
Pictet-Security

Investir em soluções  
que contribuem para um  

mundo mais seguro



 

Prevê-se que  
o mercado global  
de segurança  
atinja uma  
valorização de  
cerca de 280
              milhões de USD  
em 2 021.1

Oportunidades  
por segmento de  
investimento

 

A sensação de segurança e proteção é uma neces-
sidade humana fundamental. A segurança está a 
tornar-se cada vez mais importante para os gover-
nos, empresas e indivíduos em todo o mundo.  
A procura de segurança está a ser impulsionada 
pelo aumento da urbanização e a perceção de  
que as medidas de proteção, que estão a ser imple-
mentadas pelos organismos públicos, não são  
suficientes. Para além disso, a inovação constante 
na tecnologia móvel e no comércio eletrónico  
significa que a segurança informática terá que ser 
constantemente atualizada, enquanto as disposi-
ções legislativas rigorosas, em matéria de seguran-
ça, estão a resultar no aumento do investimento 
em serviços de segurança, tais como ensaios de 
alimentos e equipamento de inspeção.
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Segurança – a proteção em números

Polícia,  
kits e ferramentas forenses

Videovigilância (CCT V)  
e câmaras de vigilância 

Airbags & sistemas  
de visão noturna 

Capacetes e lentes  
protetoras

produ to s  
de segu r a nç a f í sic a

Biometria 

Pagamentos eletrónicos  
seguros 

Segurança da internet 

Sistemas de vigilância  
e controlo de acessos

produ to s  
de segu r a nç a de t i s

Testes & controlo

Serviços de vigilância  
& proteção pessoal 

Gestão de resíduos  
perigosos

Gestão da recolha  
de produtos

serv iç o s  
de segu r a nç a 



Principais riscos
 

Indicador de risco para a classe de ações P USD

Os dados históricos, 
como os que foram utili-
zados para calcular o  
indicador de risco à data 
de 17.02.2017, poderão 
não ser indicadores fide-
dignos do perfil de risco 
futuro. A categoria de 
risco apresentada não é 
um objetivo nem uma 
garantia e poderá regis-
tar alterações ao longo 
do tempo. Uma catego-
ria de risco mais baixa 
não significa que o in-
vestimento esteja isento 
de riscos.

Rendibilidade passada
Rendibilidades passa-
das não são indicação 
de rendibilidades futu-
ras. O valor e o rendi-
mento de um investi-
mento podem subir ou 
descer e os investidores 
poderão não recuperar a 
totalidade do capital ini-
cialmente investido.

Pictet-Security
 

Inovação, regulação e urbanização 
estão a dar suporte ao crescimento no 
longo prazo do setor da segurança. 
Perante tantas empresas inovadoras, 
ainda em fase inicial de desenvolvi-
mento, acreditamos que o racional de 
longo prazo para investir no fundo 
Pictet-Security é muito atrativo.  
O objetivo do fundo é capturar as 
oportunidades de investimento neste 
setor em rápida evolução onde quer 
que se encontrem, em todas as áreas 
da indústria da segurança, com 
enfoque particular na segurança física, 
serviços de segurança e segurança  
de TIs.

Porquê investir?
 
Investir numa gama alargada de empresas 

É necessário um conjunto de serviços 
para manter a nossa segurança  
ao longo do dia. Desde os testes de 
deteção da presença de químicos  
nos nossos alimentos até à segurança 
dos nossos pagamentos eletrónicos 
online, o número de empresas 
necessárias para dar resposta a estes 
desafios oferecem um enorme 
potencial de diversificação.

Uma oportunidade de investimento no longo 
prazo

Prevê-se que o mercado global de 
segurança das regiões emergentes 
cresça cerca de 9% ao ano, entre 2016 
e 2021.1 

Um fundo socialmente responsável
O fundo combina as necessidades 
económicas do investidor com a 
responsabilidade social, ao aplicar  
um filtro de exclusão de empresas 
relacionadas com armamento, 
contratação militar e energia nuclear.

O sector de segurança é essencial à vida moderna, 
contribuindo para promover o bem-estar e proteger 
das ameaças, que mudam rapidamente. E uma vez 
que o desejo de segurança é inerente às atividades 
do nosso dia-a-dia, as empresas de segurança ope-
ram em áreas muito diversas, possibilitando a expo-
sição a uma gama alargada de oportunidades.

