar
no momento de mercado, não só são fúteis
e condenadas ao insucesso, como se tornam
quase irrelevantes à medida que o horizonte
temporal do investimento vai aumentando.

AÇÕES (S&P500)
T-BILL 3 MESES
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9. Breve história sobre o poder
da capitalização e como funciona
A história que se conta da venda da ilha
de Manhattan pelos nativos americanos
é um bom exemplo. Segundo a história,
a contraparte vendedora recebeu, em 1626,
bugigangas avaliadas em 20 dólares. Como
é que a capitalização entra na história? Digamos
que os investidores investiram os 20 dólares
iniciais a uma taxa anual de 9% e mantiveram
este investimento nos 380 anos seguintes.
Hoje, os 20 dólares iniciais valeriam mais
de 3.335.000.000.000.000 dólares.
Este exemplo ilustra bem o facto de a taxa
de retorno de um investimento não precisar
de ser extraordinária para que se obtenham
resultados extraordinários. O que é crucial
é ter a capacidade de manter uma estratégia
de investimentos ininterruptamente durante
um longo período de tempo.
No mundo real do investimento, “a vida
intromete-se”. É raro que um investidor
consiga gozar uma sequência de décadas
de capitalização num investimento sem
as interrupções de distribuição de dividendos
e impostos. É importante percebermos que,
ao interrompermos o processo de investimento,
estamos a interromper o processo pelo
qual o rendimento composto se torna
verdadeiramente poderoso.
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Pensar como um investidor capitalizador
é muito natural para as pessoas que compram
pequenas empresas não cotadas. O investidor
em empresas não cotadas concentra-se
cuidadosamente num punhado de investimentos
e espera que os contabilistas reportem
consistentemente, no final de cada ano,
que o seu capital por ação cresceu.
Estes investidores não pensam em entrar
e sair dos seus investimentos mensalmente
ou diariamente.
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Esta abordagem é tão básica que, muitas
vezes, é esquecida nos mercados acionistas.
Nos mercados acionistas, é muito fácil
distrairmo-nos com as flutuações hora a hora
e com a excitação dos corretores e dos canais
financeiros com as notícias de curto prazo.
Para ser um investidor capitalizador, precisamos
de nos abstrair do ruído de curto prazo.
Refletimos profundamente sobre os ingredientes
necessários para que um negócio consiga
capitalizar o valor ao longo de muitos anos.
Sabemos que investir a longo prazo é mais
fácil de dizer do que fazer. No investimento,
na educação dos filhos, na construção de uma
empresa, nos relacionamentos – em tudo o que
verdadeiramente vale a pena e traz grandes
recompensas –, o longo prazo é o melhor aliado.

PERSPETIVAS E PREVISÕES PARA 2022
Imposições regulatórias ditam que o Relatório
e Contas incorpore um capítulo dedicado
às perspetivas e previsões para o ano seguinte.
No capítulo É uma questão de tempo no mercado
e não de market timing – destacado no e-book
deste ano – damos conta de que essas previsões
não seriam úteis a ninguém e que, com um
processo de decisão de investimento robusto,
não fazem falta ao investidor.
No entanto, podemos afirmar com toda
a certeza que no próximo ano “os preços
das ações poderão subir ou descer”.

A verdade é que o longo prazo é mais difícil
do que a maior parte das pessoas julga e muito
mais lucrativo do que podem imaginar.
Como tudo o que vale a pena tem um preço,
no investimento nem sempre é óbvio.
Para além das capacidades exigidas,
é necessário a mentalidade certa. O preço
a pagar é aguentar com imensa coisa que
não faz sentido, com problemas de curto prazo,
com dados económicos negativos de tempos
a tempos, com muitas previsões e profecias
de especialistas que inevitavelmente erram
e, depois, conseguem justificar por que motivo
erraram. Para além disso, para conseguirmos
estar a longo prazo e beneficiar das maravilhas
do rendimento composto, também é necessário
convencermos o nosso cônjuge, os nossos
colegas de trabalho, o nosso chefe – e todos
com quem convivemos, que podem, num click,
deitar por terra uma estratégia bem pensada
a longo prazo e que já vem sendo executada
e de repente é interrompida.
Esta história da ilha de Manhattan recorda-nos
muito simplesmente que o esforço por conseguir
uma capitalização sustentada e ininterrupta
durante longos períodos de tempo
é um investimento inteligente, e é este
precisamente o nosso objetivo – capitalizar
durante o máximo tempo possível os valores
que os Clientes nos confiam.
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ESTRUTURA
E OPERAÇÃO
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ESTRUTURA INTERNA
A Casa de Investimentos tem a sua estrutura
assente nos seguintes departamentos: Comercial,
Consultoria Financeira, Gestão de Ativos
e Operações, os dois últimos subdivididos
nas subunidades de FCGV (fundo Casa Global
Value PPR) e Gestão Discricionária de Contas
(de Clientes particulares, de empresas
e institucionais). 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.
Durante o ano, as equipas de Operações
e Comercial foram reforçadas com a admissão
de dois novos elementos dedicados
prioritariamente ao fundo de investimento
PPR lançado em outubro de 2020 e comercializado
em exclusivo pela Casa de Investimentos.
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Como habitualmente, a Casa de Investimentos
executou o seu Plano de Formação anual,
no âmbito do qual foram ministradas 546 horas
de formação, das quais 159 horas internas.
Destas, destacamos e enaltecemos
a disponibilidade do Serviço de Informações
de Segurança (SIS), que, através da Delegação
Regional do Porto, nos disponibilizou uma sessão
de sensibilização no âmbito do Programa
de Proteção do Conhecimento. Sobretudo
agradecemos o profissionalismo e disponibilidade
e partilha de conhecimento. Esta foi uma
oportunidade para que os quadros da Casa
de Investimentos pudessem beneficiar, quer
pelos alertas sobre a exposição que o ambiente
aberto e concorrencial propicia quer pelas medidas
preventivas aconselhadas que permitem
minimizar riscos e reduzir as vulnerabilidades.
Para a prossecução da atividade da empresa
são ainda necessários e relevantes os serviços
externos de intermediários financeiros:
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execução de ordens de compra e venda, custódia
e guarda de títulos. A Casa de Investimentos
assegura os serviços dos melhores parceiros,
os quais avalia regularmente, tendo em conta
a credibilidade da instituição financeira,
a segurança e a fiabilidade humana e técnica
dos serviços em questão.
Em março de 2021, iniciou funções como
Presidente da Mesa da Assembleia Geral
de Acionistas o Professor Daniel Traça, Dean
da Nova School of Business and Economics,
em substituição do Professor António Cunha
que deixou a função em finais de 2020 para
assumir o cargo de Presidente da Comissão
de Coordenação e Desenvolvimento Regional
do Norte (CCDR-N). Ao Professor António
Cunha agradecemos a disponibilidade
e a independência com que nos privilegiou
e desejamos as maiores felicidades neste
desafio tão relevante para o norte e para o país.
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POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS INTERNOS
A postura geral de prudência do governo,
quer da Casa de Investimentos quer dos
patrimónios que nos são confiados à gestão,
exige da organização da CASA uma estruturação
atualizada e coerente com os seus princípios
e com a filosofia de investimento que praticamos
e os processos de investimento. Regularmente,
e sempre que se justifique, promovemos
a revisão das Políticas e Procedimentos em vigor
com o objetivo de assegurar que a CASA está
sempre em compliance com a regulação em
vigor e, ainda, com os valores que defendemos
e com os quais procuramos construir dia a dia
a melhor CASA possível para os nossos Clientes
e colaboradores. Durante o ano de 2021,
este processo incluiu ainda a elaboração
e implementação da nova Política de integração
do risco de sustentabilidade dando cumprimento
à regulamentação aplicável.

Política de Gestão de Risco
O sistema de gestão de riscos considera
os riscos de crédito, de mercado, de taxa de juro,
de taxa de câmbio, de liquidez, de compliance,
operacional, dos sistemas de informação,
de estratégia e de reputação, e de branqueamento
de capitais e financiamento do terrorismo, bem
como todos os outros riscos que, em face
da situação concreta da Casa de Investimentos,
se possam revelar materiais.
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A propósito do exercício de identificação
e avaliação, merece destaque o facto
de terem sido classificados como prioritários,
em razão da magnitude do seu impacto
e/ou da probabilidade de ocorrência, o Risco
de Branqueamento de Capitais e de Financiamento
do Terrorismo, o Risco de Mercado e o Risco
de Taxa de Câmbio, Operacional, Sistemas
de Informação e Liquidez, o que fundamenta
uma monitorização e controlo permanente.
Esta política é revista pelo Comité
de Investimentos e pelo Conselho
de Administração sempre que necessário
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e, pelo menos, com periodicidade anual,
cabendo ao responsável pelo Compliance
assegurar o cumprimento desta e das restantes
políticas e procedimentos, bem como
a aplicação das normas de conduta interna
e de todas as imposições regulamentares em vigor.
Os restantes riscos considerados pelo sistema
mostraram-se adequados e sem justificar
alterações, designadamente, risco de crédito,
de taxa de juro, de taxa de câmbio, de liquidez,
de compliance, operacional, dos sistemas
de informação, de estratégia e de reputação,
e de branqueamento de capitais e financiamento
do terrorismo, tomando em consideração
a probabilidade de ocorrência e a magnitude
de impacto de cada um.
Atividade de gestão de organismos
de investimento coletivo implica o cumprimento
permanente dos limites legais impostos a este
tipo de produtos, nomeadamente ao nível
da composição e diversificação. Para esse efeito,
foram implementados processos de controlo
interno, efetuados numa base diária
e que asseguram a conformidade da carteira
de investimento e o cumprimento permanente
das normas legais em vigor.

Plano de Contingência COVID-19
e Plano de Gestão da Continuidade de Negócio
Com o objetivo de antecipar e gerir o impacto
da pandemia COVID-19, a Casa de Investimentos
implementou desde cedo um plano
de contingência. Este plano prevê uma
monitorização continua e uma avaliação regular,
ajustando-o às normas, diretivas e procedimentos
que vão sendo emitidos pelas Autoridades
de Saúde. Nesse sentido, durante o ano
2021 foram realizadas 6 revisões ao plano
e implementadas as correspondentes
medidas corretivas.
Também o Plano de Gestão da Continuidade
de Negócio, foi revisto no final de 2021 para
acomodar as alterações ao nível da atividade
da Casa de Investimentos e da sua estrutura
de recursos humanos, aproveitando ainda
para integrar as recomendações emanadas
pelo Conselho Nacional de Supervisores
Financeiros a 20 de setembro de 2021.

