
  Um fundo de investimento 
multiativo, defensivo e com 
uma estratégia bastante di-
versificada apropriado para 
o investidor português, tipi-

camente mais conservador”. É assim que 
Pedro Vieira, o gestor, define o IMGA 
Poupança PPR, fundo Consistente e 
Blockbuster Funds People. É também 
o mais cauteloso de um conjunto de dois 
instrumentos orientados para a poupança 
para a reforma da maior gestora de fundos 
de investimento mobiliários independen-
te nacional, a IM Gestão de Ativos.

Todo o processo de investimento 
está em linha com o perfil cauteloso do 
fundo. “Queremos que quem investe 
saiba exatamente no que está a investir. 
Acompanhamos o nosso benchmark  
com um enfoque nos níveis de tracking 
error, ao mesmo tempo que tentamos 
acrescentar valor em toda a linha”, des-
taca o profissional. 

Processo
Dentro das limitações impostas pelo 
benchmark, a gestão investe direta-
mente em alguns segmentos de merca-
do, mas também em ETFs e fundos de 
gestão ativa de casas de investimento in-
ternacionais, quando apropriado. Pedro 
Vieira explica: “Eu diria que é um fun-
do que beneficia de todas as valências 
e know-how da IMGA, uma vez que 
integra as várias equipas. A equipa de 

O resultado de todas 
as valência da IMGA
AO cOmAndO de um PPR cOm ResultAdOs cOnsistentes, PedRO VieiRA 
APResentA O PROcessO e POsiciOnAmentO dO imGA POuPAnçA PPR.
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e um dos principais desvios do fundo face 
ao  benchmark é a exposição a fundos ati-
vos alternativos “em resultado das atuais 
condições de mercado, nomeadamente 
taxas muito baixas ou nulas no segmento 
de obrigações e liquidez”, destaca, acres-
centando que consideram que este “é um 
bom meio de diversificação para o fundo. 

Posicionamento
Outro dos desvios passa pela redução 
progressiva da duration ao longo do úl-
timo ano, em resposta “às perspetivas de 
subida de inflação e melhoria das condi-
ções económicas”. Já ao nível dos spreads 
de crédito, “apesar de estarem em míni-
mos históricos, as condições macroe-
conómicas a isso propiciam,  o que faz 
com que as taxas de default diminuam. 
Apesar de agora estarmos sensivelmente 
equalweight, estivemos overweight nos 
últimos tempos”.

Por fim, no que se refere à componente 
de ações, a equipa de gestão tomou uma 
posição que reflete um maior otimismo, 
ainda antes do final do ano passado, po-
sição essa que tem trazido alguns frutos. 
“Nos EUA achamos que o mercado não 
está barato, mas as condições macro de-
verão ter impacto nos resultados das em-
presas e dar suporte ao mercado. Por ou-
tro lado, achamos que a Europa foi muito 
penalizada pelo risco político e achamos 
que as ações estão mais atrativas do que 
nos EUA”, esclarece. 

eNTreVISTAS
GestOR

multiativos é responsável pela alocação 
e estratégia. “Beneficiamos do input da 
equipa de seleção de fundos que cumpre 
a missão de selecionar os melhores fun-
dos para cada classe de ativos e colocá
-los ao nosso dispor. Por fim, capitaliza-
mos na experiência e conhecimento das 
equipas de investimento direto, tanto 
em ações como obrigações, que não só 
contribuem com ideias como investem 
parte dos nossos portfólios”. O investi-
mento em ETFs acontece em mercados 
que o gestor define como “mais eficien-
tes”, onde a gestão ativa tem mais difi-
culdade em acrescentar valor, “como é o 
caso do mercado norte-americano”. 

A utilização de derivados serve dife-
rentes propósitos na carteira. Por um lado, 
o gestor destaca a proteção de risco nas 
carteiras como aconteceu recentemente 
numa tomada de posição em opções no 
mercado norte-americano. “Éramos da 
opinião que poderíamos estar sujeitos a 
um tail-risk muito acentuado e utilizámos 
as opções como uma medida de proteção 
barata contra esse risco”, esclarece. Por 
outro lado, o recurso a este tipo de instru-
mentos serve também para “extrair alfa 
de mercados menos eficientes”. A exposi-
ção cambial é completamente coberta na 
parcela de obrigações, mas coberta tatica-
mente no segmento de ações, “consoante 
o momento de mercado e a nossa visão 
para o respectivo câmbio”. 
O principal destaque no posicionamento 

por 
Miguel Rêgo 
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Hobbies
Praticante de 
basquetebol, Pedro 
Vieira aprecia 
também uma boa 
partida de futebol 
ou golfe.


