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Banco Carregosa vai permitir negociação de criptomoedas
Ativos digitais 

Banco Carregosa abre à negociação de bitcoin 

LEONOR MATEUS FERREIRA leonorferreira@negocios.pt 

0 banco de investimento português e o dinamarquês SaxoBank mantêm uma parceria estratégica há duas décadas, que vai agora ser alargada

a este mercado. Garantem que a solução tem de ser regulada e alertam, ainda assim, para os elevados riscos dos criptoativos. 

Carregosa está prestes a tornar-se no primeiro banco português a permitir aos clientes a negociação de criptomoedas. O novo produto passa

por oferecer três destes ativos (bitcoin, ethereum e litecoin) enquanto moedas estrangeiras, numa solução que resulta da parceria que o banco

estabelece com o SaxoBank. O objetivo é responder à forte procura, mas os CEO do Carregosa, e do Saxo, Francisco Oliveira Fernandes (FOF)

e Kim Fournais (KF), - respetivamente, avisam para o risco deste mercado. 

Trabalham juntos há 20 anos. Esta parceria tem sido suficiente para lidar com a competição de “fintechs” e corretoras “low-cost”? 

KF: Antes de mais, a resposta é claramente sim. Há muita gente, neste momento, que acha que as coisas devem ser gratuitas e não ter custos.

Não há almoços grátis. As comissões estão tão baixas (no Carregosa, no SaxoBank, em todo o lado) que esse não é o ponto principal . O

principal é se tomamos as decisões de investimento corretas na gestão do risco. Não tem sido um mercado desafiante, mas penso que voltará a

ser. Há preços diferentes, mas também há qualidades diferentes. Muitos jovens entraram no mercado com poucas centenas de euros e a

negociar criptos. Essa não é a solução para quem tem de pensar na próxima geração, na reforma ou em poupar para comprar uma casa. 

Mas sabemos que grande parte.do dinheiro que entrou nos mercados desde o início da pandemia foi para cripto. 

KF: Se olharmos para a Revolut penso que metade das receitas vem do mercado cripto. No caso da Robinhood 20% vêm de cripto e os

restantes 80% são da vendados flows dos clientes, que é ilegal na Europa. Muito tem acontecido neste mercado. E nós lançámos recentemente

cripto como componente das moedas internacionais, portanto, pode ser transacionado contra o euro, iene ou libra esterlina. Bitcoin, ethereum e

litecoin. Há um grande interesse no mercado, sem dúvida. Mas queremos garantir que é uma solução totalmente regulada. Não é bom ter um

mercado que é amplamente regulado e ter uma parte sem regulação, onde é o faroeste. Não é saudável. 

E em Portugal? 

FOF: Nós vamos oferecer este serviço com base na plataforma do SaxoBank. Não tenho tuna data específica em Portugal, mas será muito em

breve. O SaxoBank está a preparai’ uma solução para oferecer cripto como moedas e nós vamos permitir aos nossos clientes a negociação na

nossa plataforma global. Mas estamos também cautelosos. Vemos que há interesse do mercado e há aqui uma parte de FOMO [fear of missing

out]. Tem de se estar presente, mas devemos fazê-lo de forma cautelosa. Neste momento, parece mais um instrumento especulativo do que

algo que dá respostas. 

KF: E mesmo muito especulativo. Não há dúvida. Mas também há clientes que gostam disso e desde que eles percebam bem os riscos...

Desenvolvemos esta solução no verão e estamos a começar a oferecê-la aos parceiros. O produto existe e funciona. Fazê-lo como nós o

fizemos (como moeda estrangeira) é totalmente regulado, o que era muito importante para nós. 

Os reguladores portugueses têm de aprovar? O Carregosa está em conversações com a CMVM? 

FOF: Nós também ovamos fazer de forma cuidadosa. E assim que trabalhamos normalmente e não queremos promover uma negociação

irresponsável junto dos nossos clientes. Não há nenhuma questão regulatória nem nenhum atraso nesse sentido porque foi desenvolvido pelo

Saxo. Faltam só questões operacionais internas e de governance. Há um documento que tem de ser aprovado pela CMVM e está a ser feito,

não é nada de complexo. 

KF: O Saxo passou muito tempo a trabalhar com os reguladores para garantir que há confiança no produto. E tem de se garantir que há

conversas com os reguladores locais, que é o quê o Carregosa está a fazer em Portugal. Todos estão plenamente alinhados. Mas queria frisar

que é um produto de elevado risco, há muita volatilidade e não é algo que recomendaria à minha mãe para começar a negociar. 