AÇÕES DE COMUNICAÇÃO MAIS RELEVANTES

Masterclass com o Observador
− Plante esta ideia e deixe-a crescer

Lançamento público do fundo de investimento
Casa Global Value PPR

Em colaboração com o jornal Observador,
produzimos uma Masterclass em vídeo sobre
investimentos, através da qual apresentámos
aos leitores um caminho para construírem
a sua independência financeira e serem
donos do seu destino.

Nos primeiros meses de atividade a subscrição
do fundo Casa Global Value PPR esteve
reservada aos nossos Clientes de gestão
individual e às pessoas que há vários anos
aguardavam pelo seu lançamento.
O anúncio público do fundo e a campanha
de convites Founders suscitaram grande
interesse junto dos órgãos de comunicação
social e de diversas comunidades digitais
relacionadas com poupança e investimento.
Ao longo de um mês, tivemos a oportunidade
de dar a conhecer o nosso fundo e as razões
pelas quais entendemos que este pode ajudar
os nossos Clientes a serem donos do seu
destino às audiências de meios como Dinheiro
Vivo, Jornal Económico, TSF, Executiva,
FundsPeople, Renda Maior, FIRE Talks Portugal,
Clube Finanças, Investimentos Lucrativos,
Finanças no Feminino e a comunidade
portuguesa de literacia financeira do Reddit
(r/literaciafinanceira).

Aniversário do fundo Casa Global Value PPR
No primeiro aniversário do lançamento do fundo
Casa Global Value PPR, enviámos aos Clientes
Founders − aderentes no seu primeiro ano
de atividade − uma mensagem-vídeo de Emilía
Vieira, Fundadora e CEO da Casa de Investimentos
e também Cliente Founder, com a revelação
de uma “surpresa de aniversário”.
A surpresa consistiu na redução da comissão
de gestão de 1,4% para 1,3%, a melhor
forma que encontrámos de assinalar a data
e de agradecer aos Founders a confiança
depositada na Casa de Investimentos
e a sua contribuição para a divulgação
e recomendação do fundo.

ESTRUTURA E OPERAÇÃO

A Masterclass adotou a forma de conversa,
conduzida por Paulo Ferreira, host da Rádio
Observador, com Emília Vieira, distribuída pelos
seguintes cinco episódios de cerca de 25 minutos:
“Investir para quê?”
“Investir: como e em quê?”
“As empresas e as ações”
“Os ciclos dos mercados de ações”
“As armadilhas mentais do investidor”
Com esta produção, quisemos transmitir a noção
de que no investimento, tal como acontece
com as árvores, se plantarmos e soubermos
aguardar, podemos colher os resultados
do crescimento no futuro. Acreditamos
que a série ajuda o público a tomar decisões
de investimento mais conscientes e ponderadas.
A Masterclass continua disponível na página
agregadora do Observador, assim como
no nosso website e canal Youtube.
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Edição e lançamento d’ O Livro do Investimento
Comportamental – Não seja o seu pior inimigo
Com a tradução e publicação d’ O Livro
do Investimento Comportamental – Não seja
o seu pior inimigo, a mais recente adição
à coleção Biblioteca da Casa, pretendemos
ajudar Clientes e outros leitores a tomar
decisões de investimento tomando partido
do conhecimento disponível e contribuir
para a educação e o desenvolvimento
de comportamentos financeiros mais
racionais e com melhores resultados.
Da autoria de James Montier, e com prefácio
para esta edição em português do Professor
Daniel Traça, este livro confronta o leitor
com os vieses comportamentais que nos
afetam a todos, como a aversão à perda,
o apego a previsões e a informação que
confirme as nossas convicções, e a tendência,
ora para procrastinar, ora para agir, ora para
o excesso de confiança e de otimismo, ora
para o comportamento de rebanho. Baseado
em evidência científica e com recurso a histórias
reais (e até algum humor), o livro ilustra como
e o porquê de sermos constantemente objeto
destes traços comportamentais que minam
os nossos esforços nos investimentos,
tornando claro como os identificar e eliminar
para conseguir retornos superiores.
A sessão de apresentação do livro à imprensa
e ao público decorreu em Lisboa e contou
com a conversa debate com o contributo de:
Daniel Traça, autor do prefácio desta edição,
Dean da Nova School of Business and Economics
e Presidente da Assembleia Geral da Casa
de Investimentos;
Emília Vieira, Co-fundadora, Presidente
do Conselho de Administração e responsável
pela Gestão de Ativos da Casa de Investimentos;
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Pedro Morgado, Psiquiatra, Professor Associado
de Psiquiatria e Comunicação Clínica
e Vice-Presidente da Escola de Medicina
da Universidade do Minho;
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Ricardo Martins, CEO da GFM Gestão
de Ativos, Sociedade Gestora de Organismos
de Investimento Coletivo integrada num grupo
empresarial familiar;

Pretendemos dar continuidade a esta série
em 2022, com a produção de uma segunda
temporada, em que contaremos com novos
convidados e em que teremos outras
tecnologias emergentes em destaque.

Pedro Andersson, que moderou o painel.
Jornalista desde 1973, é atualmente Jornalista
Coordenador da SIC e autor da rubrica de TV
e do blogue Contas-poupança.

Simulador de Independência Financeira
− https://independencia.casadeinvestimentos.com
Acreditamos que uma pessoa
só é verdadeiramente livre se conseguir
a sua independência financeira. Consegui-la
é simples, mas normalmente não é fácil,
dado que faz parte da natureza humana descurar
grandes conquistas no longo prazo em favor
de pequenas recompensas no curto prazo.
Para contribuir para a superação destas
dificuldades, lançámos a 15 de novembro,
data em que completámos 11 anos, uma
aplicação web que permite ao utilizador saber
que montante precisa de investir para conquistar
a sua independência financeira até determinada
idade, conforme aquilo em que decida investir.
A resposta aparece em menos de 1 minuto,
depois de o utilizador responder a quatro questões
– idade atual, montante disponível, idade em
que pretende atingir a independência financeira
e rendimento de que necessita nessa altura.

O Triunfo dos Otimistas
A 16 de abril, estreámos a primeira temporada
de um ciclo de conversas, disponibilizada
no nosso canal Youtube e no Sapo 24, sobre
o impacto das tecnologias emergentes na vida
das pessoas e das organizações num horizonte
de uma década.
Para as primeiras conversas, conduzidas por
Nuno Lopes Gama, Administrador Executivo
da Casa de Investimentos, convidámos:
Rui Paiva, CEO da Unidade de Risk Management
da Mobileum, que falou do que podemos esperar
da convergência de computação na cloud,
análise de dados e 5G;
António Câmara, fundador e chairman da YDreams
e Professor na Universidade Nova de Lisboa,
que abordou o impacto das tecnologias
de realidade aumentada, realidade virtual
e realidade mista;
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António Murta, Managing Partner da Pathena
e também Vogal Independente da Casa
de Investimentos, que se debruçou sobre
como podem beneficiar os serviços de saúde
da aplicação de algumas das mais promissoras
tecnologias emergentes, e em particular sobre
o desenvolvimento da telemedicina.

ESTRUTURA E OPERAÇÃO

Campanha Dê Valor às suas Poupanças
Em setembro, lançámos uma campanha digital
para motivar os detentores de PPRs, muitos
dos quais insatisfeitos com a rentabilidade
acumulada e/ou com o acompanhamento
recebido, a transferirem as suas aplicações
para a Casa de Investimentos. Com perto
de 20 mil milhões de euros em PPRs de capital
garantido com pouco ou nenhum rendimento
real, quisemos salientar a oportunidade
de esses investidores passarem a beneficiar
da rentabilidade das ações de algumas
das melhores empresas do mundo, sem
perderem a antiguidade das subscrições
efetuadas ou as deduções fiscais obtidas.
A campanha envolveu, entre outros meios,
emailing aos Clientes do fundo, publicações
nas nossas contas nos meios sociais e publicidade
em plataformas digitais, designadamente
contextualizada com temas do momento.
A campanha foi suportada por uma página
web dedicada, na qual destacámos a facilidade
e rapidez do processo de transferência, permitimos
a simulação comparativa do potencial de evolução
do investimento com a rentabilidade do PPR
atual e com a rentabilidade histórica da Casa
de Investimentos, e partilhámos testemunhos
de Clientes que transferiram um ou mais PPRs
que tinham noutra gestora/seguradora para
a Casa de Investimentos.

Presença na Prova Oral da Antena 3
“Vamos falar sobre dinheiro. Dinheiro na Prova
Oral com Emília Vieira. Ela quer ensinar-nos
a percebermos como é que se deve tratar o nosso
dinheiro e por que é tão importante poupar.”
Foi assim que Fernando Alvim, apresentador
da Prova Oral da Antena 3, anunciou em antena
a sua convidada da emissão de 28 de outubro
− Emília Vieira.
A conversa, realizada a pretexto do lançamento
d’ O Livro do Investimento Comportamental,
ocorrido poucos dias antes, e com muita
participação dos ouvintes, gravitou em torno
das razões pelas quais somos frequentemente
o nosso pior inimigo nos investimentos.

Entrevista ao Jornal de Negócios
A pretexto de um balanço do lançamento
do nosso primeiro fundo, Emília Vieira,
Fundadora e CEO da Casa de Investimentos,
explicou em entrevista ao Jornal de Negócios,
conduzida pela jornalista Patrícia Abreu, como
um PPR investido em ações de excelentes
empresas é uma ótima solução de valorização
das poupanças a longo prazo, com vantagens
que estão longe de se esgotar na dedução
à coleta fiscal.
Nesta entrevista, publicada a 30 de agosto,
Emília Vieira teve ainda oportunidade de alertar
para a desadequação de investir em produtos
de capital garantido, num contexto de taxas
de juro reais negativas, e de procurar o melhor
momento para estar no mercado, salientando
que um conjunto de empresas extraordinárias
cotavam a desconto.

Entrevista à Jornal Económico TV
Numa entrevista à Jornal Económico TV realizada
a 28 de outubro a pretexto do lançamento
d’ O Livro do Investimento Comportamental,
Emília Vieira, Fundadora e CEO da Casa
de Investimentos, explicou a José Carlos Lourinho,
Editor Multimédia deste meio, as armadilhas
psicológicas que se encontram mais
frequentemente no investimento, abordando
ainda o percurso do nosso fundo PPR durante
o primeiro ano desde o seu lançamento.
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Presença no guia Como ganhar dinheiro
em 2022 da revista Sábado
Num especial da Sábado sobre como enfrentar
o aumento da inflação através do investimento,
Emília Vieira procurou combater o mito enraizado
de que aplicar o dinheiro em depósitos é uma
abordagem conservadora, quando na realidade
as pessoas não estão a conservar o que têm, estão
a perder para a inflação e para alternativas melhores,
como as obrigações e, sobretudo, as ações.

