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Editorial
A edição n.º 60 dos Cadernos do Mercado de
Valores Mobiliários apresenta três artigos, um
de cariz jurídico e dois de natureza económica.
O primeiro artigo analisa o regime jurídico dos
depositários dos organismos de investimento
coletivo (OIC), com especial incidência sobre
as funções e as responsabilidades subjacentes à
atividade de entidade depositária. O autor começa por analisar a forma como as normas europeias sobre depositários de OIC, subsequentes à crise de 2008, se adequam ao mercado
nacional. Neste quadro, refere que a transposição para o ordenamento nacional da Diretiva
dos gestores de fundos de investimento alternativo, ao ter procedido à uniformização do regime do depositário de fundos harmonizados e
alternativos (passando este a ter de ser não só
uma entidade independente que atue no exclusivo interesse dos participantes, mas também a
dever assumir funções de ‘primeira linha’ de
controlo do risco dos OIC), antecipou parcialmente a intenção do legislador europeu.
O facto de o depositário ter de atuar como parte
independente, e no exclusivo interesse dos participantes, no que se refere à guarda dos ativos
que compõem o património do OIC é não apenas relevante, mas funciona igualmente como
garante do cumprimento das normas aplicáveis
à preservação e segurança jurídicas. Ainda em
matéria de responsabilidade, o depositário do
OIC é responsável, nos termos gerais, perante a
entidade gestora e os participantes por qualquer
prejuízo sofrido pelos participantes em resultado do incumprimento doloso ou por negligência
das suas obrigações. Conclui o autor que a qualificação mais correta para a realidade complexa que configura esta tipologia de contrato é a
que o considera como um contrato com eficácia
de proteção para terceiros, na qual o participante não beneficia do direito de exigir a prestação primária do contrato ao depositário (que

compete somente à entidade gestora em representação do OIC), mas, pelo contrário, beneficia de um conjunto vasto de prestações acessórias relacionadas com deveres de cuidado, cuja
violação lhe poderá conferir o direito de deduzir
pedidos indemnizatórios perante o depositário.
No segundo texto são estudadas as características sociodemográficas dos investidores individuais em produtos estruturados e em credit
linked notes (CLN) e em first to default notes
(FTD), e a relevância de alguns fatores comportamentais na detenção e na transação destes
produtos. O autor não exclui a possibilidade de
os investidores residentes em Portugal escolherem investir nestes produtos por motivos de
natureza racional, mas os seus resultados mostram igualmente que a sobreconfiança, o comportamento de jogador e a exposição dos investidores ao marketing dos intermediários financeiros aumentam a probabilidade de participação nos mercados financeiros.
Entre os indivíduos que detêm instrumentos
financeiros, os que têm níveis de escolaridade
mais baixos, menor literacia financeira e profissões menos qualificadas têm probabilidade relativamente maior de investir em produtos estruturados. Para o autor, este resultado é preocupante dada a maior complexidade destes produtos por comparação com produtos mais simples
como as ações e os fundos de investimento, e a
maior dificuldade de entendimento e de compreensão das características e dos riscos que o
investimento em produtos estruturados acarreta.
Por outro lado, o autor não deteta qualquer diferenciação sociodemográfica nos investidores
que detêm mais e menos CLN e FTD, o que o
leva a postular que a frequência dos seus
investimentos poderá não estar relacionada com
as características e os riscos específicos desses
produtos, mas antes com a possibilidade de
os indivíduos quererem ‘experimentar’ esse
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Editorial
investimento mesmo desconhecendo as características e riscos de tais produtos. O autor conclui ainda que os investidores sobreconfiantes
(que em geral sobrestimam a precisão dos seus
conhecimentos e tendem a ser negligentes relativamente ao risco) investem relativamente
mais em produtos com maior risco de crédito, o
que, para ele, também constitui motivo de preocupação.
O terceiro artigo desta edição dos Cadernos
trata as Initial Coin Offerings (ICO), uma forma
de financiamento alternativo (de alguma forma
similar ao crowdfunding) vocacionada para projetos inovadores e em que o modelo de negócio
se baseia na tecnologia blockchain. Estes projetos estão associados ao desenvolvimento de
diversos produtos, incluindo infraestruturas,
protocolos, serviços financeiros a empresas ou
apps para o consumidor. As ICO apresentam
um crescimento recente muito relevante, tendose assistido ao aparecimento de novas tipologias de tokens, de que são exemplo os forks e os
airdrops que se caracterizam pela distribuição
gratuita. Também se tem verificado um interes-

se crescente dos investidores institucionais pelas ICO, traduzido no crescente número de cripto fundos e do valor dos ativos sobre gestão
relativos a crypto produtos desta natureza.
As principais vantagens da aquisição de tokens
(a forma de representação do investimento e
que dará acesso à utilização do produto numa
fase inicial) para os investidores são a possibilidade de diversificação da carteira através do
investimento em projetos globais na sua fase
inicial e o investimento num ativo negociado
nas principais crypto exchanges. Já os principais riscos estão relacionados com a assimetria
de informação, o risco de investimento em projetos numa fase inicial, a dificuldade da sua
avaliação, a elevada volatilidade das cotações
dos tokens em mercado secundário, o risco de
investimento em tokens fraudulentos e os riscos
de cyber ataques.
Em síntese, a sexagésima edição dos Cadernos
do Mercado de Valores Mobiliários inclui um
conjunto de artigos cuja diversidade e qualidade
temáticas recomendam certamente uma leitura
cuidada e atenta.
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O Depositário dos Organismos de Investimento Coletivo
Regime à luz da legislação nacional e europeia*

Carlos Filipe Gonçalves Couto
“O cofre do banco contém apenas dinheiro;
frustra-se quem pensar que lá encontrará
riqueza.”

Carlos Drummond de Andrade

Fonte: Andrade, Carlos Drummond de,
O Avesso das Coisas. Aforismos, Editora Record,
2ª Edição, 1990

* Julho de 2018
(Atualizado por referência ao Decreto-Lei n.º 56/2018, de 9 de julho e à Lei n.º 35/2018, de 20 de julho)
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Introdução
Na senda das alterações que têm vindo a ser
introduzidas ao regime dos OIC, procurar-se-á
fazer um excurso pela figura do depositário,
analisando-se, designadamente, os requisitos
que têm de presidir à sua designação, as funções que desempenha no contexto dos OICs e
os princípios que regem a sua atividade.
As questões que nos propomos abordar não são
inauditas entre nós, mas a publicação do
RGOIC, na redação que lhe foi conferida pela
Lei 104/2017, encerra um ciclo de intensas alterações legislativas, implementadas sob a égide
do direito europeu, que nos coloca, pela primeira vez, perante um quadro regulamentar da função do depositário harmonizado ao nível europeu, mas, também, tendencialmente harmonizado entre os OICVMs e os OIAs.

Sem prejuízo da robustez do novo regime, a
receção direta de vários regulamentos europeus
e a transposição de diretivas europeias para o
direito pátrio, colocam-nos perante novos desafios nesta área. Entre os quais, destacaríamos a
análise da forma como o acolhimento de normas europeias, forjadas na esteira da crise financeira mundial de 2008-2010, se adequam ao
mercado nacional dos OICs, habituado, até
aqui, a operar num ambiente regulatório mais
simples.
Esta questão é um ponto de partida para a nossa
análise, mas encerra em si mesmo um referencial interpretativo, na medida em que as respostas
obtidas irão pautar a delimitação da intervenção
do depositário, assim como permitir graduar o
comportamento que lhe é exigido nos termos do
regime legal.
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O Depositário
I – Os Requisitos de Elegibilidade
O art. 120.º, n.º 1, do RGOIC, estabelece que os
ativos que constituem a carteira do OIC são
confiados a um único depositário1. Todavia, tal
facto não impede que uma determinada entidade gestora administre vários OICs, possuindo
cada um destes um depositário diferente, pretendendo-se apenas clarificar que, cada um dos
OICs só poderá possuir uma única entidade que
desempenhe as funções de depositário.
A opção do legislador comunitário por esta via
fundamenta-se à luz do papel desempenhado
pelo depositário, no contexto dos OICs, e com a
impraticabilidade de um mesmo OIC possuir
vários depositários, isto, sem prejuízo da possibilidade de delegação de certas funções pelo
depositário do OIC a terceiros, dentro de determinados limites legais e regulamentares, os
quais serão adiante analisados.
Por outro lado, somente certas tipologias de
entidades é que poderão exercer as funções de
depositário, a saber: (i) as instituições de crédito listadas no artigo 3.º, al. a) a d) do RGICSF,
desde que disponham fundos próprios não inferiores a €5.000.000; e (ii) as empresas de investimento autorizadas a prestar o serviço de registo e depósito de instrumentos financeiros por
conta de clientes que estejam sujeitas a requisitos de fundos próprios nos termos do art. 92.º
do CRR, incluindo os do n.º 3, al. e) – relativo

ao risco operacional –, assim como aos requisitos específicos, previstos nas al. i) a ix), do art.
120.º, do RGOIC.
Em todo o caso, a prática do mercado nacional
indica que os depositários dos OICs são quase
sempre um banco, na medida em que a complexidade das funções em questão, quer perante o
OIC e a respetiva entidade gestora, quer perante
as entidades reguladoras, assim como os meios
materiais, humanos e financeiros necessários,
impedem que outras entidades se mostrem capazes de exercer as funções de depositário2.
Adicionalmente, atualmente não se encontra
previsto uma tipologia de intermediário financeiro, que incentive o surgimento de uma outra
categoria de entidades reguladas especialmente
dedicadas ao desempenho das funções de depositário de OICs3.
Por último, o depositário de um OIC autorizado
em Portugal terá de encontrar-se estabelecido
em Portugal4. O requisito do estabelecimento
não significa necessariamente que o depositário
tenha de ter sede estatutária em Portugal, admitindo-se que tal função possa ser acometida a
uma instituição de crédito ou a um intermediário financeiro que esteja autorizado para o exercício das funções de registo e depósito de instrumentos financeiros, com sede estatutária em
outro Estado-Membro da EU, desde que possua
uma sucursal em Portugal, e desde que cumpra
junto das autoridades reguladoras do EstadoMembro de origem os procedimentos de passaporte da sua autorização, de acordo com o

1- Cfr. o art. 22.º, n.º 1, da Diretiva OICVM V e art. 21.º, n.º 1, da Diretiva GFIA.
2- Importa notar que a atividade de registo e depósito de instrumentos financeiros é uma atividade de intermediação financeira nos termos
do art. 289.º, n.º 1, al. b), do CVM, na medida em que é um serviço auxiliar, qualificado como tal no n.º 1 do Anexo I-B da DMIF II e no
art. 290.º, al. a), do CVM. Posto isto, os princípios gerais e deveres aplicáveis ao intermediário financeiro, e.g., art. 304.º e ss. do CVM,
serão também aplicáveis ao depositário, em complemento do regime especial previsto no RGOIC e na legislação da EU relativa a OICs.
3- O art. 21.º, n.º 3, al. c), 2.º §, da Diretiva GFIA, permitia ainda aos Estados-Membro a possibilidade de autorizarem que, no caso de OIA
sem direitos de reembolso que possam ser exercidos durante um período de cinco anos a contar da data do investimento inicial e que, de
acordo com a sua política de investimento fundamental, não investem geralmente em ativos que tenham de ser mantidos em custódia ou
que investem geralmente em emitentes ou empresas não cotadas a fim de adquirirem potencialmente o controlo dessas empresas, e.g.,
fundos de capital de risco, o depositário pudesse ser uma entidade que desempenha funções de depositário como parte das suas atividades
profissionais ou empresariais em relação às quais esteja sujeita a registo profissional obrigatório reconhecido por lei, ou a disposições
legais ou regulamentares ou regras de conduta profissional, e que pudesse dar garantias financeiras e profissionais suficientes de poder
desempenhar eficazmente as funções relevantes de depositário e cumprir os compromissos inerentes a essas funções. Nos termos do
Considerando (34) da Diretiva GFIA esta possibilidade visava refletir a prática corrente, no mercado internacional. Todavia, o legislador
nacional entendeu não adotar esta possibilidade no plano do ordenamento jurídico nacional.
4- Cfr. art. 23.º, n.º 1 da Diretiva OICVM V e art. 21.º, n.º 5, al. a), da Diretiva GFIA.
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previsto na CRD IV ou na DMIF II, consoante
se trate, respetivamente, de uma instituição de
crédito ou um intermediário financeiro.

II- Deveres e Funções do Depositário
A densificação dos deveres compreendidos na
função de depositário, iniciada mais concretamente com a Diretiva GFIA, na esteira das consequências advindas da crise financeira mundial
de 2008-2010, focou-se na necessidade de a
entidade gestora e os respetivos OIAs serem
objeto de controlo por uma entidade independente que atuasse no exclusivo interesse dos
investidores, mas que também funcionasse como uma primeira linha de controlo do risco sistémico que poderia resultar da atividade dos
OIAs. Posteriormente, foi entendido a nível
europeu que o regime legal dos OICs deveria
evoluir no sentido da aproximação das disposições constantes da Diretiva GFIA com as da
Diretiva OICVM, tendo a publicação da
OICVM V, em 2014, pretendido alcançar tal
desiderato.
Paralelamente, a transposição da Diretiva GFIA
para o ordenamento nacional, através do
RGOIC5, em 2015, antecipou parcialmente a
intenção do legislador europeu, ao ter procedido
à uniformização do regime do depositário dos

OICVMs e dos OIAs, o qual foi posteriormente
aprofundado pela Lei 104/2017 e DL 56/2018.
Importa, ainda, frisar que o entendimento da
doutrina nacional quanto à existência e delimitação dos deveres do depositário precedia a as
Diretiva GFIA e OICVM V, tendo estes diplomas, todavia, contribuído para o desenvolvimento do seu papel, o qual podemos reconduzir
a um conjunto de áreas de atuação6 que a seguir
se indicam.
II.1 – Funções Operacionais,
Administrativas e Financeiras
(a) Operações envolvendo
unidades de participação
O art. 121.º, n.º 1, al. h), sub-al. iii), do
RGOIC7, estabelece que o depositário deve fiscalizar e garantir perante os participantes o
cumprimento da legislação aplicável e dos documentos constitutivos do OIC, designadamente no que se refere ao cálculo do valor, emissão,
resgate, reembolso, alienação e extinção do registo das UPs. Efetivamente, o depositário é a
entidade registadora das operações envolvendo
as UPs do OIC, devendo possuir sempre um
registo atualizado das vicissitudes que afetem
quer o número de UPs em circulação, quer a
sua titularidade jurídica8.