Investir em soluções que protegem o amanhã

Risco cambial
Os investimentos são 
efetuados em ativos de-
nominados em moeda 
estrangeira e que não 
estão cobertos relativa-
mente à moeda base do 
fundo. Consequente-
mente, as eventuais al-
terações das taxas de 
câmbio poderão afetar o 
valor dos investimentos.

Capital
O valor e o retorno de um 
investimento podem flu-
tuar, o que significa que 
o investidor poderá re-
gistar perdas do capital 
investido. O fundo não 
oferece garantia de ca-
pital ou medidas de pro-
teção dos ativos.

Investimento em ações
A classe de ativos está 
sujeita a riscos específi-
cos relacionados com a 
performance das em-
presas detidas e a per-
ceção do mercado da 
sua performance. As 
ações também estão su-
jeitas a vários riscos tais 
como as condições polí-
ticas e económicas ge-
rais, inflação, taxas de 
juro, taxas de câmbio, 
liquidez, operacional, de 
contraparte e de sector 
industrial. Em termos 
gerais, as ações tendem 
a ter um comportamen-
to mais volátil do que as 
obrigações.

Mercados emergentes
O fundo poderá investir 
em mercados emergen-
tes. O investimento em 
mercados emergentes 
poderá implicar riscos e 
níveis de volatilidade 
mais elevados (flutua-
ção do valor das ações) 
do que em mercados de-
senvolvidos.

Risco mais baixo  Risco mais elevado
 1 2 3 4 5  6 7
Rendimento Rendimento  
potencialmente mais baixo potencialmente mais elevado

A frequência e a dimensão  
dos ataques informáticos  
e da violação de dados  
estão a aumentar em todos  
os setores.2
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Pictet Asset Management
A Pictet Asset Management  
é especialista na gestão de ativos e 
disponibiliza soluções e serviços  
de investimento aos investidores em 
todo o mundo. Com 8 35 colaboradores, 
distribuídos por 17 escritórios em todo  
o mundo, gerimos ativos no valor  
de 151 mil milhões de EUR numa gama 
alargada de estratégias de ações, 
obrigações, alternativas e multiativos.6

Pioneiro no investimento temático
Mais de 20 anos de experiência 
temática, com o primeiro fundo 
temático lançado em 1995.  
 Experiência abrange 11 temas de 
investimento: robótica, digital, seguran- 
ça, cuidados de saúde, agricultura, 
madeira, água, energias não poluentes, 
ambiente, biotecnologia e marcas 
premium.    
 Uma equipa composta por  
27 profissionais especializados em 
investimento temático.  
 Contactos regulares com um ilustre 
grupo de profissionais da indústria e 
académicos que nos ajudam a identificar 
as tendências futura que dão suporte  
às nossas estratégias de investimento 
temático.7  
 As análises de alguns dos nossos 
especialistas em megatendências 
podem ser consultadas em  
www.mega.online.7

	 1	 Fonte:	G4 S,	Freedonia,	2 013
	 2	 Fonte:	Bloomberg,	Data	Breaches,	

2 014
	 3	 O	fundo	não	tem	índice	de	referên-

cia.	A	indicação	do	índice	M S C I	
World	tem	uma	finalidade	mera-
mente	comparativa	da	perfor-
mance

	 4	 Classe	de	ações	P	US D,	sem	investi-
mento	mínimo

	 5	 Anual
	 6	 Dados	e	informação	à	data	de	31	de	

Dezembro	de	2 016
	 7	 mega.online,	em	parceria	com	a			

Pictet	Asset	Management,	pionei-
ros	em	investimento	temático	des-
de	1995

	 8	 Fonte:	McAfee,	Net	Losses:	Estimat-
ing	the	Global	Cost	of	Cybercrime,	
Junho	2 014

Principais informações à data de 31 .1 2 .2 016

Designação do fundo Pictet-Security
Estatuto jurídico Sociedade de Investimento de Capital 

Variável (SICAV/OEIC)

Data de lançamento do Fundo 31.10.2006

Data de lançamento da classe de ativo 31.10.2006

Moeda de referência do fundo USD

Tipo de fundo Ações
Horizonte de investimento Mínimo de 7 anos
Índice com finalidade comparativa3 MSCI World
ISIN 4 LU02568 46139

Comissão de gestão máxima5 2,40%

Encargos atuais5 2,02%. Os encargos atuais têm por base 
as despesas para o período terminado a 
31 de Dezembro de 2016 e poderão 
variar anualmente

Comissões de transação Entrada: máximo 5% a favor do seu 
intermediário financeiro 
Saída: máximo 1% a favor do seu 
intermediário financeiro

Atualmente,	estima-se		
que	o	custo	global	direto		
do	crime	informático		
seja	superior	a		

	
		USD	400									mil	milhões		
                 																																																					por	ano.8

s a b i a  q u e ?