Ensaio Protecting and Growing the Family Wealth:
A Time-Horizons’ Approach para a Simple
Num ensaio da autoria de Emília Vieira e Nuno
Lopes Gama, escrito para o blogue da Simple
− uma rede internacional de prestadores
de serviços a famílias empresariais e family
offices, defendemos que basear a estratégia
de investimento nas necessidades e pretensões
da família ao longo de diferentes horizontes
temporais é a melhor forma de preservar,
crescer e transferir o património familiar.
Neste ensaio, partimos, como vem sendo
nosso timbre, de uma metáfora arbórea −
“Pinhões, Pinheiros e Carvalhos”. Os pinhões
são as reservas nutricionais (poupanças) para
o imediato e para o curto prazo. Os pinheiros,
o que plantamos (investimos) com a expetativa
de um rendimento no nosso tempo de vida.
E os carvalhos, o que plantamos (investimos) para
a posteridade, para o benefício dos nossos filhos,
netos, bisnetos, e/ou da comunidade mais alargada.
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Webinar sobre PPRs no Finanças no Feminino
A 14 de setembro, Emília Vieira, Fundadora
e CEO da Casa de Investimentos, realizou
um webinar sobre investimento através
de PPRs, dirigido a membros da comunidade
Finanças no Feminino. Neste webinar, cobriu
as vantagens fiscais do investimento em PPR,
a diferença entre investir e especular, a diferença
entre risco e volatilidade e, a este propósito,
as limitações dos produtos de capital garantido.
Debruçou-se ainda sobre a possibilidade,
desconhecida por muitos dos descontentes
com a rentabilidade dos seus PPRs,
de os detentores transferirem o seu
investimento para outra entidade gestora,
mantendo a antiguidade das contribuições
e preservando os benefícios fiscais.
“Muito obrigada, mais uma vez, pela participação
da Emília na nossa formação.Super útil
e inspirador, acredito que estamos no caminho
certo para desmistificar o que é isto do risco
e para que as pessoas percebam a verdadeira
diferença entre investir e especular.”, Inês
Correia, Co-fundadora, Finanças no Feminino

Participação a convite da Universidade Católica
em “experiência de vida”

PLATAFORMA DIGITAL SAVE & GROW
BY CASA DE INVESTIMENTOS

Emília Vieira participou, a convite do Professor
Alberto de Castro da Universidade Católica
do Porto, em conversa com alunos finalistas
da licenciatura em Gestão e da licenciatura duplo
grau Gestão-Direito, no âmbito da disciplina
de História e Iniciativas Empresariais.
https://www.catolicabs.porto.ucp.pt/pt/inspiracoes

Para suportar o lançamento público
e crescimento do nosso primeiro fundo
de investimento, desenvolvemos uma solução
digital para cobrir toda a jornada de Cliente
deste ou futuros fundos que venhamos a gerir
e que compreende três módulos: Portal Público,
Abertura de Conta e Área de Cliente.

Presença no Financial Markets 101: A beginner’s
guide to investing do FEP Finance Club
A convite do FEP Finance Club, o clube que reúne
alunos e alumni da Faculdade de Economia
da Universidade do Porto com interesse em
finanças e mercados financeiros − e no âmbito
do seminário Financial Markets 101: A beginner’s
guide to investing −, realizámos uma sessão sobre
Investimento em Valor. Esta sessão, conduzida
por João Fontes, CFA, Senior Investment
Manager da Casa de Investimentos, mereceu
excelentes comentários dos participantes,
em particular no que respeita à componente
dedicada ao raciocínio e critérios usados
na escolha das empresas em que investir.

O lançamento da versão Alfa desta solução,
na altura ainda limitada à Área de Cliente,
foi realizado entre 23 e 26 de fevereiro, período
no qual demos, de uma forma faseada, acesso
a este módulo aos primeiros grupos de Clientes.
A última data de relevo no lançamento
da plataforma foi a disponibilização das operações
na Área de Cliente, que ocorreu no início do mês
de setembro, altura em que os Clientes do fundo
passaram a poder realizar autonomamente
reforços pontuais em dinheiro ou por transferência
de outros PPRs, reforços regulares por débito
direto em conta bancária, assim como resgates.

Portal Público
Este módulo da plataforma Save & Grow é,
por um lado, a porta de entrada para o processo
de abertura de novas contas e para acesso
à Área de Cliente e, por outro, um completo
acervo de informação sobre o nosso fundo
de investimento, que permite a qualquer
potencial Cliente avaliar o produto e tomar
uma decisão informada quanto à sua subscrição.
Neste módulo, é possível consultar os benefícios,
as credenciais, e os fatores de diferenciação
do fundo, assim como a sua documentação,
características técnicas, cotações diárias
e históricas, alocações da respetiva carteira
de investimentos, e ainda os indicadores
de rentabilidade em diferentes períodos
e em comparação com os índices representativos
de diferentes classes de ativos.
O portal foi desenvolvido pela Onda Design
sobre Webflow, uma das mais modernas
e ágeis soluções para desenvolvimento
em web com amplas potencialidades
de integração com outros produtos digitais.

Presença no podcast Spes Liberatis
do Instituto +Liberdade
Numa conversa com Ricardo Luz, autor
do podcast, Emília Vieira relatou um pouco
do seu percurso internacional no setor financeiro,
abordou a importância da independência
financeira na construção de uma sociedade
mais livre e resiliente, e sublinhou o papel
incontornável do investimento a longo prazo
na conquista e preservação dessa independência.

Newsletter O Investidor Inteligente
A nossa newsletter é uma das principais
contribuições da Casa de Investimentos para
fazer chegar a mais pessoas os textos originais
que produzimos, assim como os melhores
conteúdos relacionados com poupança,
investimento e finanças, produzidos um pouco
por todo o mundo.
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No final de 2021, registávamos 2.619 subscritores
ativos nesta newsletter, um crescimento
de 26% face ao ano anterior.
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Abertura de Conta

Área de Cliente

ATIVIDADE EM 2021

Este módulo assenta na solução Nextportfolio
da AllFunds Digital (parte da multinacional
Allfunds, empresa detentora da maior rede
de distribuição de fundos de investimento
a nível global), que nos permitiu alavancar
numa solução com créditos firmados e beneficiar
de ganhos de eficiência e maior agilidade
na entrega. A Allfunds Digital tem um longo
percurso de sucesso com os seus produtos,
contando, entre os seus clientes, com bancos
como o BBVA, o Santander e o Deutsche Bank,
e gestoras de fundos, mormente em Espanha,
como Cobas, AzValor e Magallanes.

Este módulo da plataforma, que também assenta
na solução Nextportfolio da AllFunds Digital,
possibilita aos Clientes do fundo o acesso,
a partir de qualquer local e a qualquer momento, a:

A Casa de Investimentos prosseguiu na senda
de crescimento, registando um ano positivo
em termos de crescimento de Clientes, ativos
sob gestão e rentabilidade para os seus Clientes.
O lançamento público do fundo Casa Global
Value PPR/OICVM (que tinha iniciado a atividade
em 1 de outubro de 2020), com o arranque
do portal Save & Grow e a promoção de várias
ações promocionais, informacionais e educativas
em meios digitais, resultou num sucesso
de adesão que se traduziu num forte
crescimento do número de Clientes
e dos valores sob gestão.

Por forma a conseguirmos realizar aberturas
de conta digitais em concordância com
a regulação em vigor, incorporámos no módulo
de Abertura de Conta os serviços de verificação
da ElectronicID, o que nos permitiu facultar
uma experiência integrada, ao nível do melhor
oferecido pelo atual estado da arte, incluindo
os processos de Know Your Customer (KYC)
e Anti Money Laundering (AML). A ElectronicID
é um prestador certificado ao nível da eIDAS
(electronic IDentification, Authentication
and Trust Services), um regulamento Europeu
que supervisiona serviços de identificação
digitais, tendo também uma certificação
ISO27001 que oferece garantias na forma
como os dados dos nossos Clientes são tratados.
Para assegurar maior conveniência aos novos
Clientes, adotámos ainda um serviço que lhes
permite escolherem o bloco horário em que
pretendem realizar a entrevista de acolhimento,
após o que recebem uma confirmação por email
passível de ser guardada na sua agenda digital.

Posição, valorização e rentabilidade
do seu investimento;
Operações de subscrição pontual
(designadamente por via da transferência
de outros PPR), subscrição periódica
(com ativação de débitos diretos
em conta bancária) e resgates;
Acesso a documentação relativa
à conta de Cliente.

12 925
1 728
1 327

ACESSOS
ABERTURAS INICIADAS
OPERAÇÕES REALIZADAS

Os rendimentos de serviços e comissões
registaram um aumento de 143% face
ao ano anterior, explicado pelo aumento
dos ativos sob gestão e pelo reduzido valor
de comissões de performance que tinha sido
cobrado no ano anterior.

A 31 de dezembro de 2021 os valores sob gestão
totalizavam 172.361.315 euros, um aumento
de 29,3% em relação ao ano anterior. Destes
valores, o montante gerido em carteiras
individuais representava 143.158.474 euros
(+12%), enquanto o montante em organismos
de investimento coletivo representava
29.202.841 euros (+401%).

As rubricas de custos operacionais registaram
um aumento de 44% devido ao investimento
que a CASA continuou a fazer, tanto no reforço
e expansão das equipas comerciais, de back
office e de gestão de ativos, como nos custos
acrescidos de promoção e operação do fundo
Casa Global Value PPR.

EVOLUÇÃO DOS ATIVOS SOB GESTÃO
172,4

GESTÃO DE CARTEIRAS INDIVIDUAIS
ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO

131,8

95,9
88,5
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O aumento dos valores sob gestão resultou
da valorização das carteiras, da abertura
de novas contas e do reforço das carteiras
já existentes. Continuamos a sentir a confiança
que os nossos Clientes depositam na CASA,
tanto dos que já estão connosco há vários anos,
como dos que se juntaram em 2021. Em particular,
o forte crescimento de participantes no fundo
Casa Global Value PPR traduz o crescimento
desta legião de investidores que acredita
que investir com bons princípios de valor
em algumas das melhores empresas do mundo
é a melhor forma de remunerar e proteger
a poupança de longo prazo.