5- O RGOIC procedeu à transposição parcial da Diretiva GFIA para o ordenamento jurídico português no que se refere aos OICs, sendo
que a Diretiva GFIA também foi parcialmente transposta pela Lei 18/2015 de 4 de março relativamente ao Regime Jurídico dos Fundos de
Capital de Risco, do Empreendedorismo Social e do Investimento Especializado, regime esse que não será objeto de análise no presente
trabalho.
6- Conferir quanto à divisão das funções do depositário ao abrigo do regime legal anteriormente vigente, Veiga, Alexandre Brandão da
(1999) – Fundos de Investimento Mobiliário e Imobiliário (Regime Jurídico), Coimbra, Almedina, p. 131-142. Ao nível europeu, o Relatório Final da ESMA sobre a adoção da Diretiva GFIA, datado de 16 de novembro de 2011, na sua p. 136 e ss. (disponível para consulta em
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2011_379.pdf), contém a descrição das funções atribuídas ao depositário.
7- Cfr. o art. 22.º, n.º 3, al. a), da Diretiva OICVM V e o art. 21.º, n.º 9, al. a), da Diretiva GFIA.
8- Note-se que às funções do depositário a este respeito, acrescem, quando aplicável, as funções previstas nos art. 128.º-A e 128.º-B do
RGOIC, introduzidos pelo DL 56/2018. Neste sentido, caso as UPs do OIC sejam registadas em sistema centralizado de valores mobiliários, poderá a entidade gestora optar por um sistema centralizado regulado nos termos do art. 88.º do CdVM, por exemplo, a Interbolsa, ou
então pela criação de um sistema centralizado gerido pelo depositário do OIC, nos termos do artigo 128.º-A do RGOIC, aplicando-se, com
as devidas adaptações, o regime dos sistemas centralizados de valores mobiliários.
Por outro lado, o art. 63.º, n.º 1, al. d) do CdVM impõe que as UPs de um OIC que sejam escriturais tenham de ser registadas junto de um
único intermediário financeiro, quando não sejam integradas em sistema centralizado de valores mobiliários. O art. 128.º-B do RGOIC
determina que, nesta circunstância, o depositário do OIC é o único registador das UPs, sendo que esta solução se justifica pelo facto de
permitir um maior controlo pelo depositário do registo das UPs.
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Neste sentido, o depositário tem de assegurar
que a entidade gestora adota e aplica procedimentos adequados e coerentes para: (i) conciliar as ordens de subscrição com as receitas decorrentes da mesma e o número de UPs emitidas com as receitas de subscrição com as receitas recebidas pelo OIC; (ii) conciliar as ordens
de resgate com os resgates efetuados e o número de UPs anuladas com os resgates pagos pelo
OIC; e (iii) verificar periodicamente a adequação do procedimento de conciliação à luz do
fluxo e frequência das subscrições e reembolsos9 do OIC.
Adicionalmente, o depositário deverá ainda
verificar a coerência entre o número de UPs
que figuram nos registos do OIC com aquelas
que se encontram em circulação de forma que
não haja registos díspares a este respeito.
Naturalmente, o grau de densidade dos procedimentos a adotar pela entidade gestora a este
respeito, que serão objeto de fiscalização pelo
depositário, dependerá do facto de estarmos
perante (i) um OIC do tipo aberto - no qual as
subscrições e resgates são permitidos a todo o
tempo –, ou (ii) um OIC fechado - no qual as
variações do número das UPs em circulação
apenas poderão ocorrer aquando do aumento ou
redução do capital do OIC, os quais, por regra,
somente têm lugar em situações excecionais
(cfr. art. 60.º e 62.º, n.º 2, do RGOIC). Assim,
os OICs de tipo aberto implicarão a adoção de
um procedimento de conciliação mais complexo, atendendo à maior volatilidade do número
de UPs em circulação.
Por outro lado, o depositário também deverá
controlar as operações de alteração da titulari-

dade das UPs do OIC, sendo particularmente
relevante o momento da emissão das UPs, na
sequência de uma subscrição efetuada por um
investidor em mercado primário, mas também
as transações realizadas em mercado secundário, como seja a alienação ou aquisição de UPs
em plataforma de negociação e as operações de
alienação realizadas diretamente entre particulares. Neste último caso, as partes, após a realização da transação, deverão notificar o depositário para este proceder à respetiva alteração do
registo do titular das UPs10.
Em qualquer dos casos referidos supra deverão
constar, no contrato a celebrar entre a entidade
gestora e o depositário, os mecanismos de troca
de informações e de conciliação dos registos
das UPs.
Importa ainda atentar ao disposto no artigo
121.º, n.º 1, al. e), do RGOIC, que incumbe o
depositário de promover o pagamento aos participantes dos rendimentos das UPs e do valor do
respetivo resgate, reembolso ou produto da liquidação. No que se refere à distribuição de
rendimentos gerados pelo OIC, o depositário
deverá assegurar: (i) que o cálculo dos rendimentos líquidos é aplicado em conformidade
com os documentos constitutivos do OIC e legislação vigente, cada vez que são distribuídos
rendimentos; (ii) que são tomadas medidas caso
os auditores do OIC emitam reservas sobre as
demonstrações financeiras anuais que servirão
de base à distribuição dos dividendos (devendo
a entidade gestora transmitir ao depositário todas as informações relativas às reservas emitidas sobre as demonstrações financeiras); e (iii)
verificar a exaustividade e exatidão dos pagamentos de rendimentos, cada vez que estes são
distribuídos11.

9- Cfr. o art. 93.º do RGFIA e o art. 4.º do ROICVM V.
10- Cfr. o art. 61.º e ss. do CVM, no caso das UPs escriturais, e o art. 102.º e ss. do CVM, no caso das UPs tituladas.
11- O art. 97.º, n.º 1, al. c), do RGFIA contém uma redação ligeiramente diferente da disposição prevista no art. 8.º, n.º 1, al. c), do
ROICVM V, relativa à verificação da exatidão do pagamento de rendimentos que, no entanto, estamos em crer não altera materialmente o
âmbito de aplicação da norma em questão.
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Sempre que o depositário considerar que o cálculo dos rendimentos não foi efetuado em conformidade com os documentos constitutivos do
OIC ou com a legislação aplicável, deverá notificar a entidade gestora de tal facto e assegurar
que são adotadas medidas corretivas em tempo
útil. O art. 121.º, n.º 1, al. h), sub-al. ii), do
RGOIC, determina ainda que o depositário deverá fiscalizar o cumprimento pela entidade
gestora da política de distribuição de dividendos do OIC.
(b) Cálculo das unidades de participação
O art. 121.º, n.º 1, al. h), sub-al. iii), do RGOIC,
determina que compete ao depositário fiscalizar
e garantir perante os participantes do OIC que o
cálculo do valor da UP é realizado pela entidade gestora, de acordo com o disposto na legislação aplicável e nos documentos constitutivos
do OIC.

Posto isto, no que se refere aos elementos essenciais em matéria de avaliação de ativos que
compõem o património do OIC, destacam-se:
1) As regras aplicáveis à avaliação de cada tipologia de ativos, i.e., instrumentos financeiros (negociados em mercado e fora de mercado) e ativos não financeiros, em concreto
imóveis, projetos de construção, etc.13;
2) A periodicidade da avaliação dos ativos14;
3) A escolha e seleção dos avaliadores externos
dos ativos, assim como o cumprimento pela
entidade gestora das regras aplicáveis à metodologia que adota para avaliar esses mesmos ativos, quando tal operação é executada
internamente15; e
4) As regras de independência16.

Numa primeira nota, não se deverá confundir a
operação de cálculo ou valorização da UP com
a avaliação dos ativos que constituem a carteira
do OIC, isto sem prejuízo de o cálculo do valor
da UP estar intrinsecamente ligado à correta
avaliação de ativos que compõem o património
do OIC.

Após a realização da avaliação dos ativos, a
entidade gestora procederá, de acordo com a
periodicidade prevista no art. 143.º do RGOIC:
(i) ao cálculo do valor líquido global do OIC
(VLG), nos termos do art. 40.º do Regulamento
2/2015; (ii) à divisão do valor obtido pelo número de UPs em circulação, obtendo assim o
valor da UP; o qual (iii) será divulgado aos
participantes do OIC em todos os locais e meios de comercialização, incluindo o website da
CMVM.

Neste sentido, o depositário terá de assegurar
que a entidade gestora do OIC adota e observa
procedimentos de avaliação dos ativos do OIC
que sejam adequados à complexidade da atividade de gestão de OICs concretamente desenvolvida12.

No entanto, é da responsabilidade do depositário verificar que o processo supra descrito é
realizado de acordo com o estabelecido na lei
e nos documentos constitutivos do OIC, devendo ainda alertar a entidade gestora quando
detete alguma falha, assim como acompanhar e

12- Cfr. art. 93.º a 95.º do RGOIC sobre os requisitos aplicáveis em matéria de avaliação de ativos pela entidade gestora.
13- Cfr. as regras previstas para cada tipologia de ativos no art. 28.º e ss. do Regulamento 2/2015.
14- Cfr. em particular, no caso da avaliação de imóveis, as regras de periodicidade previstas no art. 144.º do RGOIC.
15- Cfr. o art. 93.º a 95.º (avaliação de ativos pela entidade gestora), o art. 133.º (requisitos aplicáveis ao avaliador externo) e, quanto aos
peritos avaliadores de imóveis, o art. 37.º a 39.º do Regulamento 2/2015, complementado com o disposto na Lei n.º 153/2015, de 14 de
setembro, que regula o acesso e exercício da atividade dos peritos avaliadores de imóveis que prestem serviços a entidades do sistema
financeiro nacional.
16- Para além das disposições legais supra mencionadas, o artigo 145.º do RGOIC determina um regime específico para a rotatividade dos
peritos avaliadores de imóveis.
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assegurar que a correção dos erros detetados é
realizada de forma a proteger o interesse dos
participantes17.
(c) Fiscalizar e garantir o cumprimento da
legislação aplicável e dos documentos
constitutivos do OIC
O artigo 121.º do RGOIC contém um elenco
vasto de funções relacionadas com a fiscalização pelo depositário da atuação da entidade gestora a diferentes níveis, e.g., política de investimentos, transações realizadas por conta do OIC,
registo e guarda dos ativos do OIC, proteção
dos direitos patrimoniais dos participantes aos
rendimentos, produto do reembolso ou liquidação, etc., devendo assegurar que esta última
atua única e exclusivamente em benefício dos
participantes e observa, a todo o tempo, o cumprimento da legislação aplicável e dos documentos constitutivos do OIC.
Aliás, tal preocupação é expressa na redação do
art. 121.º, n.º 1, al. c), do RGOIC, ao referir que
o depositário deve executar as instruções da
entidade gestora, salvo se estas forem contrárias
à legislação aplicável ou aos documentos constitutivos do OIC.
Contudo, a densificação do papel do depositário, enquanto controlador da atividade da entidade gestora, no seguimento das alterações introduzidas pela Diretiva GFIA e pela Diretiva
OICVM V, conforme vertidas no RGOIC, levou a um exacerbamento do papel do depositário.
Primeiramente, cremos que a lógica que deveria
presidir à atuação de uma entidade de fiscaliza-

ção, como é o caso do depositário, deveria ser a
do controlo. Contudo, do regime legal vigente
verifica-se que, mais do que controlar, por
exemplo, através de métodos de amostragem,
inspeções aleatórias ou questionamento periódico da entidade gestora, é exigido que o depositário replique em sistema de espelho a atuação
da entidade gestora.
Esta abordagem conduz, na prática, a que o depositário tenha que possuir os mesmos registos
que a entidade gestora, acompanhar, com um
nível de detalhe semelhante ao da entidade gestora todas as operações realizadas por conta do
OIC e se pronunciar sobre um conjunto alargado de matérias, em relação às quais por vezes se
colocam dúvidas quanto ao fundamento para o
fazer18.
Em segundo lugar, quer o RGOIC, quer a legislação europeia, não facultam critérios materiais
concretos para delimitar a área de intervenção
do depositário. Este facto conduz, por vezes, ao
efeito indesejado de o depositário reagir por
excesso, colocando às entidades gestoras exigências de acesso a informação, registos ou de
adoção de determinado comportamento para lá
daquilo que seria necessário face ao caso concreto.
A conjugação dos aspetos referidos supra poderá conduzir a um aumento de custos a suportar
pelo OIC, e indiretamente pelos participantes,
com prejuízo destes últimos, em virtude do
aumento: (i) da comissão do depositário, dado
que uma intervenção acrescida implicará, tendencialmente, uma maior alocação de meios ao
desempenho das tarefas do depositário; (ii) da
comissão de gestão a pagar pelo OIC à entidade

17- O art. 41.º do Regulamento 2/2015 estabelece o processo de correção do erro na avaliação dos ativos ou do cálculo do valor das UPs do
OIC, prevendo a compensação dos participantes quando o prejuízo daí resultante tenha sido significativo, isto sem prejuízo do exercício do
direito de indemnização que lhes seja reconhecido nos termos gerais do direito.
18- A título de exemplo, nos elementos a constar do contrato a celebrar entre o depositário e a entidade gestora do OIC, figuram os procedimentos relativos à alteração dos documentos constitutivos, distinguindo-se as situações em que o depositário deve ser informado e as que
exigem o seu acordo prévio (art. 128.º, n.º 1, al. b), do RGOIC). No entanto, cremos que, em caso algum, as alterações aos documentos
constitutivos do OIC deveriam depender do acordo prévio do depositário. Assim, tendo as alterações de ser efetuadas pela entidade gestora,
se necessário após obter uma deliberação prévia favorável da assembleia de participantes do OIC (Cfr. o art. 61.º do RGOIC), e cumpridos
que estejam os formalismos necessários de divulgação e comunicação das alterações (art. 3.º, 25.º e 26.º do RGOIC), não se vislumbra a
razão para o depositário se pronunciar sobre esta matéria, a qual deveria ser deixada apenas à consideração da entidade gestora e dos participantes.
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gestora, devido à alocação de meios humanos e
materiais necessários para esta realizar a articulação com o depositário; e (iii) dos custos relacionados com o aumento do risco regulatório,
advindos da proliferação de legislação que estabelece deveres sem densidade normativa suficiente.
O âmbito dos poderes de fiscalização do depositário foi já objeto de parecer da ESMA19, que
defendeu que: “(…) [t]he verifications required
under Article 95(a) of the AIFMD Level 2 Regulation [RGFIA] are meant to ensure that the
AIF and/or the AIFM acting on behalf of the
AIF comply with the applicable laws and regulations applying to the AIF including fund
rules, instruments of incorporation (e.g. investment restrictions, leverage limits, etc.).
They do not relate to the laws and regulations
applying to these entities that do not have any
direct relation with the instructions of the
AIFM to the depositary (e.g. the application of
the remuneration rules by the AIFM). This is
without prejudice to the depositary voluntarily
(or in agreement with the AIF/AIFM) performing more extensive verifications” (negrito e
itálico nossos).
Adicionalmente, a ESMA entendeu que “(…)
the obligation to verify that the AIF and AIFM
comply with applicable laws and regulations
does not cover labour law or contracts with
third parties unrelated to asset or risk management activities” (negrito e itálico nossos).
Nestes termos, fica claro que os poderes de fiscalização do depositário, exceto se previsto de
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outra forma no contrato a celebrar com a entidade gestora, incidem sobre matérias relacionadas com a atividade de gestão do OIC, mas já
não, por exemplo, no que se refere a contratos
celebrados com terceiros legislação laboral.
Um outro aspeto relevante prende-se com a fiscalização pelo depositário do cumprimento pela
entidade gestora dos deveres legais relativos ao
combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo20. Esta temática releva
em duas vertentes, por um lado, no que se refere às operações de subscrição e resgate realizadas pelos participantes e, por outro lado, no
âmbito das operações realizadas por conta dos
OICs.
É frequente, no mercado nacional, os depositários do OIC também atuarem como entidades
comercializadoras das UPs (art. 129.º do
RGOIC), pelo que, nos termos do art. 41.º da
Lei 83/2017, as entidades gestoras poderão delegar-lhes a execução do dever de identificação
e diligência em relação às subscrições de UPs
pelos investidores. No que se refere às operações efetuadas por conta dos OIC, competirá à
entidade gestora a realização das diligências
necessárias para dar cumprimento à Lei
83/2017 quanto às contrapartes que contratam
com os OICs.
Assim, face à ausência de um conteúdo normativo perfeitamente delimitado no que concerne
à extensão e densidade dos poderes e deveres
do depositário, adquire uma importância redobrada os termos contratuais do contrato de depósito a celebrar entre a entidade gestora/OIC e