Para mais informações sobre este 
fundo, solicitamos que contacte o seu 
Assessor Financeiro. O prospeto do 
fundo, os relatórios anual e semestral 
mais recentes, bem como o KIID (Infor-
mações Fundamentais destinadas aos 
Investidores) deste fundo estão dispo-
níveis em inglês no nosso sítio web

Pictet Asset Management
web:    assetmanagement.pictet
linkedin: Pictet Asset Management
twitter:  @PictetAM

as grandes ideias que moldam o nosso futuro

web:    mega.online
linkedin: mega.online
twitter:  @megaonline

Informações importantes 

Este material publicitário  
é publicado pela Pictet Asset 
Management (Europe) S.A .  
Não se destina à distribuição ou 
utilização de ou por pessoas, ou 
entidades, que sejam cidadãs 
ou que tenham o seu domicilio 
ou residência num local, Esta-
do, país ou jurisdição em que 
esta distribuição, publicação, 
disponibilização ou utilização 
de informação seja contrária à 
legislação ou regulamentação 
em vigor. Somente a última ver-
são do prospecto do fundo, do 
KIID (Informações fundamen-
tais destinadas aos investido-
res), dos regulamentos, e dos 
relatórios anuais e semestrais 
poderão ser considerados publi-
cações do fundo e servir de base 
às decisões de investimento.  
Os referidos documentos estão 
disponíveis através do website 
www.assetmanagement.pictet 
ou através da Pictet Asset Ma-
nagement (Europe) S.A ., 15, 
avenue J. F. Kennedy, L-18 55 
Luxembourg.

A informação e os dados apre-
sentados neste documento não 
poderão ser considerados 
como uma oferta ou solicitação 
para comprar, vender ou subs-
crever quaisquer títulos ou ins-
trumentos financeiros.

As informações, opiniões e esti-
mativas, apresentadas neste 
documento, reflectem um pare-
cer à data original da sua publi-
cação e estão sujeitas a altera-
ções sem aviso prévio. A Pictet 
Asset Management (Europe) 
S.A . não tomou quaisquer me-
didas no sentido de assegurar 
que os fundos referidos neste 
documento se adequam a qual-
quer investidor em particular e 
não deverão ser considerados 
como substituto do exercício de 
uma avaliação própria e inde-
pendente. A legislação fiscal a 
aplicar depende das circuns-
tâncias específicas de cada 

investidor e poderá estar sujei-
ta a alterações posteriores.  
Antes de tomar uma decisão de 
investimento, recomendamos, 
a todos os investidores, que 
verifiquem se esse investimen-
to é adequado, tomando em 
consideração, nomeadamente, 
os seus conhecimentos e a sua 
experiencia em termos finan-
ceiros, os seus objectivos  
de investimento e a sua situa-
ção financeira e que obtenham 
aconselhamento profissional 
adequado antes de tomar qual-
quer decisão de investimento.

O valor e o retorno dos títulos ou 
instrumentos financeiros, men-
cionados neste documento, 
podem oscilar para cima ou 
para baixo e, consequentemen-
te, os investidores poderão não 
receber a totalidade do valor 
inicialmente investido. Os fac-
tores de risco estão descritos 
no prospecto do fundo e não 
serão reproduzidos, em toda a 
sua extensão, neste documen-
to.

Rendibilidades passadas não 
são garantia de rendibilidades 
futuras. A informação sobre a 
rendibilidade não inclui comis-
sões e taxas cobradas aquando 
da subscrição ou resgate das 
acções. Este material publicitá-
rio não poderá substituir a tota-
lidade da documentação do 
fundo ou qualquer informação 
que os investidores deverão 
obter junto dos seus interme-
diários financeiros sobre os in-
vestimentos em participações 
ou acções dos fundos mencio-
nados neste documento.

A Pictet Asset Management Ltd 
não adquiriu quaisquer direitos 
ou licenças para reproduzir as 
marcas registadas, logotipos 
ou imagens apresentadas neste 
documento exceto o facto de 
deter os direitos de utilização 
das marcas registadas de qual-
quer entidade do grupo Pictet. 
As marcas registadas, logoti-
pos e imagens apresentadas 
neste documento são utilizados 
apenas para a finalidade desta 
apresentação.
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