133,3

89,5

59

65,7

2015
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O maior crescimento das receitas face aos custos
permitiu multiplicar o resultado líquido por mais
de sete vezes para um valor de 1.135.069 euros,
correspondente a um Retorno dos Capitais
Próprios de 37% e um Retorno dos Ativos de 29%.
Em 2021, a Casa de Investimentos realizou
um aumento de capital de 250 mil euros
por incorporação de reserva, elevando o capital
social para 2,25 milhões de euros, reforçando
o compromisso de gerir a CASA com grande
margem de segurança e dar garantias aos
nossos Clientes que estamos comprometidos
com o longo prazo e com a sua segurança.
Da mesma forma que gostamos de comprar
empresas com balanços fortes, porque tudo
pode acontecer nos mercados financeiros
de um dia para o outro, gerir com grande margem
de segurança é fulcral na nossa atividade.
Embora estes capitais estejam condicionados
a uma rentabilidade muito baixa (já que só podem
investir em depósitos e obrigações de governos),
este é o preço que os acionistas e gestores
da Casa de Investimentos estão dispostos a pagar.
A 31 de dezembro de 2021, a situação patrimonial
da empresa fixou-se nos 3.673.395 euros.
Os capitais próprios representam cerca de 76%
do total dos ativos e os rácios de solvabilidade
da CASA continuam a ultrapassar em múltiplas
vezes os mínimos exigidos por reguladores
e legisladores, espelhando a Margem
de Segurança com que gerimos o negócio.

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em cumprimento das disposições legais
e estatutárias, o Conselho de Administração
propõe que o Resultado Líquido de 1.135.069,37
euros (um milhão cento e trinta e cinco mil
e sessenta e nove euros e trinta e sete
cêntimos) seja aplicado da seguinte forma:

Estamos convictos de que prestamos
um excelente serviço aos nossos Clientes:
eficiente, transparente e rentável. Procuramos
melhorar todos os dias e construir uma relação
de confiança que resulte também em ganhos
de tempo, tranquilidade e conhecimento.
Sabemos que só é possível consegui-lo
com o empenho de todos os que diariamente
nos apoiam. Por isso, reiteramos aqui os nossos
agradecimentos e apreço muito especial
às entidades que, de forma continuada, apoiam
a CASA: à Sociedade de Revisores Oficiais
de Contas, VLP – Veloso e Associados, SROC,
à BRLC – Sociedade de Advogados, à Conceito
– Consultoria de Gestão, à Codeware –
Consultoria,
Desenvolvimento e Software, e à Untile.

Reserva Legal: 35.069,37 euros
Aumento de Capital: 1.100.000 euros

Aos Reguladores agradecemos a exigência,
a cooperação ao longo de 2021.
O reconhecimento de que a CASA apresentou
uma solução tecnológica robusta e segura
com a Plataforma Save&Grow, contribuirá
para que mais rapidamente se consiga
chegar à legião de investidores em valor
que pretendemos criar e expandir.
O propósito, como sempre, é trabalhar para
o maior número de famílias possível e ajudar
a construir um caminho seguro para a sua
liberdade financeira.

Ao Eng.º António Murta, Administrador
Independente, ao Professor Daniel Traça,
Presidente da Assembleia Geral, aos membros
do Conselho Fiscal, Dr.ª Paula Cardoso, Professor
Fernando Alexandre, Dr. José Pedro Sousa
e Dr. João Novais, agradecemos a disponibilidade
de tempo, de conhecimento e sentido crítico
e independente. Muito obrigada pelo privilégio
e honra de podermos contar convosco.
À Equipa da CASA, obrigada por mais um ano
excecional de dedicação e que nos permitiu
navegar com segurança por grandes desafios
e mudanças. Num ano em que demos
as boas-vindas a mais de 2.000 Clientes novos
e em que todos partilhamos desse sucesso.
Aos nossos Clientes prestamos um agradecimento
especial. É um privilégio e uma honra para
nós na Casa de Investimentos gerir o dinheiro
de Famílias e de investidores institucionais.
Nós, acionistas-gestores e quadros da CASA,
estamos verdadeiramente comprometidos
com o longo prazo e é esse compromisso
que torna possível manter uma perspetiva
de investimento de anos que resultará
em retornos mais elevados. A confiança
e o apoio dos nossos Clientes fortalecem
a nossa vontade e propósito de proteger
e valorizar os patrimónios que nos confiam.
As recomendações que fazem da CASA
permitirão ao longo do tempo a devolução
de alguns ganho de escala.
A quem ainda não é Cliente, sugerimos
que dê o primeiro passo e nos venha conhecer
– com o nosso fundo de investimento PPR
é muito simples começar a poupar e fazer crescer
as poupanças. Não escolha um PPR que se limita
a sobreviver – escolha o nosso PPR, a que gostamos
de chamar de Plano de Poupança Rentável.

À data de 31 de dezembro de 2021 a Sociedade
não mantinha quaisquer dívidas em mora
ao setor público.

Muito obrigada.
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DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS
E CERTIFICAÇÃO
LEGAL DE CONTAS

DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS

PARTICIPAÇÕES DOS MEMBROS DOS ÓRGÃOS
DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
1.

Em cumprimento do estabelecido no art.º 447.º do Código das Sociedades
Comerciais, declara-se que os membros dos órgãos de administração são
titulares das seguintes ações da sociedade e que efetuaram as seguintes
transações durante o exercício de 2021:
ACIONISTAS
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N.º DE AÇÕES
31/12/2020

AQUISIÇÕES

ALIENAÇÕES

N.º DE AÇÕES
31/12/2021

Emília de Fátima de Oliveira Vieira

198 000

24 750

215 550

7 200

António Pedro Moreira de Silva Alves

198 000

24 750

215 550

7 200

Ações imputadas por força do n.º 2 do art.º 447.º do Código das Sociedades
Comerciais:
ACIONISTAS

2.
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

N.º DE AÇÕES
31/12/2020

AQUISIÇÕES

ALIENAÇÕES

N.º DE AÇÕES
31/12/2021

Emília de Fátima de Oliveira Vieira

1 800

215 775

0

217 575

António Pedro Moreira de Silva Alves

1 800

215 775

0

217 575

Os membros do Conselho Fiscal e o ROC não detinham qualquer ação da sociedade
em 31/12/2021, nem efetuaram qualquer transação com ações no ano 2021.
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BALANÇO (DEMONSTRAÇÃO DE POSIÇÃO FINANCEIRA)
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

(montantes expressos em euros)

(montantes expressos em euros)

31/12/2021

NOTAS

31/12/2021

31/12/2020

79+80+8120 Juros e rendimentos similares

15

2 368

2 433

66+67+6820 Juros e encargos similares

15

-2 261

-1 958

107

476

2 654 439

1 090 246

-2 201

-986

-292

-1 923

-333
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31/12/2020

ATIVO
Caixa e saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à
ordem

3

172 134

121 392

Aplicações em instituições de crédito

4

2 100 194

1 800 107

Ativos financeiros detidos para negociação

5

73 234

120 330

Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados
pelo justo valor através de resultados

6

8 288

6 296

Ativos tangíveis

7

88 081

98 671

Direitos de uso

8

212 485

169 786

Ativos intangíveis

9

14 799

4 596

Ativos por impostos correntes

11

0

55 597

Ativos por impostos diferidos

11

128 142

54 653

Outros ativos

10

2 049 314

629 499

4 846 671

3 060 926

MARGEM FINANCEIRA
82 Rendimentos de instrumentos de capital
81-8120 Rendimentos de serviços e comissões

16

68-6820 Encargos com serviços e comissões
-692+832+833 Resultados em activos financeiros detidos para negociação
-69+830 Resultados de reavaliação cambial
72+75+848 Outros resultados de exploração

TOTAL DO ATIVO
PASSIVO
Passivos por locações

8

228 195

171 334

Passivos por impostos

12

253 465

0

Outros passivos

13

691 616

351 266

1 173 276

522 600

17, 21

PRODUTO BANCÁRIO

-35 083
1 052 810

70 Custos com pessoal

18

-822 702

-619 266

71 Gastos gerais administrativos

19

-347 007

-188 370

77 Amortizações do exercício

20

-86 622

-63 870

1 339 552

181 304

-277 972

-29 444

RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS
TOTAL DO PASSIVO

-55 835
2 595 883

Impostos
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CAPITAL PRÓPRIO
Capital

14

2 250 000

2 000 000

Outras reservas

14

288 326

386 938

Resultados transitados

8, 14

0

0

Resultado do exercício

14

1 135 069

151 388

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO

3 673 395

2 538 326

TOTAL DO PASSIVO E CAPITAL PRÓPRIO

4 846 671

3 060 926

74-86

Correntes

21

Diferidos

22

73 490

-473

1 135 069

151 388

Básico

2,64

0,43

Diluído

2,64

0,43

RESULTADO APÓS IMPOSTOS

RESULTADOS POR AÇÃO

RUBRICAS EXTRAPATRIMONIAIS
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Responsabilidade potencial para com o S.I.I.

24

142 678

121 009

Valores administrados pela Instituição

24

172 361 315

133 291 113

O CONTABILISTA
CERTIFICADO

O CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO

Tiago Viegas

Presidente

As notas anexas fazem parte
integrante destes balanços.