19- Cfr. o documento da ESMA Questions and Answers, Application of the AIFMD, atualizado por referência a 5 de outubro de 2017,
número de referência ESMA34-32-352, p. 31 e ss., disponível para consulta em https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/
esma34-32-352_qa_aifmd.pdf. Apesar de o documento em questão se referir expressamente à Diretiva GFIA, cremos que a posição da
ESMA valerá igualmente para os OICVMs.
20- Idem “As for the compliance with the relevant anti-money laundering rules, the contract by which the depositary is appointed shall
include information on the tasks and responsibilities of the parties to the contract in respect of obligations relating to the prevention of
money laundering and the financing of terrorism (Article 83(1)(m)) of the AIFMD Level 2 Regulation. This is without prejudice to the
relevant anti-money laundering obligations applying to the depositary, AIF and AIFM under the EU legislation on the prevention of the
use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing” (negrito e itálico nossos).
Neste âmbito, destacam-se as disposições da Lei n.º 83/2017, entre as quais releva a atribuição de competências exclusivas à CMVM para
supervisionar as entidades gestoras de OIC no que se refere à matéria de branqueamento de capitais (cfr. art. 87.º, al. b)) e um reforço generalizado das obrigações das entidades financeiras, designadamente quanto ao conhecimento do beneficiário efetivo das operações em que
participam (art. 29.º e ss.).
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o depositário21.
Por último, o regime legal prevê dois instrumentos importantes ao alcance do depositário
com vista ao desempenho das suas funções de
fiscalização: (i) a preparação e envio com uma
periodicidade anual à CMVM de um relatório
contendo a descrição da atividade desenvolvida;
e (ii) a criação de um sistema de comunicação
interna de factos, provas e informações relativos aos incumprimentos detetados no âmbito da
sua atividade controladora22.
II.2 – Função de Guarda de Ativos
A função de guarda de ativos do OIC por parte
do depositário, prevista no art. 121.º, n.º 1, al.
b), do RGOIC, é, a par da função de fiscalização da entidade gestora, o aspeto que permite
conferir segurança aos OICs junto dos mercados financeiros. Efetivamente, o facto que o
depositário atuar como um terceiro independente e no exclusivo interesse dos investidores,
funciona como garante do cumprimento das
normas aplicáveis à preservação e segurança
jurídica dos ativos que compõem o património
do OIC, a cada momento, e que, em última análise, irão determinar o retorno do investimento
realizado pelos investidores.
(a) Guarda de ativos23
a. Obrigações do depositário
O depositário tem de guardar dos ativos dos
OICs, nos seguintes termos:
(1) No que respeita aos instrumentos
financeiros, desde que estes possam ser recebidos em depósito ou inscritos em registo,

(i) o depositário guarda todos aqueles que
possam ser registados numa conta de instrumentos financeiros aberta nos seus livros e
todos os que lhe possam ser fisicamente entregues, sendo que, (ii) para este efeito, o
depositário deve assegurar que todos os instrumentos financeiros que possam ser registados numa conta de instrumentos financeiros aberta nos seus livros sejam registados
nestes livros em contas separadas, nos termos dos nos 5 a 7 do artigo 306.º, do CVM,
em nome do OIC ou da entidade gestora,
para que possam a todo o tempo ser claramente identificadas como pertencentes ao
OIC.
Efetivamente, no que se refere aos ativos
passíveis de serem recebidos em custódia, o
art. 306.º do CVM impõe ao depositário que
conserve registos atualizados e organizados
que lhe permita: (i) distinguir os ativos do
OIC dos seus próprios ativos ou dos pertencentes a outros clientes; (ii) fazer a correspondência destes com os instrumentos e dinheiro do OIC; (iii) proceder a reconciliações entre os registos das suas contas e das
contas abertas junto de terceiros para guarda
de ativos do OIC; e (iv) minimizar o risco de
perda ou de diminuição de valor dos ativos
do OIC e de direitos relativos a estes, como
consequência da utilização abusiva dos ativos, de fraude, de má gestão, de manutenção
de registos inadequada ou de negligência.
A este respeito, o risco mais relevante
prende-se com a situação de o depositário
proceder de forma deficiente ao registo dos
ativos e contas de valores mobiliários do
OIC, impossibilitando assim uma correta
segregação entre os ativos do OIC e os

21- O contrato a celebrar entre a entidade gestora por conta do OIC e o depositário deverá conter os elementos mínimos indicados no artigo
128.º do RGOIC e no ROICVM V, no caso dos OICVMs, ou no art. 83.º do RGFIA no caso dos OIA.
22- Cfr. o art. 121.º, n.º 1, al. i), e o art. 80.º, do Regulamento 2/2015, quanto ao conteúdo mínimo aplicável ao relatório anual do depositário e os arts. 87.º-A e 121.º-C, do RGOIC, quanto aos requisitos a cumprir pelo sistema de reporte de falhas detetadas pelo depositário.
23- Cfr. a este propósito a Opinião da ESMA sobre Asset segregation and application of depositary delegation rules to CSDs, de 20 de
julho
de
2017,
disponível
para
consulta
em
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-45277_opinion_34_on_asset_segregation_and_custody_services.pdf.
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ativos do depositário ou de outros clientes.
O risco de confusão da titularidade dos ativos é mais premente no caso do registo dos
ativos do OIC ser realizado em conta omnibus (comumente designadas de contas jumbo), o que ocorre quando ativos de vários
clientes são registados numa única conta
global aberta junto do depositário, ao invés
de contas individualizadas24. Todavia, o art.
121.º, n.º 1, al. b), do RGOIC, exige expressamente que “o depositário deve assegurar
que todos os instrumentos financeiros que
possam ser registados numa conta de instrumentos financeiros aberta nos seus livros
sejam registados nestes livros em contas
separadas (…) em nome do organismo de
investimento coletivo ou da entidade responsável pela gestão agindo em nome deste” (destaque nosso), pelo que parece dúbio
que o depositário possa guardar os ativos do
OIC em contas omnibus, sem prejuízo da
admissibilidade deste expediente, no contexto da intermediação financeira em geral.
(2) No que respeita aos demais ativos o
depositário terá de (i) verificar que o OIC é
titular de direitos sobre tais ativos e registar
os ativos relativamente aos quais essa titularidade surge comprovada, devendo a verificação ser realizada com base nas informações ou documentos facultados pela entidade
responsável pela gestão e, caso estejam disponíveis, com base em comprovativos externos, assim como (ii) manter um registo atualizado dos mesmos.
Quanto a esta tipologia de ativos, destacaríamos o caso dos OII, cuja maioria dos ativos
se reconduzem a imóveis, ou dos OIC que
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investem em ativos não financeiros25, em
relação aos quais, devido à sua natureza não
financeira, não haverá lugar a depósito junto
do depositário, mas ainda assim, nos termos
do art. 121.º do RGOIC, art. 14.º do
ROICVM V e do art. 90.º do RGFIA, este
terá a obrigação de verificar a propriedade
jurídica dos ativos que compõem o património do OIC, assim como conservar registo
dos mesmos.
Para dar cumprimento às suas obrigações, o
depositário deverá, pelo menos, (i) ter acesso
expedito a todas as informações relevantes
em matéria de verificação da propriedade e
conservação de registos, incluindo as informações relevantes a serem fornecidas por
terceiros, (ii) dispor de informações suficientes e fiáveis para poder estar certo do direito
de propriedade do OIC sobre os ativos, (iii)
manter um registo dos ativos relativamente
aos quais está certo de que o OIC possui a
propriedade, (a) e do qual conste a inscrição
nos seus registos, em nome do OIC, dos ativos, incluindo os respetivos montantes nocionais, relativamente aos quais está certo de
que OIC possui a propriedade, e (b) que permita apresentar, a qualquer momento, um
inventário exaustivo e atualizado dos ativos,
incluindo os respetivos montantes nocionais.
Naturalmente, o exercício correto da função
de guarda de ativos por parte do depositário,
de acordo com o descrito supra é determinante num cenário de insolvência do próprio
depositário, na medida em que o registo incorreto, quer em contas individuais quer em
contas omnibus, ou a manutenção de registos
incompletos, poderá levar a que ativos do
OIC sejam arrestados a favor da massa insolvente do depositário.

24- Idem, p. 9 e 10. A ESMA colheu junto dos operadores de mercado o entendimento que “(…) the key factors for investor protection in
omnibus accounts are appropriate recording of assets at each layer of the custody chain (e.g. sound record-keeping); accuracy and traceability of securities records and on-going monitoring of the sub-custodian network. MiFID II permits general omnibus client accounts. It
requires that (i) the books and records of the investment firm identify the client for whom it is holding the relevant custody assets and (ii)
segregation of client assets from any proprietary assets of the investment firm” (itálico nosso).
25- São uma tipologia de OIC pouco comum no mercado nacional, mas, desde que cumpram com o disposto no art. 218.º do RGOIC,
seriam elegíveis para integrar o património desta tipologia de OICs os bens duradouros e que tenham um valor determinável, e.g., coleções
de artigos de luxo, arte, vinhos, etc.
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Confrontada com esta realidade transversal
às várias tipologias de OICs, a ESMA concluiu no sentido que as grandes diferenças ao
nível da lei insolvência e da propriedade na
EU aconselhavam a adoção de um regime
harmonizado de mínimos baseado em duas
traves-mestras, por um lado na garantia de
que os ativos dos OICs são corretamente
identificados como pertencentes a estes e,
por outro lado, na garantia que em caso de
insolvência do depositário os investidores
são protegidos, na medida em que os ativos
do OIC ficariam salvaguardados do arresto a
favor da massa insolvente26.
Em concordância com este desiderato, a Lei
104/2017 introduziu no RGOIC o art. 121.ºB, que dispõe que em caso de insolvência do
depositário, incluindo do depositário subcontratado, os ativos do OIC detidos sob guarda
não podem ser apreendidos para a massa
insolvente, existindo o direito de reclamar a
sua separação e restituição em nome do OIC.
b. Subcontratação da função de guarda dos
ativos
O art. 124.º, n.º 1, do RGOIC, confere ao
depositário a possibilidade de subcontratar a
terceiro as funções de guarda dos ativos, ficando, assim, vedada a possibilidade subcontratação das restantes funções27.
Em todo o caso a subcontratação a terceiro
das funções de guarda dos ativos do OIC
ficará dependente da celebração de contrato
escrito entre o depositário e o terceiro, bem
como do cumprimento das seguintes condições: (i) que a subcontratação não pretenda
obviar ao cumprimento dos requisitos do
RGOIC; (ii) que seja baseada em razões
objetivas (art. 124.º, n.º 3, do RGOIC); (iii)
que o depositário tenha usado de diligência

na seleção e contratação do terceiro e que a
mantenha durante o período em que durar a
subcontratação; (iv) que o depositário assegure que o terceiro cumpre as suas funções
de guarda de ativos em termos análogos aos
requisitos que impendem sobre o próprio
depositário (cfr. o art. 124.º, n.º 2, al. d), do
RGOIC, assim como o art. 16.º do
ROICVM V e o art. 99.º do RGFIA); e que
(v) a possibilidade de subcontratar esteja
prevista nos documentos constitutivos do
OIC.
O art. 124.º, n.º 4, do RGOIC, permite ainda
a designada subcontratação em cascata, de
acordo com a qual a entidade subcontratada
subcontrata outra entidade, aplicando a esta
situação mutatis mutandi os requisitos descritos no parágrafo anterior.
c. Reutilização de ativos sob guarda
O art. 121.º-A do RGOIC, introduzido pela
Lei 104/2017, veio regulamentar a reutilização pelo depositário dos ativos do OIC, proibindo-a quando seja realizada por conta própria do depositário ou terceiro subcontratado
por este para a função de guarda de ativos.
Por reutilização de ativos deverá ser entendida qualquer transação relativa aos ativos
sob guarda, como seja a sua transferência,
penhor, venda e empréstimo (art. 121.º-A,
n.º 2, do RGOIC).
Nestes termos, a reutilização dos ativos sob
guarda pelo depositário só poderá ocorrer se
(i) for efetuada por conta do OIC, (ii) sob
instruções da entidade gestora, (iii) efetuada
no interesse do OIC e seus investidores e
(iv) coberta por garantias de elevada qualidade recebidas pelo OIC – de acordo com o
art. 121.º-A, n.º 4, do RGOIC, o valor de

