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   7 de fevereiro de 2019  

 
NOTA: este documento é uma tradução da versão oficial do comunicado de 

imprensa conjunto entre o Credit Suisse AM, a FundsDLT e o Banco Best 
 

Banco Best e Credit Suisse Asset 
Management realizam operação de fundos 

end-to-end através da infraestrutura 
FundsDLT baseada na tecnologia Blockchain  

 

O Banco Best e o Credit Suisse Asset Management realizaram com sucesso e em ambiente 

real transações de fundos utilizando a FundsDLT, uma plataforma descentralizada baseada 

em tecnologia Blockchain. 

 

A distribuição além-fronteiras de um fundo de investimento através da tecnologia Blockchain 

demonstrou a solidez de um novo modelo que revela ser mais eficiente, escalável e eficaz, 

marcando mais um passo importante para a evolução da distribuição de fundos de 

investimento. As transações abrangeram todo o processo de subscrição de fundos de 

investimento, desde o momento de registo da ordem até ao processamento da operação. 

 

Carlos Almeida, Diretor de Investimentos do Banco Best comentou: “Esta prova de conceito é 

uma grande conquista e reforça o compromisso do Banco Best de estar ao lado quem vai à 

frente. Queremos estar envolvidos na tecnologia Blockchain para trabalhar em parceria com 

todos os stakeholders, tendo por objetivo adaptar e aproveitar novas oportunidades para o 

nosso modelo de negócio, com a ambição de melhorar a experiência do cliente, bem como 

promover a inclusão financeira”. 

 

Para este projeto, o Banco Best desenvolveu uma API (Application Programming Interfaces) e 

criou uma aplicação dedicada para avaliar o impacto total da experiência do cliente. Esta 

inovação permitiu reduzir, de forma substancial, o tempo entre o registo da ordem e a 

liquidação da operação. 

 

Com esta prova de conceito o Credit Suisse Fund Services (Luxemburgo) SA é um dos 

primeiros asset servicing providers a realizar uma transação end-to-end de fundos utilizando 

o Blockchain, integrando-o nas suas principais plataformas. 
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Claude Metz, Head of Shareholder Services do Credit Suisse Fund Services (Luxemburgo) SA, 

afirmou: “A integração com a FundsDLT foi muito eficiente e direta. A tecnologia Blockchain, 

combinada com um potencial serviço KYC (Know Your Customer), irá revolucionar a indústria 

de fundos de investimento. Esta iniciativa irá beneficiar os investidores, distribuidores e 

transfer agents do ponto de vista da eficiência operacional, sendo que estamos apenas no 

início desta caminhada promissora.” 

 

Pascal Nägeli, Chief Digital Officer do Credit Suisse Asset Management, disse: “Procuramos 

melhorar o desempenho dos nossos clientes de forma contínua. Como parte do nosso 

processo de digitalização, consideramos que a tecnologia Blockchain é uma grande alavanca 

para aumentar a eficiência. Com a concretização bem-sucedida destas operações em 

ambiente real, estamos em condições de comprovar que há benefícios consideráveis com a 

distribuição desta tecnologia para os clientes e para os gestores de ativos.” 

 

Olivier Portenseigne, da Fundsquare, concluiu: “O nosso objetivo é colaborar com os 

principais players da indústria de fundos de investimento para capitalizar os benefícios da 

tecnologia Blockchain. É com muita satisfação que vemos um banco português inovador a 

associar-se ao Credit Suisse Asset Management e testarem a nossa plataforma de modo a 

identificarem as potencialidades que esta nova infraestrutura pode oferecer. A FundsDLT é 

uma iniciativa internacional que simplifica uma série de atividades dentro da cadeia de 

valor da distribuição de fundos de investimento e que, como consequência, irá reduzir os 

custos para benefício dos investidores finais.” 

 

 

Sobre a FundsDLT 

A FundsDLT está a ser desenvolvida para permitir que os gestores de ativos distribuam fundos 

de investimento através de um novo canal de distribuição, reduzindo significativamente os 

custos administrativos e o tempo de processamento para os gestores de activos e para os 

asset services A FundsDLT irá agilizar uma série de procedimentos na área de funds 

administration e de registo de ordens usando a tecnologia Blockchain, de modo a 

automatizar várias tarefas e de forma segura. Este modelo é aplicável a uma ampla gama de 

fundos de investimento e em várias  jurisdições. 

Para mais informações sobre a FundsDLT, visite: http://www.fundsdlt.net 
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Sobre o Banco Best 

O Best é um banco online sediado em Portugal, especialista em Banca, Gestão de Ativos e 

Trading, com produtos e serviços financeiros à escala global, baseado numa plataforma 

tecnologicamente avançada para gerir o dia a dia bancário, investir e negociar de forma 

rápida e simples. A sua vasta gama de produtos de investimento, que inclui mais de 3.000 

fundos geridos por 65 gestores internacionais, reflete o seu caráter independente e 

altamente diversificado, bem como a forte dinâmica ao nível da inovação, tendo esta sido 

distinguida em 2018, como Financial Innovation, pela Euronext Lisboa. Com integração 

multicanal (web, mobile, contact center) e acessibilidade total, possui também uma vasta 

rede de profissionais especializados em mercados financeiros, com elevada mobilidade e 

disponibilidade. 

Saiba mais sobre o Best em: www.bancobest.pt 

 

Sobre a Fundsquare 

A Fundsquare é uma subsidiária da Bolsa de Valores do Luxemburgo que presta serviços para 

apoiar e uniformizar a distribuição transfronteiriça de fundos de investimento. O seu 

principal objetivo é facilitar as relações entre investidores profissionais e os fundos de 

investimento, através de uma infraestrutura flexível e acessível, de modo a permitir eficácia 

operacional, oferecendo serviços de gestão de ordens, informações e serviços associados a 

questões regulatórias (Compliance). 

Mais informações em: www.fundsquare.net 

 

 

 

Banco Best. Ao lado de quem vai à frente 

 

 

Para mais informações, contatar: 
  

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

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

 