O CONTABILISTA
CERTIFICADO

O CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO

Tiago Viegas

Presidente

Emília Oliveira Vieira

Emília Oliveira Vieira

Vogais

Vogais

Pedro Alves
Nuno Lopes Gama
António Murta

Pedro Alves
Nuno Lopes Gama
António Murta
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As notas anexas fazem
parte integrante destas
demonstrações.
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA INDIVIDUAL
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
DE 2021 E EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL
PRÓPRIO NOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
E EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

(montantes expressos em euros)

(montantes expressos em euros)

NOTAS

2021

NOTAS

2020

CAPITAL

FLUXOS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Juros recebidos

3 242

4 159

1 242 429

1 981 492

-

-

(31)

(27)

(2 201)

(986)

Pagamentos a fornecedores

(366 697)

(180 116)

Pagamentos ao pessoal

(676 291)

(578 412)

149 657

(162 797)

31 089

(269 443)

381 196

793 872

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2020
Comissões recebidas
Recebimentos por prestação de serviços
Pagamento de juros
Pagamento de comissões

Outros recebimentos / (pagamentos) de exploração
Impostos sobre o rendimento (pagos) / recebidos

Diminuição / (aumento) de ativos operacionais

TOTAL DOS FLUXOS
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

45 840

(69 849)

45 840

(69 849)

427 036

724 022

793 775

2 386 938

90 275

3 500

(93 775)

–

486 938

-

700 000

2 386 938

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO

151 388

151 388

RESULTADO INTEGRAL

151 388

151 388

(700 000)

-

Alterações no período
Aplicação do resultado líquido de 2019

14
1 000 000

Aplicação do resultado líquido de 2019

700 000
14

300 000

Compra de ativos tangíveis e intangíveis

-

-

(25 503)

(2 266)

(27 391)

(3 643)

-

1 000 000

-

(300 000)

-

(700 000)

-

2 000 000

200 000

186 938

-

151 388

2 538 326
-

14

(17 388)

-

134 000

2 538 326

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO

1 135 069

1 135 069

RESULTADO INTEGRAL

1 269 069

3 673 395

2 000 000

Venda de ativos tangíveis e intangíveis

(300 000)

Alterações no período
Aplicação do resultado líquido de 2020

(1 377)

200 000

OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO

FLUXOS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
(1 888)

RESULTADO
TOTAL
LÍQUIDO DO CAPITAL
DO PERÍODO
PRÓPRIO

(3 500)

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2021

Investimentos detidos até à maturidade

200 000

OUTRAS RESULTADOS
RESERVAS TRANSITADOS

396 663

Aumento de capital por incorporação de reservas

Investimentos detidos para negociação

1 000 000

RESERVAS
LEGAIS

8 000

9 388

208 000

196 326

-

OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO
FLUXOS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Pagamentos de locações

Variação de caixa e seus equivalentes

(48 802)

(40 072)

(48 802)

(40 072)

350 844

680 307

Caixa e seus equivalentes no início do período

3e4

1 921 467

1 241 160

Caixa e seus equivalentes no fim do período

3e4

2 272 311

1 921 467

Aplicação do resultado líquido de 2020

14

134 000

Aumento de capital por incorporação de reservas

14

116 000

POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2021

(134 000)
(116 000)

-

250 000

-

(116 000)

-

(134 000)

-

2 250 000

208 000

80 326

-

1 135 069

3 673 395
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O CONTABILISTA
CERTIFICADO

O CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO

Tiago Viegas

Presidente

As notas anexas fazem parte
integrante destes balanços.

O CONTABILISTA
CERTIFICADO

O CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO

Tiago Viegas

Presidente

Emília Oliveira Vieira

Emília Oliveira Vieira

Vogais

Vogais

Pedro Alves
Nuno Lopes Gama
António Murta

Pedro Alves
Nuno Lopes Gama
António Murta
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As notas anexas fazem parte
integrante destes balanços.

2. BASES DE APRESENTAÇÃO E PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS

NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS DO PERÍODO
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

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
cumprimento à legislação em vigor.

(montantes expressos em euros)

1. INTRODUÇÃO

2.1. Bases de apresentação

A Casa de Investimentos – Gestão de Patrimónios e Fundos de Investimento,
SGOIC, S.A. (adiante também designada por “CdI”) é uma sociedade
anónima constituída em 17 de setembro de 2009, com sede em Braga,
e que tem por objeto social o exercício das seguintes atividades, com
respeito pelos limites legais e regulamentares em cada momento em vigor:
a.

A gestão de organismos de investimento coletivo em valores mobiliários,
de organismos de investimento alternativo em valores mobiliários
e de organismos de investimento em ativos não financeiros;

b.

A gestão discricionária e individualizada de carteiras por conta de outrem,
incluindo as correspondentes a fundos de pensões e instituições de
realização de planos de pensões profissionais, com base em mandato
conferido pelos participantes, a exercer nos termos do Decreto-Lei
n.º 163/94, de 4 de junho, desde que as carteiras incluam instrumentos
financeiros enumerados na secção C do Anexo I da Diretiva n.º 2004/39/CE,
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de abril de 2004;

c.

No âmbito do disposto no Regulamento (“CE”) n.º 1606/2002 do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 19 de julho, as demonstrações financeiras
anuais da CdI 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 2021.
Em conformidade com o artigo n.º 1-J do regulamento n.º 2/2015 da CMVM,
as Sociedades Gestoras de Organismos de Investimento Coletivo (SGOIC)
devem elaborar as demonstrações financeiras em base individual de acordo
com as IFRS ou Normas Internacionais de Contabilidade (NIC), tal como
adotadas, em cada momento, por Regulamento da União Europeia
e respeitando a estrutura conceptual para a preparação e apresentação
de demonstrações financeiras que enquadra aquelas normas.

A prestação de serviços de consultoria para investimento relativa
aos instrumentos financeiros a que se refere a alínea anterior;

d. O registo e depósito de unidades de participação de organismos
de investimento coletivo;
e.

f.

A gestão de organismos de investimento em capital de risco,
organismos de investimento em empreendedorismo social
e organismos de investimento alternativo especializado, nos termos
previstos no respetivo regime jurídico, e fundos previstos em
legislação da União Europeia cujo investimento abranja os ativos
elegíveis para organismos de investimento coletivo em valores
mobiliários e organismos de investimento em capital de risco;

Estas demonstrações financeiras foram aprovadas pelo Conselho
de Administração da CdI em 17 de março de 2022.
2.2. Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração
dos resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com
os do período anterior
As políticas contabilísticas adotadas na preparação das demonstrações
financeiras da empresa reportadas a 31/12/2021 são consistentes com
as utilizadas na preparação das demonstrações financeiras para o exercício
findo em 31 de dezembro de 2020.

Quaisquer outras para as quais esteja ou venha a estar
legalmente habilitada.

Está registada no Banco de Portugal sob o n.º 1009, na CMVM sob
o n.º 342 e no Sistema de Indemnização aos Investidores sob o n.º 137,
tendo iniciado a sua atividade em setembro de 2010.
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2.3. Uso de estimativas nas demonstrações financeiras
A preparação das demonstrações financeiras requer que a gestão da CdI
adote pressupostos e efetue estimativas que afetam ativos, passivos,
réditos e custos, as quais serão analisadas nos parágrafos seguintes.

Em 2020, a CdI abriu Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Ações
de Poupança Reforma (Organismo de Investimento Coletivo) com
a denominação de “Fundo Casa Global Value PPR/OICVM – Fundo
de Investimento Mobiliário Aberto de Ações de Poupança Reforma”.
Este fundo iniciou a atividade em 1 de outubro de 2020.

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.

A CdI é detida em 96,70% pela empresa Snowball Investments Lda.
As presentes demonstrações financeiras são as demonstrações financeiras
individuais da CdI.
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2.4. Conversão de saldos e transações em moeda estrangeira (IAS 21)

2.5.3. Investimentos detidos até à maturidade (IAS 39)

As demonstrações financeiras são expressas na moeda funcional, euros,
em virtude de ser a moeda utilizada no ambiente económico principal
em que a CdI opera.

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, permanecendo nesse caso registados ao custo de aquisição.

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
estrangeira 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;

3.

O justo valor é determinado com base na cotação de fecho à data
do balanço, para instrumentos transacionados em mercados ativos.
2.6. Ativos tangíveis e locações (IAS 16 e IFRS 16)
Os ativos tangíveis da CdI encontram-se valorizados ao custo de aquisição,
deduzido das respetivas amortizações e perdas por imparidade. As amortizações
são calculadas pelo método das quotas constantes, 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:

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.

ANOS

As diferenças de câmbio apuradas na conversão cambial das posições
líquidas são refletidas em resultados do exercício, na rubrica “Resultados
de reavaliação cambial”.

Obras em edifícios arrendados
Mobiliário e material
Equipamento informático

2.5. Instrumentos financeiros
2.5.1. Outros valores a receber (outros ativos)
2.5.1.1. Valorimetria, reconhecimento inicial e subsequente
Os outros valores a receber compreendem todos os ativos financeiros
correspondentes ao fornecimento de serviços a um devedor. Este conceito
abrange as comissões de gestão e de performance decorrente da gestão
de carteiras dos clientes.

Entre 3 e 7 anos

Instalações interiores

Entre 4 e 10 anos

Outros equipamentos

Entre 4 e 8 anos

De acordo com a IAS 16, estes ativos encontram-se sujeitos a testes
de imparidade sempre que eventos ou circunstâncias 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.

2.5.1.2. Desreconhecimento (IAS 39)
O crédito a clientes só é desreconhecido do balanço quando expiram
os direitos contratuais da CdI à sua recuperação ou forem transferidos
substancialmente todos os riscos e benefícios associados à sua detenção.

As perdas por imparidade de ativos tangíveis são reconhecidas em resultado
do período.

2.5.2. Ativos financeiros ao justo valor através de resultados (IAS 39)

Em 1 de janeiro de 2019 entrou em vigor a IFRS 16 – Locações, substituindo
a IAS 17. Assim, os contratos de locação operacional com duração superior
a 1 ano passaram a ser registados nos ativos tangíveis, apresentados
no balanço como “Direitos de uso”. As responsabilidades decorrentes
destes contratos são apresentadas no balanço na rubrica “Responsabilidades
com locações”.

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.

RELATÓRIO E CONTAS 2021

8 anos

O custo de aquisição inclui despesas que sejam diretamente atribuíveis
à aquisição dos bens. As despesas de manutenção e reparação são
reconhecidas como custo do exercício, na rubrica de “Gastos gerais
administrativos”.

O rédito referente a comissões por serviços prestados é reconhecido
ao longo do período da execução do serviço.
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10 anos
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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 ativos 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.

A CdI tem atualmente em vigor 2 contratos de locação operacional
conforme apresentado no quadro seguinte:
TIPO

DURAÇÃO

FIM / PRÓXIMA RENOVAÇÃO

VALOR DOS PAGAMENTOS MÍNIMOS

Imobiliário

5 anos

01/03/2025

196 764 €

Automóvel

5 anos

01/02/2026

31 431 €

A CdI não realiza operações de locação como locador.
2.9. Benefícios dos empregados (IAS 19)
2.7. Ativos intangíveis (IAS 38)
As responsabilidades com benefícios dos empregados são reconhecidas
de acordo com a IAS 19. Os principais benefícios de empregados são
de curto prazo:

Esta rubrica compreende os custos de aquisição, desenvolvimento
e implementação de software para ser utilizado na atividade da CdI
e ainda a taxa de concessão paga à CMVM.

2.9.1. Benefícios de curto prazo
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 foi estimada uma vida útil de 10 anos, a partir de 2017.

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.
2.10. Reconhecimento de proveitos resultantes de serviços e comissões

As despesas com manutenção de software são registadas como custo
no exercício em que são incorridas. A CdI não reconhece ativos intangíveis
gerados internamente.

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:

As eventuais perdas por imparidade determinadas são reconhecidas
em resultado do período.