26- Cfr. a Opinião da ESMA referida supra, p. 8 e ss.
27- Aos requisitos específicos da subcontratação da função de guarda de ativos estabelecidos no art. 124.º do RGOIC, acrescem os
previstos no art. 308.º e ss. do CVM para a subcontratação em geral, no âmbito de atividades de intermediação financeira.
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mercado da garantia a ser recebida pelo OIC
terá de corresponder, pelo menos, ao valor
de mercado dos ativos reutilizados, acrescido de um prémio reporte.
A intenção do legislador foi evitar o risco de
perda ou oneração de ativos por parte do
depositário, na medida em que na ausência
da proibição expressa na lei, poderia ocorrer
o caso em que o acordo a celebrar entre a
entidade gestora e o depositário conferisse a
este último a possibilidade de reutilizar os
ativos do OIC sob guarda em operações por
conta própria28, por exemplo, em operações
de reporte, por contrapartida de o OIC suportar uma comissão de depositário mais
reduzida, o que reflexamente poderia ter impacto na própria remuneração variável a obter pela entidade gestora29, todavia suportando o OIC, e em última análise os investidores, o risco de perda dos ativos.
O DL 56/2018 flexibilizou a possibilidade de
reutilização de ativos do OIC pelo depositário, no caso dos OIA dirigidos exclusivamente a investidores profissionais ou de
subscrição particular, sujeitando-a apenas ao
consentimento prévio da entidade gestora e
sua previsão nos documentos constitutivos e
no contrato de depósito (art. 121.º-A, n.º 5
do RGOIC).
d. Acompanhamento das contas em
numerário e dos fluxos de caixa
No que se refere ao numerário do OIC, à semelhança dos demais ativos que não sejam
instrumentos financeiros, não existe a obrigatoriedade de este ser depositado em conta
aberta junto do depositário.
A justificação para tal facto prende-se com a
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circunstância de haver interesse em que o
OIC possa abrir contas de depósito junto de
outras instituições, nomeadamente para obtenção de condições de remuneração mais
vantajosas ou melhores condições de movimentação, etc.
Todavia, atendendo a que também o numerário do OIC e a sua movimentação estarão
sujeitos à fiscalização do depositário, este
terá de ter acesso às informações relativas às
contas do OIC e de dispor de uma panorâmica clara de todos os fluxos de caixa. Assim,
no mínimo, os depositários devem ser informados (i) de todas as contas em numerário
existentes abertas em nome do OIC ou da
entidade gestora por conta do OIC, (ii) da
abertura de quaisquer novas contas em numerário e (iii) sobre as contas em numerário
abertas junto de uma entidade terceira, diretamente da parte desses terceiros30.
Concomitantemente, o depositário deve ainda assegurar o acompanhamento adequado
dos fluxos de caixa do OIC, em particular:
(i) da receção de todos os pagamentos efetuados pelos participantes ou em nome destes,
no momento da subscrição de unidades de
participação; e (ii) do correto registo de
qualquer numerário do OIC ou em contas
abertas em pela entidade gestora em nome
deste.
Para tal, o depositário deverá adotar internamente – e rever periodicamente (pelo menos
uma vez por ano) a adequação – um conjunto de procedimentos que assegurem o acompanhamento dos fluxos de caixa, tenho em
linha de conta a frequência habitual destes
movimento em cada OIC, e realizar as conciliações adequadas, incluindo a identificação, no final de cada dia útil, dos fluxos de

28- Note-se que o art. 306.º, n.º 3 do CVM permite a possibilidade de o intermediário financeiro utilizar em interesse próprio ou de terceiros os ativos sob guarda do seu cliente, desde que obtenha o acordo do respetivo titular.
29- Cfr. as considerações realizadas a propósito da reutilização dos ativos pelos operadores de mercado, no parágrafo 45, p. 46 e ss. da
Opinião da ESMA anteriormente referida.
30- Cfr. o art. 9.º do ROICVM V e o art. 85.º do RGFIA.
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caixa significativos e, em especial, os que
aparentem ser incompatíveis com a operação
usual do OIC, assim como as informações
recebidas diretamente de terceiros que tenham contas do OIC abertas junto de si31.

III- Responsabilidade do Depositário
O art. 122.º, n.º 1 e 4, do RGOIC, dispõe que o
depositário do OIC é responsável, nos termos
gerais, perante a entidade gestora e os participantes: (i) pela perda, por si ou por terceiro subcontratado, de instrumentos financeiros confiados à sua guarda; e (ii) por qualquer prejuízo
sofrido pelos participantes em resultado do incumprimento doloso ou por negligência das
suas obrigações.
Note que não será objeto de estudo aprofundado, nesta sede, a qualificação jurídica do contrato de depositário, sendo que acolhemos a tese
que o qualifica como um contrato misto típico,
na medida que a prestação complexa que impede sobre o depositário, no âmbito do contrato de
depósito, extravasa o escopo das funções do
depositário, no sentido que lhe é conferido no
Código Civil32.
No que se refere ao elo de ligação estabelecido
entre o depositário e os participantes, o RGOIC,
em linha com o artigo 93.º do Decreto-Lei n.º
63-A/2013, de 10 de maio (Regime Jurídico dos
Organismos de Investimento Coletivo), permite
que, desde que tal não conduza à duplicação de
recursos nem ao tratamento não equitativo dos
participantes, a responsabilidade do depositário
possa ser invocada de forma direta ou indireta

pelos participantes, dependendo do que se encontrar estabelecido no contrato de depositário.
Em sentido contrário, o regime estabelecido no
artigo 15.º do Regime Jurídico dos Fundos de
Investimento Imobiliário (Decreto-Lei n.º
60/2002, de 20 de março) previa que a entidade
gestora e o depositário responderiam solidariamente perante os participantes pelo incumprimento das obrigações contraídas, nos termos da
lei e dos documentos constitutivos do OII33.
Em qualquer dos casos, e mesmo que exista a
possibilidade de os participantes invocarem
diretamente a responsabilidade do depositário
perante este, não nos parece que se possa afirmar que exista uma relação contratual entre os
participantes e o depositário, na medida em que
o contrato de depósito é celebrado somente com
a entidade gestora, em representação do OIC,
tendo este último uma esfera patrimonial e de
imputação jurídica distinta da dos participantes,
e.g., os participantes não têm nenhum direito
real ou de crédito sobre os ativos do OIC, mas
apenas sob a quota-parte ideal do produto de
liquidação na proporção do número de UPs que
possuam.
De igual modo, na medida em que não assiste
ao participante o direito de exigir qualquer
prestação ao depositário, pelo menos no que se
refere à prestação principal, também é duvidoso
que se possa afirmar que o contrato de depósito
se configure como um verdadeiro contrato a
favor de terceiro.
Posto isto, cremos que a qualificação mais
correta para a realidade complexa que configura

31- Cfr. o art. 10.º do ROICVM V e o art. 86.º do RGFIA.
32- Cfr. a este respeito, Tomé, Maria João Romão Carreiro Vaz (1997) – Fundos de Investimento Mobiliário Abertos, Coimbra, Almedina,
p. 94 e ss. e, em particular, a nota de rodapé n.º 135.
33- Quer o Decreto-Lei n.º 63-A/2013, de 10 de maio (Regime Jurídico dos Organismos de Investimento Coletivo) quer o Decreto-Lei n.º
60/2002, de 20 de março (Regime Jurídico dos Fundos de Investimento Imobiliário) foram revogados pelo RGOIC, em 2015. De acordo
com Câmara, Paulo (2016) – Manual de Direito dos Valores Mobiliários, Coimbra, Almedina, 3.ª Edição, p. 819, a razão de ser da eliminação da regra da solidariedade entre a entidade gestora e do depositário ficou a dever-se ao facto que tal solução “acabava por incentivar
inadvertidamente ligações próximas entre o depositário e a entidade gestora” (itálico nosso).
O Relatório Final da ESMA sobre a adoção da Diretiva GFIA, datado de 16 de novembro de 2011, na sua p. 78, (disponível para consulta
em https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2011_379.pdf) defende que “[t]he depositary’s liability regime is a
central issue of the AIFMD and probably one of the most controversial with which ESMA has to deal in its advice. ESMA has strived to
strike the right balance between the Directive’s objective to set strict rules ensuring a high level of investor protection while at the same
time not putting the entire responsibility on the depositaries, as this would be potentially counterproductive by creating the incentive for
regulatory arbitrage and in some cases leading to increased systemic risk” (itálico nosso).
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esta tipologia de contrato é a que o considera
como um contrato com eficácia de proteção
para terceiros, na qual o participante não beneficia do direito de exigir a prestação primária do
contrato ao depositário, a qual compete somente
à entidade gestora em representação do OIC,
mas, pelo contrário, beneficia de um conjunto
vasto de prestações acessórias relacionadas com
deveres de cuidado, cuja violação lhe poderá
conferir o direito de deduzir pedidos indemnizatórios perante o depositário34.
Assim, a violação pelo depositário dos seus deveres conduzirá à sua responsabilização. No
entanto, no que se refere à função da guarda de
ativos, em virtude da sua importância, o
RGOIC e a legislação europeia criaram um regime específico quanto às causas de imputação
e exoneração da responsabilidade do depositário. Desta forma, em caso de perda de um instrumento financeiro confiado à sua guarda, o
depositário deverá devolver em tempo útil à
entidade gestora um instrumento do mesmo tipo
ou o montante correspondente, exceto se:
1) provar que a mesma ocorreu devido a acontecimentos externos que estejam fora do seu
controlo razoável e cujas consequências não
poderiam ter sido evitadas, apesar de todos
os esforços razoáveis (casos de força maior)
(artigo 122.º, n.º 3, do RGOIC); ou
2) os instrumentos perdidos se encontravam na
custódia de um sub-depositário, para o qual
o depositário havia transferido por via contratual a sua responsabilidade (esta exclusão
depende do cumprimento dos requisitos
elencados no artigo 122.º, n.º 7, do RGOIC,
e apenas é passível de ser invocada no caso
dos OIC de subscrição particular ou dirigidos exclusivamente a investidores qualificados).

34- Cfr. a nota de rodapé n.º 31 supra.
35- Cfr. o art. 18.º do ROICVM V e o art. 100.º do RGFIA.
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No âmbito da aplicação das causas de exoneração da responsabilidade referidas supra, importa atentar ao disposto na RGFIA e no
ROICVM V quanto à delimitação do conceito
de (i) perda de instrumentos financeiros, (ii)
caso de força maior e (iii) razão objetiva para o
depositário contratar a exoneração da sua responsabilidade, na circunstância de subcontratação a terceiro da função de guarda de ativos.
a. Perda de instrumento financeiro
sob custódia
Considera-se que ocorreu a perda de instrumento financeiro quando em relação a um instrumento financeiro mantido em custódia pelo depositário ou por terceiro por si subcontratado,
se demonstrar (i) que o alegado direito de propriedade sobre o instrumento não é válido, seja
porque deixou de existir seja por nunca ter
existido, (ii) o OIC ficou privado definitivamente do seu direito de propriedade sobre o
instrumento ou (iii) ou OIC não pode, definitivamente, dispor direta ou indiretamente do
instrumento35.
Para o presente efeito é indiferente se o facto
que deu origem à perda resultou de fraude, negligência ou outro comportamento intencional
ou não do depositário.
A perda necessita de ser definitiva, i.e., não
deverá haver perspetiva de recuperação, pelo
que situações em que os instrumentos se encontram bloqueados ou temporariamente indisponíveis não configurarão uma situação de perda.
Adicionalmente, não haverá perda de instrumento nos casos em que mesmo foi substituído
ou convertido em outro instrumento, e.g., ações
canceladas e substituídas por novas ações no
caso de reorganização societária.
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A entidade gestora do OIC deve instituir processos internos para determinar se ocorreu uma
perda, a qual terá de ser facilmente acessível
pelo regulador competente e comunicada aos
participantes em suporte duradouro, logo que
seja determinada.
b. Caso de força maior
A exclusão da responsabilidade do depositário
em virtude de força maior dependerá de este
conseguir demonstrar que (i) a perda do instrumento resultou de um acontecimento externo e
fora do seu controlo razoável e que (ii) as consequências seriam inevitáveis, mesmo que adotasse todos os esforços razoáveis em sentido
contrário36.
Assim, o facto de a perda do instrumento ser
um evento externo significa que não poderá
resultar de ato ou omissão do depositário ou sub
-depositário.
Por outro lado, o depositário ou sub-depositário
não poderia razoavelmente ter sido capaz de
evitar a perda, sendo o critério de razoabilidade
a aplicar determinado de acordo com a prática
de mercado deste setor.
Por último, é necessário que o depositário ou
sub-depositário demonstre que, apesar da adoção da devida diligência, não poderia ter sido
capaz de evitar a perda, como seja, tenha: (i)
implementado procedimentos adequados e razoáveis de forma a garantir que os colaboradores têm a formação necessária para a deteção
atempada e monitorização contínua de eventos
externos que possam originar perda de ativos
sob custódia; (ii) realizado uma análise contínua relativamente às situações identificadas que
apresentem um risco significativo de perda de
instrumentos e (iii) informado a entidade gestora de qualquer risco significativo identificado e
tomado as medidas necessárias para prevenir ou
mitigar o riso de perda.
36- Cfr. o art. 19.º do ROICVM V e o art. 101.º do RGFIA
37- Cfr. o art. 102.º do RGFIA

São exemplos de eventos externos de perda de
ativos que não poderiam razoavelmente ter sido
evitados, as catástrofes naturais, a adoção de
legislação que afete os instrumentos sob custódia, guerras, tumultos ou a insolvência do subdepositário, no caso de a lei local não reconhecer efeitos jurídicos às medidas de segregação
patrimonial apropriadamente adotadas.
Em qualquer caso, não relevam para este feito
os erros de contabilidade, falhas operacionais,
fraude ou a não manutenção de medidas de segregação patrimonial adequadas quer pelo depositário quer pelo sub-depositário, assim como
a mera insolvência do sub-depositário.
c. Razões objetivas para o depositário
contratar a exoneração da sua
responsabilidade
As razões objetivas para a contratualização da
exoneração da responsabilidade do depositário,
no caso de subcontratação da função de guarda
de ativos, devem ser: (i) limitadas a circunstâncias precisas, concretas e características de uma
dada atividade; e (ii) coerentes com as políticas
e decisões do depositário37.
As razões em apreço deverão ser estabelecidas
cada vez que o depositário tencione exonerar-se
da sua responsabilidade ou seja, são proibidas
justificações genéricas de forma a evitar-se uma
exoneração global da responsabilidade do depositário.
Considera-se que o depositário tem razões objetivas para contratualizar a exoneração da sua
responsabilidade quando puder demonstrar que
não tinha outra opção a não ser a de delegar as
suas funções de custódia a um terceiro, em especial, quando: (i) a legislação de um país terceiro exija que certos instrumentos sejam confiados à guarda de uma entidade local e não exista nenhuma que cumpra com os requisitos do
artigo 124.º, n.º 2, al. d), sub-al. ii), do RGOIC,
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(esta exclusão depende do cumprimento dos
requisitos elencados no artigo 122.º, n.º 8, do
RGOIC e apenas é passível de ser invocada no
caso dos OIC de subscrição particular ou dirigidos exclusivamente a investidores qualificados); e (ii) a entidade gestora insiste na manutenção de um investimento numa determinada
jurisdição apesar das advertências por parte do
depositário do risco acrescido que tal opção
acarreta.