“Há muito risco no mercado e haverá uma megacorreção” 

Os juros em mínimos históricos e a elevada liquidez nos mercados financeiros estão a aumentar o risco nos mercados. O alerta é feito pelo CEO

do SaxoBank, Kim Fournais (KF), numa entrevista conjunta com o parceiro Francisco Oliveira Fernandes (FOF), CEO do Banco Carregosa. 

Em Portugal, como em muitas geografias, a pandemia de covid-19 acelerou mudanças nos comportamentos, com investidores de retalho mais

ativos. Sentiram-no? É positivo ou acrescenta risco? 

FOF: Penso que é muito positivo. O facto de os clientes terem mais tempo e terem de lidar mais com a tecnologia teve um importante impacto

no mercado. Em Portugal, ainda há um baixo nível de literacia financeira e os clientes são, em média, muito conservadores e procuram soluções

de poupança que não são as melhores. Tendo mais pessoas no mercado, a participar e a percebê-lo, é muito positivo. Para o Carregosa foi

muito positivo. Nos serviços de corretagem, pratica-mente duplicámos as receitas em 2020, em comparação com 2019. 

Haver tanto dinheiro no mercado não traz risco? 

https://insight.carma.com/a/0a29c07c-1cda-4f1a-9f66-fa3adcc23124


KF: Demorou ao SaxoBank 25 anos para captar os primeiros 12,5 mil milhões de euros junto de clientes e, desde os últimos quatro anos,

passamos a ter 88 mil milhões de euros dos clientes. E uma aceleração muito significativa. Penso que a Re-volut tem talvez mil milhões. As

avaliações estão loucas neste momento. Eles continuam a perder dinheiro e não conseguem captar o interesse dos clientes no sentido de

dinheiro real. Há um grande “hype” e todos falam de fintech, mas há empresas a perderem 500 milhões por ano e estão avaliadas em valores

loucos porque as apps continuam a ser descarregadas. Já vimos isto antes. Tivemos o boom das dotcom em 2001 e as avaliações estão loucas

por causa do dinheiro grátis. 

Trata-se de uma bolha? 

KF: Penso que as pessoas devem ter cuidado. Antigamente poupava-se para o futuro e tinha--se retorno. Agora, é-se penalizado por poupar. O

“quantitive ea-sing” injetou uma quantidade enorme de dinheiro para o mercado e a inflação dos ativos é mesmo muito elevada. E vemos coisas

que continuam a perder dinheiro... As pessoas acham que a Robinhood, nos EUA, vai conquistar o mundo. Chegou a negociar nos 16 mil

milhões de dólares a determinada altura e têm menos clientes que o.SaxoBank. Há um grande risco neste momento no mercado e haverá uma

megacorreção. Não é uma questão de se, mas de quando vai acontecer. 

FOF: Navegar este risco e momentos como este só aumenta a importância dos serviços especializados. 

LEONOR MATEUS FERREIRA 

Cotadas da extração de metais são as preferidas 

O mercado acionista está caro, mas ainda é a melhor forma de encontrar retornos. A perspetiva é partilhada tanto pelo SaxoBank como pelo

Banco Carregosa. Os dois economistas--chefes encontraram-se esta quinta-feira num evento interno em Lisboa, no qual celebraram os 20 anos

de parceria entre as duas instituições financeiras e delinear as perspetivas para os próximos meses. 

Steen Jakobsen e Mário Carvalho Fernandes concordam que as ações estão mais interessantes que as obrigações. Apesar de admitirem que

as avaliações estão elevadas e que há um risco de correção no mercado, a alternativa é pior. E apontam especial mente para as ações ligadas

aos metais e minérios. 

“Preferimos estar em ativos tangíveis, sendo que temos algumas perspetivas diferentes, mas é nos mineiros produtores de metais que

concordamos”, diz o economista-chefe do Saxo, que acredita que o ESG será o grande tema do futuro. “Por muito que se fale em

‘greenwashing’, é incontornável.” A tendência poderá impulsionar o setor dos metais. 

Onde discordam é no que diz respeito às gigantes tecnológicas. Ao contrário do homólogo dinamarquês, o economista-chefe do Carregosa não

antecipa que o aperto regulatório seja o fim das FAANG (Facebook, Alphabet, Amazon, Netflix e Google). “Têm sido os grandes vencedores e

vamos manter-nos investidos. São empresas lucrativas e com capacidade para resistir”, acredita Carvalho Fernandes. 
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