O montante do rédito pode ser mensurado com fiabilidade;
É provável que benefícios económicos futuros associados à transação
fluam para a empresa;

Nos ativos com vida útil indefinida são feitos testes de imparidade,
comparando 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.

Os custos incorridos ou a incorrer com a transação podem ser
mensurados com fiabilidade;
A fase de acabamento da transação/serviço à data de relato pode
ser mensurada com fiabilidade.

2.8. Impostos sobre lucros (IAS 12)

2.11. Erros fundamentais

A CdI está sujeita ao regime fiscal consignado no Código sobre o Rendimento
das Pessoas Coletivas (CIRC) e do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF).
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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.

Os impostos sobre lucros compreendem os impostos correntes
e os impostos diferidos. Os impostos sobre lucros são reconhecidos
em resultados, 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.

2.12. 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 demonstrações financeiras, se forem considerados materiais.

Os impostos diferidos correspondem ao montante do imposto a recuperar
e a pagar em períodos futuros resultantes de diferenças temporárias
dedutíveis ou tributáveis entre o valor de balanço dos ativos e passivos
e a sua base fiscal. Caso se verifiquem prejuízos fiscais reportáveis
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3. DISPONIBILIDADES EM OUTRAS INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

7. ATIVOS TANGÍVEIS

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro
de 2020 esta rubrica tem a seguinte composição:

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro
de 2020, o movimento nos Ativos Tangíveis, bem como nas respetivas
depreciações, foi o seguinte:

31/12/2021

31/12/2020

31/12/2021

DISPONIBILIDADES EM OUTRAS INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO
Instituições de Crédito em Portugal

172 134

121 392

172 134

121 392

OBRAS
EM IMÓVEIS
ARRENDADOS

MOBILIÁRIO
E MATERIAL

EQUIPAMENTO
INFORMÁTICO

INSTALAÇÕES
INTERIORES

EQUIPAMENTO
TRANSPORTE

OUTRO
EQUIPAMENTO

TOTAL

ATIVOS
Saldo inicial

4. APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

133 827

49 743

29 078

9 886

22 900

1 196

246 630

5 233

–

7 840

–

–

–

13 072

139 059

49 743

36 918

9 886

22 900

1 196

259 702

Saldo inicial

55 303

34 447

24 539

9 886

22 900

884

147 959

Aquisições

Em 31 de dezembro de 2021, esta rubrica era constituída por três depósitos
a prazo na instituição financeira Millennium BCP no valor total de 2.100.177€.
Nesta rubrica está ainda incluído o valor de 17€ referente ao acréscimo
de rendimentos de juros que só se vencem em 2022.
Em 31 de dezembro de 2020, esta rubrica era constituída por dois depósitos
a prazo na instituição financeira Millennium BCP no valor total de 1.800.075€,
tendo sido adicionado 32€ do acréscimo de rendimento de juros.

SALDO FINAL

DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS
E PERDAS POR IMPARIDADE

Depreciações do exercício

13 644

5 061

4 879

–

–

77

23 662

SALDO FINAL

68 947

39 508

29 418

9 886

22 900

961

171 621

ATIVOS LÍQUIDOS

70 112

10 235

7 500

–

–

234

88 081

5. INVESTIMENTOS DETIDOS PARA NEGOCIAÇÃO

31/12/2020
OBRAS
EM IMÓVEIS
ARRENDADOS

Em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020, a empresa tinha
os seguintes investimentos detidos para negociação:
31/12/2021

31/12/2020

Saldo inicial

76

Títulos da dívida pública Portuguesa

26 812

9 886

22 900

1 196

244 363

2 666

–

–

–

2 266

133 827

49 743

29 078

9 886

22 900

1 196

246 630

Saldo inicial

41 920

29 386

21 338

9 886

22 900

807

126 236

Depreciações do exercício

13 383

5 061

3 201

–

–

77

21 723

SALDO FINAL

55 303

34 447

24 539

9 886

22 900

884

147 959

ATIVOS LÍQUIDOS

78 524

15 296

4 539

–

–

312

98 671

73 234

120 330

SALDO FINAL

DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS
E PERDAS POR IMPARIDADE
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31/12/2020

ATIVOS FINANCEIROS NÃO NEGOCIÁVEIS
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6 296

8 288

6 296

TOTAL

–

120 330

8 288

OUTRO
EQUIPAMENTO

49 743

Em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020, a empresa
tinha os seguintes ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente
contabilizados pelo justo valor através de resultados:

Fundo de Compensação do Trabalho

EQUIPAMENTO
TRANSPORTE

–

73 234

31/12/2021

INSTALAÇÕES
INTERIORES

133 827

Aquisições

6. ATIVOS FINANCEIROS NÃO NEGOCIÁVEIS OBRIGATORIAMENTE
CONTABILIZADOS PELO JUSTO VALOR ATRAVÉS DE RESULTADOS

EQUIPAMENTO
INFORMÁTICO

ATIVOS

TÍTULOS 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 aos Investidores.

MOBILIÁRIO
E MATERIAL

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

8. DIREITOS DE USO

9. ATIVOS INTANGÍVEIS

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro
de 2020, o movimento nos Direitos de Uso, bem como nas respetivas
depreciações, foi o seguinte:

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro
de 2020, o movimento nos Ativos Intangíveis, bem como nas respetivas
amortizações, foi o seguinte:
31/12/2021

31/12/2021
EDIFÍCIOS

EQUIPAMENTO
TRANSPORTE

TOTAL

251 284

–

251 284

65 902

37 530

103 432

317 185

37 530

354 716

TAXA
CONCESSÃO
CMVM

WEBSITE,
DOMÍNIOS
E SOFTWARE

SISTEMA
DE TRATAMENTO
DE DADOS

OUTROS ATIVOS
INTANGÍVEIS

TOTAL

7 500

8 251

1 380

8 475

25 606

–

12 430

–

–

12 430

7 500

20 682

1 380

8 475

38 037

3 000

8 155

1 380

8 475

21 010

750

1 477

–

–

2 227

SALDO FINAL

3 750

9 632

1 380

8 475

23 237

ATIVOS LÍQUIDOS

3 750

11 049

–

–

14 799

ATIVOS
ATIVOS
Saldo inicial

Saldo inicial

Aumentos
SALDO FINAL

Aquisições
SALDO FINAL

DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS
E PERDAS POR IMPARIDADE

AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS
E PERDAS POR IMPARIDADE

Saldo inicial

81 497

–

81 497

Depreciações do exercício

54 478

6 255

60 733

135 976

6 255

142 231

SALDO FINAL

ATIVOS LÍQUIDOS

Saldo inicial
Amortizações do exercício

181 210

31 275

212 485

31/12/2020
31/12/2020
EDIFÍCIOS

EQUIPAMENTO
TRANSPORTE

TOTAL

251 284

–

251 284

–

–

–

251 284

–

251 284

TAXA
CONCESSÃO
CMVM

WEBSITE,
DOMÍNIOS
E SOFTWARE

SISTEMA
DE TRATAMENTO
DE DADOS

OUTROS ATIVOS
INTANGÍVEIS

TOTAL

7 500

8 251

1 380

8 475

25 606

–

–

–

–

–

7 500

8 251

1 380

8 475

25 606

2 250

7 507

1 380

8 475

19 612

750

648

–

–

1 398

SALDO FINAL

3 000

8 155

1 380

8 475

21 010

ATIVOS LÍQUIDOS

4 500

96

–

–

4 596

ATIVOS
Saldo inicial
Aquisições
SALDO FINAL

ATIVOS
Saldo inicial
Aquisições
SALDO FINAL

DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS
E PERDAS POR IMPARIDADE
Saldo inicial

40 749

–

40 749

AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS
E PERDAS POR IMPARIDADE

Depreciações do exercício

40 749

–

40 749

Saldo inicial

SALDO FINAL

81 497

–

81 497

Amortizações do exercício

169 786

–

169 786

ATIVOS LÍQUIDOS

Com a entrada em vigor da IFRS 16 – Locações os contratos de locações
operacionais com uma duração superior a 1 ano passaram a ser registados
nos ativos tangíveis.

Em relação à taxa de concessão da CMVM, foi estimada uma vida útil
de 10 anos, com início em 2017.
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Em 31 de dezembro de 2021 existiam dois contratos de locação com duração
superior a 1 ano, aos quais está a ser aplicada uma taxa de desconto de 1%.
O encargo financeiro relativo a este contrato é registado na rubrica de “Juros
e encargos similares” e o passivo em “Passivos por locações” que em 31
de dezembro de 2021 apresenta um saldo de 228.195€ (em 31 de dezembro
de 2020 era de 171.334€).
A variação ocorrida em 2021 em “Edifícios” ficou a dever-se a uma alteração
no contrato de arrendamento.
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10. OUTROS ATIVOS

11. ATIVOS POR IMPOSTOS

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro
de 2020 esta rubrica tem a seguinte composição:

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro
de 2020 esta rubrica tem a seguinte composição:
31/12/2021

31/12/2021

OUTROS ATIVOS

31/12/2020

PERDAS
POR IMPARIDADE
QUANTIA BRUTA
ACUMULADAS

QUANTIA
ESCRITURADA
LÍQUIDA

31/12/2020

IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DAS PESSOAS COLETIVAS

PERDAS
POR IMPARIDADE
QUANTIA BRUTA
ACUMULADAS

QUANTIA
ESCRITURADA
LÍQUIDA

Pagamentos por conta

84 911

Estimativa de imposto

(29 444)

Retenção na fonte
SETOR PÚBLICO E ADMINISTRATIVO
IVA a recuperar

ATIVOS POR IMPOSTOS CORRENTES
–
–

–

–

470

–

470

Outros

1 876 137

1 876 137

2 500

–

470

616 962

2 500

151
617 113

149 600

149 600

300

300

1 704

1 704

–

–

151 305

300

–

55 597

IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DAS PESSOAS COLETIVAS
Remuneração convencional capital social

128 142

54 653

ATIVOS POR IMPOSTOS DIFERIDOS

128 142

54 653

ATIVOS POR IMPOSTOS

128 142

110 249

616 962

1 878 636

1 878 636

–

470

DEVEDORES DIVERSOS
Valores a receber de clientes

129

151
–

617 113

RENDIMENTOS A RECEBER
De serviços e comissões
Taxa mensal de supervisão

151 305

–

–

12. PASSIVOS POR IMPOSTOS
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Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro
de 2020 esta rubrica tem a seguinte composição:

DESPESAS COM ENCARGO DIFERIDO
31/12/2021

31/12/2020

Pagamentos por conta

(24 309)