IV- Independência
A regra fundamental no que se refere à atuação
do depositário, ínsita no artigo 123.º, n.º 2, do
RGOIC, determina que este deve atuar, no exercício das respetivas funções, com honestidade,
equidade, profissionalismo e independência.
O dever de independência do depositário tem
uma dupla vertente, na medida em que ele não
pode exercer atividades em relação ao OIC ou à
entidade gestora suscetíveis de gerar conflitos
de interesses, mas, por outro lado, tem também
de controlar a atividade da sociedade gestora de
forma a garantir que não ocorrem conflitos de
interesse que possam por em perigo os interesses dos participantes.
Adicionalmente, o RGOIC estabelece que não
pode ser depositário do OIC a entidade gestora
e que, caso o depositário seja uma entidade que
pertença ao mesmo grupo da entidade gestora,
deverão ser implementadas medidas de separação funcional e hierárquica entre ambas, tendo
de ser realizada uma monitorização contínua
das potenciais situações de conflito de interesses e proceder-se à sua divulgação junto dos
participantes. Tal regime visa evitar que a confusão entre os papéis destas duas entidades im-
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pedisse o controlo efetivo da atividade do OIC
e da entidade gestora pelo depositário, em detrimento dos interesses dos participantes.
Atendendo à dimensão do mercado nacional,
assiste-se a vários casos em que no âmbito de
um dado OIC a entidade gestora e o depositário
pertencem ao mesmo grupo financeiro. Esta
situação naturalmente potencia o risco de surgirem conflitos de interesse entre as entidades
desse grupo económico, pelo que particular
atenção terá de ser devotada ao controlo desta
realidade pela própria CMVM.
Ademais, a atividade de controlo dos potenciais
conflitos de interesses por parte do depositário,
para além de se verificar no continuamente, é
vertida no relatório anual do depositário a submeter por este à CMVM, nos termos do artigo
80.º, n.º 1, al. b), do Regulamento 2/2015, e no
qual devem figurar as situações detetadas a este
respeito.
Por outro lado, a entidade gestora não pode, por
conta do OIC, realizar operações suscetíveis de
gerar conflitos de interesse, entre outros, com o
depositário, conforme previsto no artigo 147.º,
n.º 1, al. g), do RGOIC. Esta disposição legal
não significa que esteja interdita liminarmente
qualquer transação entre o OIC e o depositário,
todavia, atendendo ao risco envolvido em tais
operações, o RGOIC exige que seja adotada
uma particular diligência pelas partes. Assim, o
n.º 2 e n.º 4 do art. em apreço impõem, respetivamente, requisitos específicos para a realização de transações com entidades relacionadas
relativas a instrumentos financeiros e a imóveis,
sujeitando-as, por regra, à sua realização em
mercado regulamentado ou à sindicância prévia
da CMVM, com vista a garantir que sejam realizadas em condições justas de mercado38.

38- Excecionalmente, no caso dos OICs subscrição particular ou dirigidos exclusivamente a investidores qualificados, é possível, nos termos do art. 147.º, n.º 9, do RGOIC, que a própria assembleia de participantes autorize a realização de transações entre o OIC e entidades
relacionadas.
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Conclusão
Cremos que ficam evidenciadas as travesmestras do novo regime legal e regulamentar do
depositário dos OICs, fortemente tributário da
legislação europeia, e com um reduzido espaço
normativo da criação do legislador nacional.
Cremos que ficam evidenciadas as travesmestras do novo regime legal e regulamentar do
depositário dos OICs, fortemente tributário da
legislação europeia, e com um reduzido espaço
normativo da criação do legislador nacional.
Entre os aspetos positivos do presente regime,
podemos apontar o tratamento detalhado que
presta à função de guarda dos ativos do OIC, o
facto de consagrar soluções inovadoras no que
se refere à subcontratação a terceiros e a densificação dos vários deveres que recaem sobre o
depositário, permitindo desta forma uma importante concretização do seu âmbito de atuação,
com benefício para a proteção dos interesses
dos participantes.
Contudo, não podemos deixar de notar a ausência de normas mais objetivas que definam o

comportamento que, em concreto, o depositário
terá de adotar para dar cumprimento ao normativo vigente. Porventura, o que falta concretizar
será, pois, um ónus que recai sobre o intérprete,
com particular responsabilidade para as autoridades de supervisão nacionais e a ESMA.
Por outro lado, cremos que, ainda assim, haverá
o mérito de se colocar ao alcance dos depositários dos fundos nacionais, em benefício dos
participantes, um conjunto de ferramentas para
o desempenho das suas funções que colhem os
frutos da experiência de outros EstadosMembros.
Em todo o caso, pensamos ser inegável que a
disrupção regulatória iniciada pela publicação
do RGOIC em 2015, que verdadeiramente só
estará concluída com a entrada em vigor da
DMIF II, encontrou os operadores de mercado
desprevenidos. O tema do depositário não é
exceção a esta realidade, havendo ainda um
longo caminho a ser percorrido, designadamente no que se refere ao reajustamento da relação
entre a entidade gestora e o depositário, assim
como quanto ao espetro e intensidade de atuação deste último.
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Alínea

Art.

Artigo

BdP

Banco de Portugal

CdVM
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Produtos Estruturados:
Características e Comportamento
dos Investidores Individuais
Victor Mendes *
“Many structured products fall in this category – products with too many moving
parts; products that are almost impossible to take a rational decision on.”
Martin Wheatley, Chief Executive, Financial Conduct Authority, 2013.

1. Introdução
Os produtos estruturados são uma das faces
mais visíveis da inovação financeira. Desde o
final do século XX foram emitidos e distribuídos aos investidores de retalho produtos de investimento cada vez mais sofisticados e menos
padronizados. Um dos traços distintivos desses
produtos estruturados é o facto de terem uma
rentabilidade muitas vezes incerta, dependente
da evolução do preço e da rentabilidade de outros ativos. Com frequência, esta rentabilidade
pode ser negativa, o que origina perdas para os
investidores. Em muitos casos essas perdas podem corresponder à totalidade do capital investido.
A grande complexidade de muitos destes produtos e a enorme variedade de produtos estruturados que são oferecidos aos investidores tornam essencial que sejam conhecidas e compreendidas as suas características e riscos, pois só
esse conhecimento e essa compreensão permitem que o investidor tome decisões de (des)

investimento fundamentadas.
A colocação de produtos estruturados junto dos
investidores de retalho levanta questões relacionadas com a proteção do consumidor/investidor
e com a conduta do negócio (más práticas de
venda associadas muitas vezes ao aumento da
complexidade dos produtos e à dificuldade da
sua compreensão por investidores menos informados, perda de confiança nos mercados financeiros em resultado de rentabilidades negativas
com consequente perdas de capital investido,
riscos reputacionais e maiores dificuldades de
financiamento para os emitentes dos produtos).
Estes riscos são mais fortes no caso dos produtos que não têm a totalidade do capital garantido e podem mesmo dar origem a risco sistémico. Importa, por isso, compreender melhor estes
produtos estruturados e conhecer o perfil dos
investidores individuais que colocam as suas
poupanças neste tipo de produtos financeiros. É
disso, pois, que trata este texto.

* - CMVM-Comissão do Mercado de Valores Mobiliários e CEFAGE-UE. As opiniões expressas neste texto são da responsabilidade do
autor e não vinculam a CMVM. CEFAGE-UE é financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (programa UID/
ECO/04007/2013) e FEDER/COMPETE (POCI-01-0145-FEDER-007659).
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2. Conceito e características
dos produtos estruturados

tenha ganhos adicionais (ou perdas) com o investimento.

Não existe um conceito uniforme de ‘produto
estruturado’, seja em termos regulatórios, seja
em termos académicos, ou mesmo nos mercados onde esses produtos são transacionados.
Nalguns casos o conceito de produto estruturado inclui obrigatoriamente a existência de um
derivado embutido1, noutros casos o conceito
não inclui necessariamente um derivado
embutido2, aproximando-se mais do conceito de
produto financeiro complexo usado em Portugal
(DL 211-A/2008).

Nos instrumentos de base podem variar o tipo
de instrumento, a maturidade, a periodicidade e
as características da rentabilidade (por exemplo
no caso das obrigações, o tipo do cupão pode
ser fixo, variável, ou igual a zero), enquanto na
componente ´derivado’ as diferenças são muito
mais apreciáveis. É, aliás, este último elemento
que possibilita a existência de características
muito diferentes em diferentes produtos estruturados. Assim, por exemplo, podem oferecer
exposições ‘longas’ ou ‘curtas’ a um determinado subjacente, garantia de capital ou possibilidade de perda (parcial ou total) do capital investido, e exposição a diferentes classes de ativos (commodities, equities, moedas, crédito,
taxas de juro, entre outros). Neste contexto, não
surpreende que a variedade de características
dos produtos estruturados seja quase ilimitada,
existindo uma constante inovação neste domínio.

Apesar de não haver na legislação internacional, nas plataformas de negociação e nos diversos supervisores um conceito comum de produto estruturado, estes produtos financeiros têm
uma característica essencial: são ‘construídos’
através de uma combinação de ativos
(derivados, ações, índices, obrigações, moedas
ou commodities). Neste texto segue-se o conceito de produto estruturado da IOSCO, sendo incluídos nesta categoria os produtos que combinam um instrumento de base (uma note, um
fundo, um depósito ou um contrato de seguro)
com um derivado embutido que permite exposição económica a ativos de referência, índices
ou outros valores económicos.
Nalguns casos o instrumento de base paga um
cupão periódico, mas noutros é uma obrigação
de cupão zero, um depósito, um fundo ou um
contrato de seguro; o instrumento de base pode
ter ainda capital garantido na maturidade ou
não. Já o derivado é em geral uma opção de
estilo Europeu, que expira na mesma data de
maturidade do instrumento de base, e que tem
por objetivo essencial permitir que o investidor

Muitos produtos estruturados são títulos ao portador, que valem muito pouco ou mesmo nada
em caso de falência ou insolvência do emitente
ou mesmo de falência ou insolvência de uma
contraparte ou de outra entidade envolvida na
estruturação do produto. Apesar de o risco de
crédito do emitente e / ou da contraparte estar
em geral descrito nos documentos informativos
desses produtos, poucos são os investidores que
se apercebem da existência e da relevância desse risco (assim como de outros riscos associados aos produtos estruturados). A estrutura legal dos produtos estruturados também justifica
que não estejam abrangidos por qualquer seguro de depósito, daí que exista o risco de perda
total no caso de falência do emitente (veja-se o

1- Para a IOSCO, por exemplo, produtos estruturados são “compound financial instruments that have the characteristics of combining a
base instrument (such as a note, fund, deposit or insurance contract) with an embedded derivative that provides economic exposure to
reference assets, indices or portfolios. In this form, they provide investors, at predetermined times, with payoffs that are linked to the performance of reference assets, indices or other economic values” IOSCO (2013). Este conceito da IOSCO exclui opções puras, contratos
diferenciais (contracts for differences – CFD) e futuros porque nestes casos o derivado não está embutido num outro instrumento financeiro. Também não inclui asset-backed securities (incluindo collateralized debt obligations e produtos titularizados) nem exchange-traded
funds.
2- Para a Deutsche Derivate Verband (DDV) “structured products such as certificates are created by combining several other financial
products” (DDV 2013).
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o caso da Lehman Brothers em 2008 e mais
recentemente em Portugal de empresas do Grupo Espírito Santo e da Portugal Telecom International Finance).
Contrariamente ao caso de uma ação, em que o
preço é determinado em geral numa plataforma
de negociação através de um ‘limit order
book’ (que contém as ordens de investidores
que pretendem comprar e as dos que pretendem
vender a ação a um determinado preço), na maioria dos produtos estruturados os emitentes estão numa posição privilegiada para definir os
preços de emissão e de aquisição para os produtos que emitem pois não encontram outros competidores para esses produtos. Além disso, os
investidores não podem fazer short-sale desses
produtos, o que limita sobremaneira a eficiência
do mercado. Nessa medida, os emitentes estão
numa posição quase-monopolista (Grünbichler
e Wohlwend 2005).
Um outro risco associado a produtos estruturados é a sua fraca liquidez, seja porque não se
encontram admitidos a negociação em mercado,
seja porque, mesmo estando admitidos a negociação em mercado, a procura é reduzida. Muitas vezes a rentabilidade de um produto estruturado apenas é conhecida na maturidade do produto, o que também contribui para que tendam
a ser adquiridos e mantidos em carteira até à
sua maturidade (i.e., buy-and-hold).
Pode haver também algumas cláusulas nestes
produtos com impacto substancial na rentabilidade para o investidor. Assim, o emitente pode
ter a opção de terminar o produto antes do vencimento, tendo esta decisão impacto na proteção de capital investido (proteção que muitas
vezes apenas existe na maturidade). O exercício
dessa opção pode estar associado à existência
de alterações legislativas ou fiscais, perturba-
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ções do mercado, ou outros eventos que escapam ao controle do investidor. É o caso da opção de vencimento antecipado quando os custos
de cobertura de risco do emitente aumentam
significativamente. Adicionalmente, os produtos estruturados podem ser opacos e complexos,
o que dificultará a sua compreensão por investidores de retalho. A relação entre emitentes e
investidores é “starkly asymmetric” e em alguns
casos “product disclosure, marketing and financial advice have been unable to bridge this gap
in consumer knowledge and understanding” (ASIC 2013).

3. Revisão da literatura
3.1. Da racionalidade do investimento
em produtos estruturados
Encontram-se na literatura vários argumentos
justificadores da racionalidade do investimento
em produtos estruturados. Em primeiro lugar,
estes produtos oferecem aos investidores de
retalho uma maior diversificação da respetiva
carteira uma vez que possibilitam a exposição a
classes de ativos a que o investidor poderia não
ter acesso através de veículos de investimento
mais tradicionais (Bethel e Ferrel 2006, Schneider e Giobanu 2010; Wallmeier 2011). Assim,
os produtos estruturados que tenham como subjacentes ou indexantes commodities, taxas de
juro e taxas de câmbio, por exemplo, permitem
ao investidor estar exposto a essas classes de
ativos. Este tipo de exposição está associado ao
facto de os produtos estruturados permitirem
que o investidor invista indiretamente em produtos derivados, algo a que poderá não ter acesso direto, por exemplo por não se sentir suficientemente informado/conhecedor desses derivados. Ou seja, nesta perspetiva, os produtos estruturados permitem completar os mercados
financeiros (Schneider e Giobanu 2010).3

3- “In the past, in the years running up to the crisis… we assumed financial innovation was always beneficial, that more trading and more
liquidity creation was always valuable, that ever more complex product were by definition beneficial because they completed more markets, allowing a more precise matching of instruments to investors demand for liquidity, risk and return combination…” (Turner 2009).
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Em segundo lugar, a redução dos custos de
transação através do investimento em produtos
estruturados tem sido também apontada como
motivação para esses investimentos (Breuer e
Perst 2007, Rieger e Hens 2012, Meyer 2013,
Entrop et al. 2016). De facto, se um investidor
pretender estar exposto a todas as ações que
estão incluídas no índice PSI20, por exemplo,
terá menos custos de transação se investir num
produto estruturado cujo retorno dependa da
evolução do índice PSI20 do que teria se investisse diretamente em todas as ações que compõem esse índice (e nas proporções em que o
compõem).
Em terceiro lugar, o ambiente de baixas taxas
de juro cria incentivos fortes ao investimento
nestes produtos dada a possibilidade (ainda que
diminuta) de terem uma rentabilidade superior à
rentabilidade de investimentos mais tradicionais
(Kiriakopoulos e Mavralexakis 2011, SEC
2011, ASIC 2013).
Em quarto lugar, os produtos estruturados facilitam a transferência de risco entre agentes
económicos: “structured products facilitate the
transfer of risk, for a fee, from those who do not
want to bear risk to those who are willing to
bear it. This broader dispersion of risk across
investors typically improves the effectiveness of
risk transfer in the market, lowering the cost of
capital” (Bethel e Ferrell 2006).
Em quinto lugar, existe uma grande diversidade
de produtos, o que mais facilmente permitirá ao
investidor encontrar um produto com as características desejadas para aplicação das suas poupanças. Com efeito, os emitentes têm criado
estes produtos com uma imensa variedade de
características, razão pela qual é pouco frequente encontrar dois produtos que sejam idênticos
ou semelhantes (Kiriakopoulos e Mavralexakis
2011, Wallmeier 2011, ASIC 2013). Todavia,
essa diversidade torna muito mais difícil fazer
comparações diretas entre produtos, dificultando por conseguinte a tomada de decisão (Entrop
et al. 2016).

