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2 de abril de 2019  

 
 

Banco Best lança primeiro  
Robot Advisor em Portugal 

Best Robot Advisor powered by DWS  

Serviço inovador combina tecnologia de investimentos digital e experiência humana a 

gerir investimentos, com montantes desde apenas 50€/mês 

 

O Banco Best estreia o primeiro Robot Advisor em Portugal, o Best Robot Advisor powered 

by DWS, uma solução exclusiva e inovadora. Trata-se de um serviço de gestão discricionária 

de carteiras digital que combina tecnologias de automação com a experiência de gestão 

humana. Esta solução tecnológica analisa o perfil e objetivos do investidor e constrói uma 

carteira adequada, o gestor especializado acompanha e ajusta a carteira de investimentos a 

todo o momento. 

 

Best Robot Advisor é um serviço que pressupõe um mínimo de investimento acessível – a 

partir de apenas 400 euros, para entregas únicas, ou 50 euros por mês, para entregas 

periódicas – e representa uma oportunidade de investimento que vai além das aplicações 

tradicionais, numa lógica de longo prazo. 

 

“Com o novo Robot Advisor, introduzimos mais uma novidade em Portugal, conciliando a 

vanguarda da inovação digital e a confiança e experiência da gestão de ativos”, refere Carlos 

Almeida, Diretor de Investimentos do Banco Best. 

 

Com um acesso totalmente digital/online, de forma autónoma e transparente, este serviço 

resulta de uma parceria com a sociedade gestora de fundos alemã DWS, um dos líderes 

globais na gestão de ativos, responsável pela gestão de mais de 660 mil milhões de euros. 

 

“Estamos muito satisfeitos com a estreia da nossa plataforma digital de Robot Advisor no 

mercado português em parceria com o Banco Best”, explica Andre Jaekel, responsável pela 

unidade Digital de Gestão de Ativos na DWS. “Esta cooperação permitirá evidenciar a 

flexibilidade e capacidades da nossa solução de distribuição digital. Significa que, através da 

tecnologia, os Clientes do Best Robot Advisor vão poder beneficiar da experiência de 

mercados de capitais da DWS”.  
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As decisões de investimento são largamente suportadas por automação e “big data”. A 

componente digital está alicerçada no conhecimento e experiência acumulada pela DWS, 

sendo que no final as principais decisões são tomadas por um gestor de ativos humano. A 

implementação da alocação de ativos é inteiramente automatizada.  

 

Em função das características individuais do investidor e dos seus objetivos de investimento, 

de forma automatizada e online, o Best Robot Advisor powered by DWS irá sugerir uma das 

19 soluções possíveis. As carteiras são constituídas por ETF (Exchange Traded Funds) e 

Fundos de Investimento, sendo criadas pela equipa de gestão de ativos da DWS, com a sua 

experiência de mais de 60 anos de excelência na gestão de ativos. A escolha dos ETF e 

Fundos de Investimento não recai apenas em soluções da própria DWS, mas procura os 

melhores investimentos de entre as melhores gestoras mundiais. 

 

Recorde-se que o primeiro fundo de investimento gerido por inteligência artificial também já 

tinha chegado a Portugal pelas mãos do Best, em dezembro de 2017, e foi distinguido em 

2018 na 7.ª edição dos Euronext Lisbon Awards, na categoria Financial Innovation. O fundo 

ACATIS AI Global Equities, da sociedade gestora alemã Acatis, é gerido sem intervenção do 

gestor no processo de tomada de decisão, desde a seleção de títulos até à ponderação de 

cada posição na carteira. Os passos são controlados por um robô. 

 

Este serviço inovador está disponível em www.bancobest.pt 

 

 

Banco Best. Ao lado de quem vai à frente 

 

 

 

 

Para mais informações, contactar:  

Margarida Fiúza | 91 967 31 99 | margarida.fiuza@allcomunicacao.pt 

José Aguiar | 91 239 49 20 | jose.aguiar@allcomunicacao.pt 
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