–

Estimativa de imposto

277 972

–

(199)

–

253 465

–

Seguros

3 123

3 123

6 362

6 362

Outros

12 501

12 501

1 725

1 725

IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DAS PESSOAS COLETIVAS

3 750

3 750

3 529

3 529

19 373

11 616

11 616

Informações (Bloomberg)

19 373

–

–

Retenção na fonte
2 049 314

–

2 049 314

629 499

–

629 499

O saldo elevado da rubrica valores a receber de clientes está relacionado
com o facto de uma parte muito significativa das comissões (comissão
de performance) ser faturada anualmente, em 31 de dezembro, sendo
apenas recebida no início do ano seguinte.
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13. OUTROS PASSIVOS

14. CAPITAIS PRÓPRIOS

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro
de 2020 esta rubrica tem a seguinte composição:

O movimento ocorrido nas rubricas de capitais próprios durante os exercícios
de 2021 e 2020 foi o seguinte:

OUTROS PASSIVOS

Em 31 de dezembro de 2021:

31/12/2021

31/12/2020

SETOR PÚBLICO E ADMINISTRATIVO
IVA
Retenção de impostos na fonte
Contribuições para Segurança Social
Fundos de Compensação (FCT & FGCT)

285 948

85 040

15 213

19 226

11 317

11 431

212

218

312 689

115 915

AUMENTOS

2 000 000

116 000

Reservas legais

200 000

Reservas livres

186 938

Resultados transitados

DIMINUIÇÕES

(116 000)

1 135 069

2.538 326

1 135 069

1 693

3 673

1 693

Outros fornecedores

22 944

22 532

Pessoal

54 883

4 645

Capital

3 476

2 819

Reservas legais

200 000

81 302

29 996

Reservas livres

396 663

SALDO INICIAL

AUMENTOS

1 000 000

300 000

(3 500)

Por gastos com pessoal

793 775

151 388

2 386 938

451 388

232

Avenças e honorários

500

10 500

23 042

16

1 770

1 376

36 111

38 086

293 951

203 661

691 616

351 266

Outros encargos
Taxa mensal CMVM
Notas de crédito emitidas a clientes

9 388

80 326

1 135 069

–

–

3 673 395

DIMINUIÇÕES

APLICAÇÕES
RESULTADOS

SALDO FINAL

700 000

2 000 000

300 000

Resultado líquido do exercício

153 452

208 000

200 000

Resultados transitados

638

2 250 000

8 000

Em 31 de dezembro de 2020:

ENCARGOS A PAGAR
231 889

134 000

(151 388)

CREDORES DIVERSOS

Comunicações/Energia

SALDO FINAL

–

151 388

3 673

Outros credores

APLICAÇÕES
RESULTADOS

–

Resultado líquido do exercício

EMPRÉSTIMOS
Cartão de crédito

Capital

SALDO INICIAL

90 275

186 938

3 500

–

(793 775)

151 388

–

2 538 326

300 000

No exercício findo em 31 de dezembro de 2021 foi deliberado um aumento
de capital de 250.000€ na modalidade de incorporação de reservas,
incluindo o recurso a lucros do exercício de 2020.

15. MARGEM FINANCEIRA
Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro
de 2020 esta rubrica tem a seguinte composição:

Os encargos a pagar relativos a gastos com pessoal referem-se à estimativa
de férias, subsídio de férias e gratificação por participação nos resultados.

31/12/2021

31/12/2020

121

192

2 138

2 241

JUROS OBTIDOS
Disponibilidades s/ instituições de crédito

A empresa reconheceu nos gastos um valor de 158.405€ em 2021 e 87.512€
em 2020 referente à gratificação por participação nos resultados.

Instrumentos da dívida pública Portuguesa
Outros juros

110
2 368

2 433

(2 230)

(1 931)

(31)

(27)

(2 261)

(1 958)

107

476

JUROS E ENCARGOS SIMILARES

82

De contratos de ativos sob direito de uso
Outros juros

MARGEM FINANCEIRA
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Os rendimentos dos juros obtidos (disponibilidades) tiveram origem
na constituição de depósitos a prazo.
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16. RENDIMENTOS DE SERVIÇOS E COMISSÕES

17. OUTROS RESULTADOS DE EXPLORAÇÃO

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro
de 2020 esta rubrica tem a seguinte composição:

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro
de 2020 esta rubrica tem a seguinte composição:

31/12/2021
Administração de valores de clientes

OUTROS RESULTADOS DE EXPLORAÇÃO

31/12/2020

2 654 439

1 090 246

OUTROS ENCARGOS E GASTOS OPERACIONAIS

2 654 439

1 090 246

Quotizações e donativos
Contribuições para o Sistema de Indemnização aos Investidores
Taxa mensal de supervisão (CMVM)

A administração de valores de clientes inclui:

Gastos de exercícios anteriores

1.

2.

3.

As comissões de gestão fixa do fundo Casa Global Value PPR:
comissão de gestão anual, com provisão apurada e reconhecida
diariamente e faturada (e liquidada) mensalmente. Esta comissão
é calculada através da aplicação da comissão de gestão sobre o valor
líquido global do fundo, antes das comissões de gestão/depósito;

31/12/2021

31/12/2020

(55 450)

(450)

(5 000)

(5 000)

(20 774)

(17 901)

(1 934)

(2 807)

(147)

(147)

Imposto circulação veículos
Correções de impostos relativas a exercícios anteriores
Outros

–

–

(6 028)

(10 030)

(89 334)

(36 335)

25 201

142

8 298

1 109

OUTROS RENDIMENTOS E RECEITAS OPERACIONAIS

As comissões de gestão fixa da atividade de Gestão de Carteiras:
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;

Rendimentos de exercícios anteriores
Outros

As comissões de performance da atividade de Gestão de Carteiras:
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 pela diferença, se positiva, entre
o valor da carteira no dia 31 de dezembro e o valor máximo registado
a 31 de dezembro dos anos anteriores (mecanismo de High Water
Mark) ou à data da abertura da carteira no caso de nunca ter tido lugar
a cobrança de comissão, subtraindo depósitos e somando levantamentos
efetuados desde a última cobrança de comissão de performance.

33 499

1 251

(55 835)

(35 083)

A rubrica “Quotizações e donativos” inclui o valor de 50.000€ relativo
ao donativo efetuado a favor da “Associação Centro de Medicina P5”
da Escola de Medicina da Universidade do Minho.
A rubrica “Rendimentos de exercícios anteriores” inclui 25.000€ referente
à parte das gratificações estimada no fecho de contas de 2020, que não
foi paga durante o ano 2021.

18. CUSTOS COM PESSOAL
Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro
de 2020 esta rubrica tem a seguinte composição:
31/12/2021

31/12/2020

Remuneração dos órgãos de gestão

159 702

82 185

Remuneração dos empregados

535 718

428 776

Encargos sociais obrigatórios

109 667

94 409

17 615

13 896

822 702

619 266

Outros custos com pessoal
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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 2021
foi de 17, sendo que três destas pertencem ao órgão de gestão.
O número médio de pessoas ao serviço durante o exercício de 2020
foi de 14, sendo que três destas pertencem ao órgão de gestão.
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19. GASTOS GERAIS ADMINISTRATIVOS

21. IMPOSTOS CORRENTES

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro
de 2020 esta rubrica tem a seguinte composição:

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro
de 2020 esta rubrica tem a seguinte composição:

31/12/2021

31/12/2020

COM FORNECIMENTOS

31/12/2021

31/12/2020

251 233

25 373

18 017

1 899

4 221

2 172

(1 348)

-

272 122

29 444

IMPOSTO SOBRE OS LUCROS DO EXERCÍCIO

Material de consumo corrente

5 169

3 299

Água, energia e combustíveis

12 355

9 057

260

50

17 784

12 406

Rendas e alugueres

3 112

858

Comunicações

9 382

5 974

Outros fornecimentos de terceiros

Coleta
Derrama
Tributações Autónomas
Benefícios fiscais (por dedução à coleta)

COM SERVIÇOS

CORREÇÕES DE IMPOSTOS RELATIVAS A EXERCÍCIOS ANTERIORES

Deslocações, estadas e representação

49 083

28 945

Publicidade e edição de publicações

40 072

4 360

460

511

5 293

2 748

112 498

65 473

748

870

52 280

36 781

623

383

7 275

1 246

Informações

27 129

27 315

Consultores e auditores externos

18 000

-

3 267

500

329 222

175 964

347 007

188 370

Conservação e reparação

5 850

-

277 972

29 444

22. IMPOSTOS DIFERIDOS

Formação de pessoal
Seguros

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro
de 2020 esta rubrica tem a seguinte composição:

Serviços especializados:
Avenças e honorários
Judiciais, contencioso e notariado
Informática
Vigilância
Limpeza

Outros

ATIVOS POR IMPOSTOS DIFERIDOS
Remuneração convencional capital social

31/12/2021

31/12/2020

Ativos fixos tangíveis (NOTA 7)

23 662

21 723

Direitos de uso (NOTA 8)

60 733

40 749

2 227

1 398

86 622

63 870
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73 490

(473)

73 490

(473)

Em 2021 a empresa deduziu 13.136€ relativos à RCCS de 2019 e 2020
e em 2021 decidiu aumentar o capital social no valor de 1.100.000€ a ser
efetuado na aprovação das contas de 2021 e que será por incorporação
do resultado líquido do exercício de 2021. Este aumento gera um benefício
total de 103.950€, tendo sido deduzido em 2021 um valor de 17.325€.

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro
de 2020 esta rubrica tem a seguinte composição:

Intangíveis (NOTA 9)

31/12/2020

A CdI apresenta em 31 de dezembro de 2021 um saldo acumulado
de 128.142€ de ativos por impostos diferidos, relativos a benefícios
fiscais reportados para os períodos seguintes. Este montante corresponde
à aplicação do benefício da remuneração convencional do capital social
(RCCS), de acordo com o art.º 136.º da Lei n.º 55-A/2010, de 31/12
e art.º 41.º-A do EBF. Este benefício consiste na dedução de 7% ao ano,
durante 6 exercícios, tendo por base os aumentos de capital feitos pela
CdI: 700.000€ em 2019, 134.000€ em 2020 e 1.100.000€ em 2021,
com a incorporação dos resultados líquidos daqueles períodos.

20. DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO
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31/12/2021
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23. PARTES RELACIONADAS

Para garantia da responsabilidade potencial para com o Sistema
de Indemnização aos Investidores, a sociedade constituiu a favor
desse sistema um penhor de valores mobiliários, nos termos do artigo
8.º do regulamento n.º 2/2000 da CMVM.