Finalmente, alguns produtos estruturados podem ver a sua procura acrescida em resultado
de motivações de natureza fiscal (ESMA 2013):
alguns produtos (unit linked, por exemplo) têm
benefícios fiscais associados, que originam menores pagamentos do investidor à autoridade
tributária.
3.2 Crítica da racionalidade do investimento
em produtos estruturados
Apesar dos argumentos apresentados em favor
da racionalidade do investimento em produtos
estruturados, são porventura em maior número
os trabalhos académicos que questionam a racionalidade deste tipo de investimentos. Herderson e Pearson (2008), por exemplo, afirmam
que “it is difficult to rationalize investor demand for structured equity products within any
plausible normative model of the behavior of
rational investors”. Szymanowska et al. (2009),
Nicolaus (2010), Vanini e Doebeli (2010) e
Hens e Rieger (2011) são outros exemplos
desta linha de pensamento.
O primeiro grande argumento que questiona a
racionalidade do investimento em produtos estruturados reside no facto de, em geral, os produtos estruturados serem colocados no mercado
por um preço superior ao seu valor intrínseco.
Grünbichler e Wohlwend (2005), Bergstresser
(2008), Wallmeier e Diethelm (2008), Szymanowska et al. (2009), Bernard et al. (2010),
Henderson e Pearson (2011), Jørgensen et al.
(2011) e ESMA (2013) são apenas algumas
referências onde se conclui, para diferentes
mercados e contextos, que os produtos estruturados são emitidos na grande maioria dos casos
com um valor superior ao seu valor intrínseco.
Idêntica conclusão é retirada para o mercado
português por CMVM (2010) e Silva e Silva
(2011).
Para outros autores, alguns produtos estruturados são demasiado complexos para poderem ser
entendidos por um investidor representativo. Na
análise dos produtos estruturados existentes na
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Alemanha e na Suiça, Wallmeier (2011) afirma
que “… the payoff functions often have special
characteristics, such as a minimum or maximum payoff and a nonlinear profile inbetween. This allows sophisticated investors to
optimize their portfolios with respect to the degree of risk aversion, their market expectations
and hedging concerns. However, this view is
challenged by observations about product design and actual investor behavior. In particular, some products appear to be overly complex”.
Ora, a complexidade e a enorme variedade de
produtos estruturados que são oferecidos aos
investidores levantam a questão da sua possível
falta de transparência. Assim, quanto maior a
complexidade, maior a dificuldade de os investidores compreenderem todas as características
dos produtos e o seu possível impacto na rentabilidade. Célérier e Vallée (2013), por exemplo,
argumentam que os produtores e comercializadores destes produtos “use complexity to mitigate competitive pressure” e que “uninformed
consumers tend to overpay products when they
cannot observe their prices”, concluindo que
“the more complex a retail structured product
is, the more profitable it is for the bank; …
these relatively high level of markup translates
into relatively low performance for more complex products.”
Célérier e Vallée (2013) rejeitam também a hipótese de que os produtos estruturados respondam à evolução das necessidades e preferências
dos investidores e, por consequência, concluem
que não são instrumento para completar os mercados. Hens e Rieger (2008) rejeitam igualmente a ideia de que a maior complexidade resulta
da tentativa de completar os mercados uma vez
que a maioria dos produtos estruturados não
traz utilidade adicional aos investidores racionais. Anteriormente, já Ross (1976) tinha concluído que a existência de produtos complexos
compostos por opções múltiplas não induz a
acréscimos de eficiência. Dito de outro modo,
um mercado composto de ativos primitivos
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(obrigações, ações e outros) e de simples opções de compra sobre esses ativos seria um
mercado completo, e permitiria a obtenção de
ganhos de eficiência que só muito dificilmente
seriam ultrapassados pelos obtidos através de
produtos complexos compostos por opções
múltiplas.
Por outro lado, Chang et al. (2010) concluem
que investidores com menor literacia financeira
são mais propensos a investir em produtos estruturados independentemente dos custos associados a esses produtos. Nalguns casos, os produtos estruturados têm garantia de capital na
maturidade, o que poderá induzir o investidor
mais conservador a colocar as suas poupanças
nesses produtos quando o retorno potencial é
maior (mesmo que essa rentabilidade potencial
tenha uma baixa probabilidade de materialização). De facto, muitas vezes o investidor de
retalho não tem os conhecimentos suficientes
para compreender plena e integralmente a complexidade dos produtos estruturados em que
investe, o que é consistente com investigação
académica que conclui que os emitentes desses
produtos podem criar/desenhar os produtos com
cada vez maior complexidade de modo a explorar investidores menos informados e naïve
(Campbell 2006, Henderson e Pearson 2011) e
extrair-lhes excedente do consumidor (Carlin e
Manso 2009).
3.3 Contributo das finanças
comportamentais para a explicação
do investimento em produtos estruturados
Como explicar então o desenvolvimento deste
mercado e a crescente procura deste tipo de
produtos? Uma linha de respostas vem da área
das finanças comportamentais, a qual tem estado particularmente ativa na explicação da forte
procura deste tipo de produtos financeiros por
investidores individuais. Veja-se, por exemplo,
o referido por Martin Wheatley, chief executive
da Financial Conduct Authority do Reino
Unido, em 2013: “We all can, and indeed do,
make rational decisions when we can get our
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head around all the different moving parts. Financial decisions usually however, have too
many moving parts – multi-year scenarios, unknown interest rates, deferred consumption and
the joys of compound interest – that’s too many
for the average person. And that’s where behavioural economics fits in.”
Assim, investidores sobreconfiantes estão associados a uma tomada de risco excessiva, riscos
esses que não têm uma compensação adequada
(Dorn e Huberman 2005, Nosic e Weber 2010),
o que significa que estes investidores estão mais
dispostos a assumir riscos que não são convenientemente remunerados e, consequentemente,
estão mais disponíveis para investir em produtos estruturados. Também Hens e Rieger (2011)
afirmam que “the demand for the majority of
[structured investment] products can only be
explained by behavioral factors, specifically …
overconfidence.”
A participação de investidores individuais neste
mercado pode ser ainda motivada pelo simples
desejo (prazer) de jogar, tal como sugerem Barber et al. (2009): estes autores mostram que, em
Taiwan, a criação de uma lotaria pelo governo
esteve associada à diminuição do turnover no
mercado secundário acionista em cerca de 25%,
o que, para os autores, significa que parte das
transações excessivas dos investidores individuais é apenas motivada pelo desejo ou atitude de
‘jogador’. Dorn e Sengmueller (2009), por seu
turno, concluem que, para alguns investidores,
“trading is entertainment”, enquanto Fischer
(2007) conclui que, além da diversificação e da

cobertura de risco, “gambling is a frequent motive for trading in structured products”.
Há também alguma investigação empírica que
associa o elevado valor aplicado em produtos
estruturados à existência de técnicas de marketing agressivas.4 Neste caso, a pressão imposta
às redes comerciais de vendas dos intermediários financeiros pode condicionar o tipo de produtos que são sugeridos aos investidores, o que
influenciará a procura por, e o investimento em,
produtos estruturados (Kiriakopoulos e Mavralexakis 2011). Ainda nesta linha de pensamento, Szymanowska et al. (2009) concluem que o
overpricing dos produtos estruturados pode ser
parcialmente explicado por fatores comportamentais como o marketing, e Vanini e Doebeli
(2010) referem que “a communication style
which uses well known and accepted behavioral
finance insights to present a structured product
is effective”. Dito de outro modo, o contacto
entre o comercializador/distribuidor do produto
e o investidor contribui, pelo menos parcialmente, para explicar a procura de produtos estruturados. O investidor não investe diretamente
em ativos financeiros, mas sim através de um
intermediário financeiro (Woolley 2010), numa
relação que pode ser considerada de principal/
agente: o intermediário financeiro (o agente)
atua em nome do investidor individual (o principal). Contudo, o agente tem melhor informação e objetivos diferentes do principal (Rethel e
Palazzo 2005, Woolley 2010). Esta assimetria é
uma fonte de ineficiência, que poderá ser eventualmente mitigada através da celebração de um
contrato entre o agente e o principal.5

4- O marketing agressivo pode resultar do facto de os produtos estruturados i) permitirem a transferência de risco para os investidores de
retalho, ii) serem muitas vezes mais rentáveis para os intermediários financeiros do que os produtos financeiros tradicionais e iii) a componente variável dos salários dos colaboradores das instituições que comercializam estes produtos poder estar dependente do volume de vendas desses produtos. Tal pode originar recomendações enviesadas porquanto, com frequência, os intermediários financeiros não são diretamente remunerados pelos investidores mas recebem comissões dos emitentes dos produtos, o que pode enviesar as recomendações dadas
para esses produtos (Inderst e Ottaviani 2012). Numa survey do CFA Institute conduzida na Europa, por exemplo, 64% dos respondentes
responderam afirmativamente à questão “do you believe the fee structures of investment products drive their sale to customers rather than
their suitability for customers?” (CFA Institute 2009). A ASIC também reporta que, no âmbito do aconselhamento, os intermediários financeiros tinham maior probabilidade de dar mau aconselhamento aos seus clientes quando tinham um conflito de interesses em matéria de
remunerações (ASIC 2006). O aconselhamento recebido pode estar ainda enviesado pelos esquemas remuneratórios dos colaboradores dos
intermediários financeiros que prestam esse aconselhamento. Burke et al. (2015), por exemplo, reportam evidência de que “financial advisors act opportunistically to the detriment of their clients.” Por outro lado, Hackethal et al. (2010) concluem que apenas 12% dos respondentes a um survey declararam que tinham sido eles próprios a ter a iniciativa de contactar os intermediários financeiros e que em 45% dos
casos o contacto tinha sido iniciado quase sempre (ou pelo menos com regularidade) pelos intermediários e não pelos investidores. Tal
indicia que as relações estabelecidas entre os intermediários financeiros e os investidores podem estar sujeitas a conflitos de interesses.
5- A importância da teoria dos contratos levou à atribuição do Nobel da Economia de 2016 a Oliver Hart e a Bengt Holmstrom. Todavia,
esta teoria não é objeto de desenvolvimento neste texto.

Produtos Estruturados... :35

35 : Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários

3.4 Questões a analisar

É também desconhecido o impacto que a literacia financeira, a sobreconfiança, o marketing
agressivo e a atitude de jogador possam ter na
detenção e na comercialização de produtos estruturados e de credit linked notes (CLN) e first
to default notes (FTD) em particular. Assim,
por exemplo, questões como:

não obtiveram ainda resposta. Um tal conhecimento poderá ser muito útil para fins de regulação e de supervisão na medida em que ajudará
certamente a desenhar um melhor enquadramento regulatório para a distribuição de produtos estruturados6 e ainda na identificação de
grupos de risco para quem possam ser melhor
desenhados programas de literacia financeira.
Nas próximas seções são analisadas as características sociodemográficas dos investidores em
produtos estruturados e em CLN/FTD, bem
como o impacto de alguns fatores comportamentais na detenção e na transação destes produtos por investidores individuais residentes em
Portugal. Esta aplicação empírica permite obter
uma caracterização efetiva do perfil do investidor individual em produtos estruturados e num
tipo particular de produto estruturado (as CLN e
FTD), recentemente objeto de maior escrutínio
em Portugal por força do evento de crédito
que foi o não reembolso de uma emissão obrigacionista pela Portugal Telecom International
Finance.

i)

4. Dados

A crescente importância dos produtos estruturados nas carteiras dos investidores individuais,
aliada à grande complexidade de muitos destes
produtos e à panóplia de riscos associados, poderiam sugerir que já foram investigadas e que
já são conhecidas as (pelo menos algumas) características sociodemográficas dos investidores
de retalho que colocam as suas poupanças neste
tipo de produtos e os motivos que levam os investidores individuais a fazê-lo. Tal não é contudo o caso, nem em Portugal nem na grande
maioria dos outros países em que estes produtos
são transacionados.

ii)

iii)

iv)

Quais as características sociodemográficas dos investidores individuais em produtos estruturados e em CLN/FTD?
As características sociodemográficas são
iguais nos casos dos investidores que
transacionam estes produtos mais frequentemente e menos frequentemente?
A maior experiência, ou o maior nível de
literacia financeira, do investidor levá-loá a investir mais nestes produtos ou a
afastar-se deles?
Qual o impacto de fatores comportamentais (como o marketing, a atitude de jogador ou a sobreconfiança) na detenção, na
frequência e na intensidade de transações
destes produtos?

O trabalho empírico apresentado nas próximas
seções é efetuado com duas bases de dados com
características muito diferentes, embora complementares. A primeira foi cedida por um dos
maiores bancos que operam em Portugal, e contém informação relativa às contas de investidores individuais que se encontravam ativas no
final de Abril de 2011.7 A informação refere-se
a dados sociodemográficos (estado civil, data
de nascimento, género, escolaridade, ocupação
e residência) do primeiro titular da conta e ainda relativa à (in)existência de depósitos, crédito
pessoal e empréstimo à habitação associados
aos titulares da conta. Além disso, também se

6- A este respeito, convém recordar o artigo 42º alínea a) do Regulamento (UE) 600/2014, de 15 de Maio de 2014, nos termos do qual
“uma autoridade competente pode proibir ou restringir, num dado Estado-Membro ou relativamente a um Estado-Membro, a comercialização, distribuição ou venda de determinados instrumentos financeiros ou depósitos estruturados, de instrumentos financeiros ou depósitos
estruturados com determinadas características específicas”. Neste quadro, a BaFin alemã comunicou ao mercado em 28 de Julho de 2016 a
intenção de banir a comercialização de CLN a investidores de retalho na Alemanha.
7- Em muitos casos, quando não pretendem continuar a ter as suas contas bancárias numa determinada instituição financeira, os depositantes não encerram formalmente as suas contas de depósitos. Pelo contrário, deixam os saldos atingir o valor nulo e não registam quaisquer
movimentos adicionais nessa conta. Esta característica dos depositantes permite aliviar (embora não excluir totalmente) preocupações
relacionadas com o enviesamento de sobrevivência (survivorship bias).
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obteve informação relativa a todas as transações
em instrumentos financeiros registadas nessas
contas bancárias entre 02/Janeiro/1997 e 30/
Abril/2011. Esta informação inclui a data da
transação, o tipo de transação (compra ou venda) o código ISIN do instrumento financeiro
negociado, a quantidade negociada e o preço a
que foi efetuada a transação.

rio estruturado que incluía questões de natureza
sociodemográfica, questões relacionadas com a
natureza e o tipo dos ativos (financeiros e não
financeiros) detidos9 e com a experiência dos
investidores, e ainda questões relativas à frequência das transações, à procura de informação sobre mercados e instrumentos financeiros
e às fontes de informação usadas.

A segunda base de dados provém de um inquérito levado a cabo pela CMVM que visou identificar as características dos investidores individuais portugueses. O inquérito mais recente
(cuja base de dados tenha sido divulgada publicamente) foi realizado em 2000, e foi divulgado
publicamente pela CMVM em maio de 2005 no
seu sítio na internet. Nesse inquérito, mais de
15 mil indivíduos foram contactados diretamente e entrevistados entre 2 de outubro e 22 de
dezembro de 2000. Essas pessoas eram os responsáveis ou corresponsáveis pelas decisões de
(des)investimento das respetivas famílias, tendo
sido identificados 1.559 investidores.8 Todos
esses investidores responderam a um questioná-

No período de mais de 14 anos incluído na base
de dados de transações encontram-se 250.026
investidores com transações em produtos estruturados.10 No mesmo período encontram-se
560.005 investidores com transações em ativos
financeiros, o que significa que um pouco menos de um em cada dois investidores transacionam em produtos estruturados. Além disso, encontram-se 1.388 investidores em credit linked
notes ou first to default notes, ou seja, apenas
uma pequena percentagem de investidores coloca as suas poupanças nestes produtos em que,
além do risco de crédito do emitente do produto, existe também risco de crédito de (pelo menos) uma entidade de referência.

8- O inquérito define como investidor em instrumentos financeiros as pessoas singulares que detenham um ou mais dos seguintes instrumentos: ações, obrigações, fundos de investimento, títulos de participação e derivados.
9- Todavia, não há questões sobre montantes investidos, sejam totais, sejam relativos a cada tipo de ativo detido.
10- Nesta aplicação empírica considera-se que os produtos estruturados incluem certificados, notes (incluindo credit liked notes e first to
default notes), obrigações estruturadas e warrants. A base de dados não tem informação relativa a depósitos estruturados, nem a
outros tipos de produtos estruturados, pelo que estes não estão incluídos na análise. Os residentes fora de Portugal não foram incluídos na
estimação.
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Tabela 1: Características sociodemográficas dos investidores (%)

Uma análise rápida da Tabela 1 permite concluir, no entanto, que as características sociodemográficas dos investidores em produtos estruturados em geral e as dos investidores em CLN/
FTD não são iguais. Com efeito, a percentagem
de detentores de CLN/FTD com mais de 74
anos, por exemplo, é superior à correspondente
percentagem de detentores de produtos estruturados em geral, seja nos investidores que apenas aplicaram as suas poupanças em um único
produto ou em mais de 20 produtos estrutura-

dos. Identicamente, a percentagem de investidores casados com CFD/FTD é superior à de detentores de um e de mais de 20 produtos estruturados. Outras diferenças de perfil podem ser
observadas no que respeita à profissão dos investidores. Pode ser igualmente constatado que
também o perfil dos ‘investidores ocasionais’ (aqueles que durante o período amostral
apenas investiram num único produto estruturado ou CLN/FTD) e dos que transacionam frequentemente (com mais de 20 produtos estruturados) é dissemelhante.
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5. Definição e cálculo das variáveis
de comportamento
A base de dados relativa ao inquérito ao perfil
do investidor permite a construção de proxies
para sobreconfiança (overconfidence), comportamento de jogador (gambling attitude) em relação ao investimento em instrumentos financeiros e modo de comercialização desses instrumentos (marketing).
Neste texto considera-se que um investidor é
sobreconfiante quando acredita saber mais do
que de facto sabe sobre mercados e produtos
financeiros. Tal é medido pela diferença positiva entre a autoavaliação do conhecimento sobre
mercados e produtos financeiros e o conhecimento efetivamente demonstrado sobre aquelas
matérias.11
A variável overconfidence é construída a partir
da seguinte questão: “Como classificaria, numa
escala de 1 (nada conhecedor) a 7 (muito conhecedor), o seu conhecimento sobre os produtos e os mercados de títulos?” Esta questão é
usada para aferir a autoavaliação que os inquiridos fazem do seu próprio nível de conhecimento. As respostas a esta questão são comparadas
com uma variável de conhecimento efetivo,
medida na escala 1 (nada conhecedor) a 7
(muito conhecedor), que é ela própria construída a partir das respostas ao inquérito. Para construir esta variável de conhecimento efetivo são
usadas as questões: 1) “Diga o nome de empresas com ações ou obrigações cotadas na Bolsa
que conhece”, até ao máximo de 5. As respostas
a esta questão são classificadas com 0
(nenhuma empresa é indicada corretamente) a 5
(são corretamente indicados os nomes de 5 empresas com ações ou obrigações cotadas); 2)

numa segunda questão, é perguntado aos inquiridos se conhecem alguma(s) das seguintes entidades. BVLP, Interbolsa, CMVM, Bancos, Corretores. Também neste caso as respostas são
classificadas com 0 (nenhuma das entidades é
corretamente identificada) a 5 (são corretamente identificadas todas as 5 entidades); 3) a outra
pergunta usada é a seguinte: “Se pretender
apresentar uma queixa ou uma reclamação sobre um intermediário financeiro, uma entidade
emitente ou outra entidade relacionada com o
mercado de títulos, a quem se dirige?”. As respostas são codificadas com 5 se é mencionada a
CMVM e com 0 se é mencionada qualquer outra entidade, ou se não é mencionada nenhuma
entidade. A média aritmética simples das respostas a estas 3 perguntas, convertida na escala
de 1 a 7 é assim usada como proxy para variável de conhecimento efetivamente demonstrado.
Assim, se a diferença entre a autoavaliação do
conhecimento e o conhecimento efetivo (DIF)
for positiva (DIF>0), pode considerar-se que o
investidor tem uma autoavaliação do conhecimento sobre matérias relacionadas com
mercados e produtos financeiros superior ao seu
conhecimento efetivo dessas matérias, e daí ser
considerado sobreconfiante. Na prática, todavia,
não existirá uma profunda diferença entre os
respondentes com uma diferença, positiva ou
negativa, próxima de zero, pelo que há que
considerar a possibilidade de ‘extremar´ melhor
os respondentes para os quais a respetiva
autoavaliação é bastante superior ao conhecimento efetivamente demonstrado, razão pela
qual se usa um limiar de 0,9 (e não de zero)
para se considerar que um investidor é sobreconfiante.12 Nestes termos, se DIF>0,9 então
OVERCONFIDENCE = 1; se DIF<=0,9, então
OVERCONFIDENCE = 0.

11- Conceito usado por Glaser e Weber (2007) e por Abreu e Mendes (2012). A literatura tem considerado outras proxies. Goetzmann e
Kumar (2008) e Bailey et al. (2008), por exemplo, definem como sobreconfiante um investidor cuja atividade (número de negócios) esteja
no primeiro quartil da distribuição da atividade de negociação e cujo retorno com essa negociação esteja no último quartil da distribuição
dos retornos. Não se segue esta definição porquanto nem todos os investidores da amostra negociaram em ações (para os quais seria possível calcular o retorno) e não se quer deixar de fora investidores com atividade na negociação de outros ativos financeiros (fundos de investimento, obrigações e derivados, por exemplo), para os quais não se dispõe da informação necessária ao cálculo do retorno.
12- Na aplicação empírica foram testados outros limiares mas os resultados empíricos mostraram-se relativamente robustos a esses outros
limiares.
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Seguidamente, usa-se um modelo LPM (linear
probability model) em que a variável dependente é OVERCONFIDENCE e as variáveis independentes são um conjunto de características
sociodemográficas dos investidores (essas características estão presentes na base de dados
relativa ao inquérito ao perfil do investidor). Os
coeficientes estimados deste modelo LPM são
usados para estimar se os investidores na base
de dados de transações são ou não sobreconfiantes. Dito de outro modo: para cada um dos
investidores da base de dados de transações,
usam-se as suas características sociodemográficas e os coeficientes estimados do modelo LPM
e estima-se o valor correspondente da variável
OVERCONFIDENCE. Este procedimento assume que as características sociodemográficas
dos investidores sobreconfiantes no inquérito ao
perfil do investidor também estão presentes, de
modo similar, nos investidores que efetivamente transacionam títulos. Finalmente, assumindo
que a percentagem x% de indivíduos sobreconfiantes nas duas bases de dados é igual, ordenam-se os valores estimados para a variável
OVERCONFIDENCE na base de dados dos
investidores com transações e atribui-se o valor
1 aos (x%) valores mais elevados para essa variável (e o valor 0 aos restantes casos). Serão
estes os investidores sobreconfiantes da nossa
base de dados com as transações efetivas. Assim, SOBRECONFIANTE = 1 para os x% de
valores mais elevados da variável estimada
OVERCONFIDENCE e SOBRECONFIANTE
= 0 nos demais casos.
Considera-se ainda que um investidor tem uma
‘gambling attitude’ quando negoceia em produtos financeiros mas não usa qualquer fonte para
recolher informação relativa a mercados e produtos financeiros. Um procedimento semelhante ao anteriormente descrito para a variável
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SOBRECONFIANTE é usado para construir a
variável JOGADOR. Em resumo, o inquérito
permite identificar os investidores que não
usam qualquer fonte de informação para se informarem sobre os mercados e os produtos financeiros e, todavia, transacionam produtos
nesses mercados. As estimativas dos coeficientes das variáveis sociodemográficas do correspondente modelo LPM são posteriormente usadas na base de dados de transações para estimar
quais dos investidores nesta última base de dados que poderão ter uma gambling attitude, assumindo também neste caso que a percentagem
de indivíduos com essa atitude nas duas bases
de dados é igual. Assim, JOGADOR = 1 para
os investidores com maior valor estimado para
a variável gambling attitude, e 0 nos demais
casos.
Considera-se ainda que um investidor é alvo de
‘marketing’ quando se informa sobre mercados
e produtos financeiros ao balcão do seu banco
junto do seu gestor de conta, pois nessa situação é mais provável que seja influenciado pelas
campanhas em vigor na(s)instituição(ões) financeira(s) onde obtém essa informação.13
É seguida uma metodologia semelhante à descrita para as variáveis SOBRECONFIANTE e
JOGADOR, e a variável MARKETING é obtida seguindo os passos anteriormente descritos.

6. Análise Multivariada
6.1. A decisão de (não) participar
nos mercados financeiros
Nesta seção apresentam-se os resultados da
análise multivariada efetuada. Em termos metodológicos, é usado um modelo probit para distinguir as características dos investidores em
produtos estruturados e em CLN/FTD dos demais investidores.

13- Muitos investidores não têm capacidade para tomar decisões financeiras devidamente fundamentadas e procuram aconselhamento junto
do intermediário financeiro onde têm conta bancária. Em muitos casos, os investidores confiam em recomendações do seu intermediário
financeiro para tomar decisões importantes relativas à aquisição de produtos e serviços financeiros, incluindo produtos de investimento.
Em países como Alemanha, Áustria e Finlândia, mais de 90% dos indivíduos esperam receber algum aconselhamento do seu intermediário
financeiro (cf Eurobarometro 60.2, Novembro/Dezembro 2003). Também Chater et al. (2010) concluem que a grande maioria dos investidores que adquiriram recentemente produtos de investimento de retalho admitem que obtêm aconselhamento, e que muitos deles procuram
aconselhamento num “single advisor” (que é muitas vezes funcionário do banco onde têm conta bancária).
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O modelo probit de base usado nesta aplicação
empírica é o seguinte:
Y* = f (Homem, Idade, Casado, Escolaridade, Profissão, Residência, Crédito, Depósito,
Literacia)
onde
Y*é a variável latente, não observável;
Homem = variável relativa ao género, igual
a 1, se homem;
Idade = definida como 2011 menos o ano de
nascimento do titular da conta;
Casado = variável relativa ao estado civil,
igual a 1 se é casado ou vive em união de
facto;
Escolaridade = anos de escolaridade concluídos. São consideradas 4 categorias: Baixa =
1, se menos de 4 anos completos de escolaridade; Básica = 1, se 4, 5 ou 6 anos completos de escolaridade; Média = 1, se mais de 6
mas 12 ou menos anos completos de escolaridade; Alta = 1, se um curso técnico ou superior foi concluído;
Profissão: são consideradas 4 categorias:
Qualificada = 1, se é gestor, diretor, quadro
superior da administração pública ou especialista de economia, ciências, física, matemática, engenharia, saúde, professor, etc.; Pouco Qualificada = 1, se é um trabalhador qualificado de escritório ou similar, agricultor,
trabalhador industrial, mecânico ou outro;
Estudante = 1, se estudante; Inativo = 1, se
reformado ou desempregado;

Residência = 1, se reside em Lisboa ou no
Porto;
Crédito = 1, se contraiu um empréstimo à
habitação ou ao consumo;
Depósito = 1, se tem um depósito a prazo;
Literacia = indicador da literacia financeira
do titular da conta, igual a 1, se tem uma
profissão no setor financeiro (inclui economistas, gestores e empregados bancários).
Uma vez que Y* é não observável, o que se
observa é a variável binária Y, com Y=1, se
Y*>=0, e Y=0, se Y*<0. Assim, Y é a variável
explicada e é igual a 1, se o titular da conta investiu em ativos financeiros (ou em produtos
estruturados, ou em CLN/FTD) durante o período amostral, e zero em caso contrário.
A literatura académica tem em geral concluído
que a atitude dos investidores e a decisão de
participar ou não nos mercados financeiros ou
nos seus segmentos está relacionada com as
características sociodemográficas dos investidores: idade (DaSilva e Giannikos 2004), ocupação (Christiansen et al. 2008) ou o meio em que
vivem (Goetzmann e Kumar 2008). Calvet et al.
(2009) concluem que comportamentos aparentemente irracionais tendem a diminuir com a
riqueza dos investidores.14 Por outro lado, investigação na área da literacia financeira tem
concluído que quanto maior o conhecimento
individual mais eficiente e racional será o comportamento do investidor em matérias relacionadas com o planeamento da reforma (Lusardi e
Mitchell 2009), com a participação no mercado
acionista (Christelis et al. 2010) ou com a diversificação da carteira (Abreu e Mendes 2010).