As remunerações do pessoal-chave de gestão da empresa nos períodos
findos em 31 de dezembro de 2021 e em 31 de dezembro de 2020 foram
conforme se segue:

Remunerações (NOTA 16)

31/12/2021

31/12/2020

159 702

82 185

Data da atualização do penhor: 20 de agosto de 2021.
Preço de mercado dos valores mobiliários dados em penhor
a 31 de dezembro de 2021: 67.993,25€.

No decurso dos períodos findos em 31 de dezembro de 2021 e em 31
de dezembro de 2020 foram efetuadas as seguintes transações com
partes relacionadas:
SERVIÇOS OBTIDOS
Snowball Investments, Lda.

Em 31 de dezembro de 2021 e em 31 de dezembro de 2020, os ativos
geridos pela Sociedade apresentam o seguinte detalhe:

31/12/2021

31/12/2020

56 000

42 000

Ações

56 000

42 000

Obrigações

GESTÃO DE CARTEIRAS

129 397 779

115 729 195

216 205

384 613

12 997 550

11 300 714

546 941

174 283

143 158 474

127 588 805

FUNDO DE INVESTIMENTO

31/12/2021

31/12/2020

Ações

27 719 518

5 413 915

Outros valores mobiliários

Em 31 de dezembro de 2021 e em 31 de dezembro de 2020 a empresa
apresentava os seguintes saldos com partes relacionadas:

Snowball Investments, Lda.

31/12/2020

Moeda à vista

Os serviços referem-se à locação do imóvel contabilizada nos termos
da IFRS 16.

FORNECEDORES

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2020

5 250

5 250

5 250

5 250

Obrigações
Moeda à vista

0

0

1 483 323

411 342

0

0

29 202 841

5 825 257

Outros valores mobiliários

A Snowball Investments Lda. detém 96,70% do capital da Casa
de Investimentos, sendo que ambas as empresas são controladas
maioritariamente pelos mesmos sócios/acionistas.

À data de 31 de dezembro de 2021 encontravam-se pendentes de subscrição
entradas no fundo de investimento no valor de 177.860€, cuja efetivação
ocorreu a 3 de janeiro de 2022.

24. RUBRICAS EXTRAPATRIMONIAIS
25. ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DO BALANÇO

Em 31 de dezembro de 2021 e em 31 de dezembro de 2020, esta rubrica
tem a seguinte composição:
31/12/2021

31/12/2020

142 678

121 009

Valores administrados pela Instituição
- Gestão de Carteiras

143 158 474

127 588 805

Valores administrados pela Instituição
- Fundo de Investimento

29 202 841

5 825 257

Após a data de 31 de dezembro de 2021 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.

COMPROMISSOS PERANTE TERCEIROS
Responsabilidade potencial para com
o Sistema de Indemnização aos Investidores

RESPONSABILIDADES POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
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Em 31 de dezembro de 2021, 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.
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26. OUTRAS INFORMAÇÕES
A Administração está a acompanhar a evolução da situação da doença
COVID-19, tanto a nível nacional como global, dada a dimensão internacional
dos negócios da empresa, com vista a tomar atempadamente as medidas
que se afigurem necessárias para minimizar o impacto do novo Coronavírus
SARS-CoV-2.
Durante o período findo em 31 de dezembro de 2021, a COVID-19 teve
impactos pouco significativos na atividade da empresa, sendo de assinalar
apenas a redução dos contactos presenciais, sem no entanto interromper
qualquer dos serviços prestados.
A Administração irá continuar a monitorizar a ameaça e as suas implicações
no negócio e facultar toda a informação necessária para os seus Acionistas.
A Sociedade não tem dívidas em mora ao Estado e à Segurança Social.
Durante o período de 2021, a empresa não efetuou transações
com ações próprias, sendo nulo o número de ações próprias detidas
em 31 de dezembro de 2021.
Os honorários totais faturados durante o ano de 2021 pela Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas relativamente à revisão legal das contas
anuais foi de 2.400€, não existindo honorários relativos a qualquer outro
serviço relacionado. A Sociedade de Revisores Oficiais de Contas elaborou
também durante o período o relatório a que se refere o n.º 4 do artigo
304.º-C do Código dos Valores Mobiliários.

Braga, 17 de março de 2022

O CONTABILISTA
CERTIFICADO

O CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO

Tiago Viegas

Presidente
Emília Oliveira Vieira
Vogais
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Pedro Alves
Nuno Lopes Gama
António Murta
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CERTIFICAÇÃO
LEGAL DE CONTAS
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RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL

Ex.mos Acionistas
No cumprimento do mandato que V. Exas nos conferiram, e no desempenho das nossas funções
legais e estatutárias, acompanhámos durante o exercício de 2021 a atividade da Casa de
Investimentos – Gestão de Patrimónios e Fundos de Investimento - SGOIC, S.A., examinámos os
livros, registos contabilísticos e demais documentação, constatámos a observância da lei e dos
estatutos e obtivemos da Administração os esclarecimentos, informações e documentos
solicitados.
0 Conselho Fiscal tomou conhecimento da Certificação Legal das Contas e analisou o Relatório
Adicional ao Órgão de Fiscalização referente às contas do ano findo em 31 de dezembro de 2021,
ambos emitidos pela Veloso & Associados – SROC, Lda. Obteve ainda, desta, as informações que
considerou necessárias no âmbito da sua atividade de fiscalização.

RELATÓRIO E PARECER
DO CONSELHO FISCAL

Declaramos, adicionalmente, que não rececionámos quaisquer comunicações sobre
irregularidades referentes ao exercício de 2021.
O Balanço, a Demonstração dos Resultados, a Demonstração dos Fluxos de Caixa, a
Demonstração das Alterações no Capital Próprio, o Anexo e o Relatório de Gestão, lidos em
conjunto com a Certificação Legal das Contas, com a qual concordamos, permitem uma
adequada compreensão da posição financeira, dos resultados, dos fluxos de caixa e das
alterações no capital próprio da Sociedade e satisfazem as disposições legais e estatutárias em
vigor.
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Assim, somos de parecer:
Primeiro: Que sejam aprovados o Relatório de Gestão, o Balanço, a Demonstração dos
Resultados, a Demonstração dos Fluxos de Caixa, a Demonstração das Alterações no Capital
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RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL
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Próprio e as Notas às Demonstrações Financeiras da Casa de Investimentos – Gestão de
Patrimónios e Fundos de Investimento - SGOIC, S.A, preparados e apresentados pela
Administração relativos ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2021.
Segundo: Que seja aprovada a proposta de aplicação de resultados apresentada pela
Administração.
Terceiro: Que a Veloso & Associados – SROC, Lda., representada pelo Dr. Óscar Rodrigues
Veloso, tem desenvolvido os seus trabalhos com a devida diligência e qualidade, e
considerando que se identificam vantagens de eficiência operacional e económica a que
não se sobrepõem riscos de perda de independência e ceticismo profissional, propomos a
recondução do respetivo mandato como Revisor Oficial de Contas da Casa de Investimentos
– Gestão de Patrimónios e Fundos de Investimento - SGOIC, S.A.
Braga, 18 de março de 2022
O Conselho Fiscal

PAULA CRISTINA Assinado de forma digital
por PAULA CRISTINA
BOGALHO
BOGALHO CARDOSO
Dados: 2022.03.21 09:38:39 Z
CARDOSO
___________________________________________________
Paula Cristina Bogalho Cardoso, Presidente

Assinado de forma digital por

FERNANDO MANUEL DE FERNANDO MANUEL DE
ALMEIDA ALEXANDRE ALMEIDA ALEXANDRE

Dados: 2022.03.21 13:53:35 Z

___________________________________________________
Fernando Manuel de Almeida Alexandre, Vogal
Assinado de forma digital por Jose
Pedro Sousa
Dados: 2022.03.21 18:58:19 +09'00'
___________________________________________________

Jose Pedro Sousa
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José Pedro Pereira Silva Cunha de Sousa, Vogal
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O Ginkgo biloba L. foi o tema escolhido para ilustração desta publicação.
É também conhecido como nogueira-do-Japão, árvore-avenca,
árvore-dos-templos, e árvore-de-40-escudos ou árvore-das-40-moedas
(pelo alto preço que alcançou no século XVIII, trazido para a Europa
pelos holandeses como árvore ornamental).
Nativo da China (ainda com exemplares em estado selvagem) e muito
cultivado no Japão, é aí denominado “árvore do avô e do neto” em
alusão às três gerações que o crescimento e maturação atravessam:
quem planta um Ginkgo não pode esperar colher ele próprio os óvulos
fecundados, tem de contar com o neto para isso. Embora o crescimento
seja lento, pode atingir dimensões extraordinárias, com uma altura
de 30 a 40 metros e raízes profundas.
Considerado pela ciência um fóssil vivo, existe há 270 milhões de anos
– foi importante espécie florestal durante a Era Mesozóica (Era dos
Dinossauros) e a única ainda não extinta da família Ginkgoaceae –, com
raras mutações genéticas, face ao longo intervalo entre as suas gerações.
Em tempos ameaçado de extinção, e embora já não cresça
espontaneamente, a sua recolonização progressiva do mundo, ainda
que dependente do Homem, é testemunho da forma como desafia
o tempo e a maioria das espécies, que seguem o caminho inverso.
São várias as explicações para esta resistência e longevidade. Os genes
relacionados com a idade não são ativados e o crescimento, não só não
diminui após centenas de anos, como, em alguns casos, acelera. Pode
ultrapassar os 3.000 anos de vida. Apesar de raro em estado silvestre,
é notavelmente resistente a doença, pragas, frio, secura, fogo e poluição,
sendo cada vez mais adotado para espaços urbanos – parques, jardins
e ruas de várias partes do mundo (incluindo Portugal). Consegue gerar
rebentos a partir da base do tronco e produzir raízes aéreas em resposta
a perturbações na copa.
Para algumas autoridades da China antiga as folhas serviam como moeda
de troca. Tem qualidades reconhecidas pela medicina tradicional oriental
e a indústria farmacêutica contemporânea, e o interior das sementes
é apreciado na alimentação asiática.
As suas elegantes folhas têm a forma inconfundível de um leque
cheio de nervuras e nos ramos mais longos são divididas em dois
lobos (bilobadas). São verdes, passando a um vistoso amarelo dourado
no outono, antes da queda, que não deixa ninguém indiferente.
Por ter sobrevivido à bomba atómica em Hiroshima, tornou-se ícone
de paz. É tido na Ásia como símbolo de harmonia, energia e esperança.
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