14- A base de dados não inclui informação relativa ao rendimento nem à riqueza dos investidores, o que impossibilita a consideração direta
destes aspetos na análise. Todavia, as variáveis Crédito e Depósito, além da ocupação e da escolaridade (usualmente associadas ao rendimento e/ou à riqueza), podem ser consideradas proxies indiretas para o rendimento e para a riqueza.
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Tabela 2: Participação nos mercados financeiros - Modelo Probit

Desvios-padrão e covariâncias robustos (correção de Huber/White).

O modelo probit é estimado por máxima verosimilhança15 e os resultados da estimação encontram-se na Tabela 2. A primeira coluna contém
os resultados para o modelo de base e para a
detenção de ativos financeiros, e aí pode constatar-se que a probabilidade de um indivíduo
deter ativos financeiros (isto é, ações, obrigações, fundos de investimento, títulos de participação ou derivados) e, portanto, participar neste
mercado está associada às características socio-

demográficas do indivíduo. Assim, maior participação está associada a indivíduos do sexo
feminino, casados, com maior nível de escolaridade e profissões mais qualificadas, residentes
em Lisboa ou no Porto e com maior nível de
literacia financeira, enquanto o impacto da idade, embora estatisticamente significativo, não é
linear. Pode, portanto, concluir-se que as características sociodemográficas dos detentores de
ativos financeiros são diferentes das dos indivíduos que não participam neste mercado.

15- No que respeita à escolaridade, profissão e local de residência, as categorias omitidas são, respetivamente, menos de 4 anos de
escolaridade, inativo e resto do país.
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Os resultados do modelo de base não estão
‘contaminados’ pela omissão de variáveis explicativas relativas à sobreconfiança, ao comportamento de jogador e ao marketing. Com efeito, a
introdução destas variáveis binárias no modelo
não altera de modo relevante as estimativas obtidas para os coeficientes das demais variáveis
explicativas (segunda coluna da Tabela 2). Ademais, todas as novas variáveis explicativas são
estatisticamente significativas e os respetivos
coeficientes têm sinal positivo, o que significa
que indivíduos sobreconfiantes, com comportamentos de jogador e mais expostos ao marketing têm maior probabilidade de participarem
nos mercados de ativos financeiros.
Analisa-se de seguida o perfil dos investidores
em produtos estruturados, e as diferenças (se
existirem) em relação aos investidores em ativos financeiros que não sejam produtos estruturados. Em suma, condicional à detenção de ativos financeiros, estima-se de novo o modelo de
base, mas agora a variável explicada é igual a 1
se o investidor em ativos financeiros teve em
carteira um ou mais produtos estruturados.
Os resultados da estimação do correspondente
modelo probit encontram-se na coluna 3 da Tabela 2, e aí se pode constatar que existem de
facto diferenças no perfil sociodemográfico de
quem deteve produtos estruturados e de quem,
tendo detido ativos financeiros, não deteve no
período amostral qualquer produto estruturado.
Assim, por exemplo, indivíduos do sexo masculino, solteiros, residentes em Lisboa ou no Porto
e com depósito a prazo têm maior probabilidade
de deter produtos estruturados, enquanto a
detenção deste tipo de produtos é menos provável entre os investidores de maior nível de
escolaridade, com profissão mais qualificada,
com maior literacia financeira e com crédito
pessoal ou à habitação. Por outro lado, as carac-

terísticas comportamentais anteriormente enunciadas (sobreconfiança e comportamento de
jogador) estão associadas a menor probabilidade de detenção de produtos estruturados, algo
que também sucede no caso da exposição do
investidor ao marketing dos intermediários financeiros (coluna 4 da Tabela 2).
Finalmente, entre os detentores de produtos
estruturados encontram-se várias centenas
(mais concretamente, 1388) que em algum momento detiveram credit linked notes e/ou first to
default notes. Estes investidores também apresentam algumas diferenças sociodemográficas
(estatisticamente significativas) vis-a-vis os demais investidores em produtos estruturados
(colunas 5 e 6 da Tabela 2). Assim, condicionado à detenção de produtos estruturados, investidores homens, de maior nível de escolaridade
concluído, com profissões mais qualificadas,
residentes nos grandes centros urbanos de Lisboa ou Porto têm maior probabilidade de deter
CLN/FTD. Por outro lado, a sobreconfiança
está associada a uma maior probabilidade de
detenção de credit linked notes e/ou first to default notes, sucedendo o oposto com a exposição ao marketing dos intermediários financeiros. O comportamento de jogador, apesar de
contribuir para aumentar a probabilidade de
detenção de CLN/FTD, não tem efeito estatisticamente significativo.
Em suma, pode concluir-se da análise efetuada
que a decisão de participar nos mercados de
ativos financeiros, bem como no de produtos
estruturados (condicionada à detenção de ativos
financeiros) e no de credit linked notes e/ou
first to default notes (neste caso condicionada à
detenção de produtos estruturados), é condicionada pelas características sociodemográficas
dos indivíduos e ainda por características comportamentais e pela exposição dos investidores
ao marketing dos intermediários financeiros.
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6.2. A frequência de transação (de produtos
estruturados e de CLN/FTD)
É ainda possível admitir a hipótese de que as
características sociodemográficas dos investidores desempenham um papel relevante no número de produtos estruturados (ou CLN/FTD) que
um investidor deteve no período amostral. Com
efeito, as decisões dos investidores não se limitam à decisão de (não) participar num determinado segmento do mercado; referem-se também
à frequência com que os investidores transacionam um tipo particular de produto financeiro.
Muitos produtos estruturados têm reduzida liquidez pois ou não existe um mercado secundário (ou seja, estes produtos não estão admitidos
a cotação num mercado organizado ou numa
plataforma de negociação, e, quando existe, a
negociação é bilateral, em mercado OTC), ou
os produtos estão admitidos a negociação mas o
número de negócios realizados é muito limitado. Como consequência, o número de produtos
estruturados que o investidor deteve em carteira
no período amostral é uma boa aproximação
para o número de negócios efetuados pelo investidor, e é esta proxy que é usada para quantificar a frequência de transação de produtos estruturados. Esta será a variável dependente
(número de produtos estruturados transacionados pelo investidor) num modelo de contagem
em que as variáveis explicativas são as elencadas na seção anterior. O correspondente negati-
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ve binomial count model é estimado por máxima verosimilhança, e os resultados encontramse na Tabela 3.
A primeira coluna da Tabela 3 respeita ao modelo em que a variável dependente é o número
de negócios em produtos estruturados. Também
neste caso se pode confirmar a importância dos
fatores sociodemográficos na frequência com
que os investidores transacionam aquele tipo de
produtos. Com exceção de uma (profissão qualificada), as demais variáveis explicativas são
todas estatisticamente significativas, do que se
conclui que os homens, solteiros, com mais elevados níveis de escolaridade, residentes em Lisboa ou no Porto, assim como os que contraíram
um crédito à habitação ou pessoal e os mais
literados negoceiam mais frequentemente do
que os demais. De modo semelhante, os trabalhadores pouco qualificados, os estudantes e os
investidores que detêm depósito a prazo transacionam menos frequentemente que os demais.
Todavia, os investidores sobreconfiantes e os
jogadores transacionam mais frequentemente, e
os que foram alvo de marketing pelos intermediários financeiros transacionam menos frequentemente. Pode assim concluir-se que não
só as características dos investidores em produtos estruturados e dos investidores em outros
tipos de produtos financeiros são distintas como
também que a frequência com que esses investidores transacionam produtos financeiros depende dessas características.
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Tabela 3: Frequência de transações - Modelo de contagem

No caso particular dos investidores em produtos
estruturados que detêm e transacionam CLN/
FTD, o modelo estimado tem fraca qualidade
(nenhuma das variáveis explicativas é individualmente significativa, e em conjunto também

não o são – coluna 2 da Tabela 3), porventura
em resultado da pouca variabilidade da variável
explicada. Com efeito, apenas 15 (dos 1388)
investidores em produtos estruturados que investiram em CLN/FTD detiveram três ou mais
CLN/FTD.
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6.3. A intensidade das transações
(de produtos estruturados e de CLN/FTD)
A variável dependente usada na seção anterior
(número de transações) não toma em consideração o período de tempo em que cada investidor
esteve ativo no mercado. Assim, ter transacionado dois produtos estruturados num período de
um ano é bastante diferente de ter transacionado
dois produtos estruturados num período de dez
anos.
Admitindo que o investidor esteve ativo desde o
momento em que adquiriu um produto estruturado pela primeira vez até ao último dia que
consta da amostra, para cada investidor em produtos estruturados é possível calcular o número
médio anual de transações em produtos estruturados e em CLN/FTD (em logaritmo), que será
usada como variável dependente e medirá a
intensidade das transações nesses produtos. As
variáveis explicativas são as da seção anterior, e
o modelo é agora estimado por mínimos quadrados (OLS). Os resultados desta estimação
encontram-se na Tabela 4.
Os resultados obtidos nesta estimação permitem
confirmar que as características sociodemográ-
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ficas dos investidores em produtos estruturados
e, dentro destes, dos investidores em CLN/FTD
com impacto na intensidade das transações são
diferentes. De facto, existem diferenças muito
relevantes na intensidade com que os investidores em produtos estruturados e em CLN/FTD
transacionam esses produtos, nomeadamente no
que respeita às características sociodemográficas que contribuem para aumentar ou diminuir
essa intensidade. Por exemplo, enquanto níveis
de escolaridade mais elevados diminuem a intensidade das transações de produtos estruturados, no que toca às transações de CLN/FTD
níveis de escolaridade mais elevados contribuem para aumentar essa intensidade. Idêntica
diferença pode ser constatada relativamente aos
investidores que obtiveram crédito pessoal ou à
habitação. Já a literacia financeira contribui, em
ambos os casos, para a redução da intensidade
das transações. Finalmente, a sobreconfiança e
a atitude de jogador aumentam a intensidade
das transações de produtos estruturados, mas
não a das transações de credit linked notes/firstto-default notes, enquanto o marketing dos intermediários financeiros contribui para diminuir
a intensidade das transações de produtos estruturados e tem um efeito negligenciável sobre a
intensidade das transações de CLN/FTD.
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Tabela 4: A intensidade das transações

Desvios-padrão e covariâncias robustos (correção de White).

6.4. O risco de crédito é relevante
para os investidores?
O último exercício que é efetuado diz respeito
ao risco de crédito dos investimentos financeiros. A questão que agora se coloca é a de saber
se as características sociodemográficas dos investidores são diferentes quando os produtos
em que se investe têm risco de crédito diferente.
É em geral considerado que a República Portuguesa tem menor risco de crédito que um outro

qualquer emitente não público (e.g., empresas
privadas, financeiras ou não financeiras), e que
o risco de crédito de uma credit linked note ou
de uma first-to-default note é superior ao de um
emitente não público (por força da necessidade
de consideração quer do risco de crédito do
emitente, quer do risco de crédito da(s) entidade
(s) de referência). Assim, define-se uma nova
variável, RISCO DE CRÉDITO, que é igual a 1
se um investidor transacionou obrigações do
Tesouro mas não obrigações de dívida privada
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nem CLN/FTD, igual a 2 se um investidor transacionou obrigações de dívida privada mas não
CLN/FTD (podendo ter ou não transacionado
obrigações de dívida pública) e igual a 3 se o
investidor transacionou CLN/FTD (podendo ou
não ter transacionado obrigações de dívida pública ou privada). As variáveis explicativas são
as já definidas e consideradas.
Os resultados da estimação do correspondente
modelo probit ordenado encontram-se na Tabela 5. Aí se pode concluir que existem diferenças
relevantes nalgumas características sociodemográficas dos diferentes tipos de investidores:
por exemplo, os homens são mais propensos a
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investir em CLN/FTD, do mesmo modo que os
investidores de maior nível de escolaridade e
profissões mais qualificadas, residentes em Lisboa ou no Porto e detentores de depósito a prazo também são mais propensos a investir em
CLN/FTD. Por outro lado, os investidores sobreconfiantes também têm maior probabilidade
de transacionar CLN/FTD, mas a maior exposição ao marketing dos intermediários financeiros
diminui essa probabilidade (aumentando a do
investimento em obrigações do Tesouro). Finalmente, o comportamento de jogador não tem
efeito estatisticamente significativo, não sendo,
pois, um traço distintivo do investimento em
obrigações de dívida pública ou privada ou
CLN/FTD.
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Tabela 5: Risco de crédito - Modelo probit ordenado

7. Discussão
O conjunto de resultados apresentados nas seções anteriores tem manifesta relevância. Com
efeito, conclui-se que a decisão de participar
nos mercados de ativos financeiros, de produtos
estruturados e de credit linked notes e/ou first to
default notes está associada a características
sociodemográficas dos indivíduos e ainda a características comportamentais. Por um lado, não
se pode excluir a possibilidade de os investido-

res residentes em Portugal escolherem investir
nestes produtos por motivos de natureza racional. Veja-se, por exemplo, a influência positiva
dos mais elevados níveis de escolaridade, das
profissões mais qualificadas e da literacia financeira na probabilidade de participação nos mercados financeiros em geral. Nestes casos, quer
por força de níveis de rendimento mais elevados (associados a uma escolaridade mais elevada e a profissões mais qualificadas), quer por
força da maior literacia financeira, é racional
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que os indivíduos com maior rendimento e com
melhores conhecimentos apliquem as suas poupanças em produtos financeiros. Mas veja-se
também a influência de variáveis de comportamento nessa participação. Os resultam mostram
que a sobreconfiança, o comportamento de jogador e a exposição dos investidores ao marketing dos intermediários financeiros têm um impacto positivo na probabilidade de participação
nos mercados financeiros.
Todavia, no caso do investimento em produtos
estruturados, aquelas variáveis apresentam sinal
oposto ao do caso referido no parágrafo anterior. Isto significa que, entre os indivíduos que
participam nos mercados financeiros, os que
têm níveis de escolaridade mais baixos, bem
como aqueles que têm menor literacia financeira e profissões menos qualificadas têm probabilidade relativamente maior de investir em produtos estruturados. Dada a maior complexidade
destes produtos estruturados por comparação
com produtos mais simples como as ações e os
fundos de investimento, e a maior dificuldade
de entendimento e de compreensão das características e dos riscos que o investimento em produtos estruturados acarreta, aquele resultado
não pode deixar de constituir motivo de preocupação para a sociedade em geral e em particular
para os reguladores e supervisores financeiros.
No que respeita à frequência com que são efetuadas as transações, merece também preocupa-
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ção o facto de não se conseguir distinguir
nenhuma característica sociodemográfica nos
investidores que detêm mais e menos CLN/
FTD notes. Este resultado sugere que a frequência com que se investe neste tipo particular de
produtos estruturados poderá não estar relacionada com as características e riscos específicos
desses produtos mas porventura com a possibilidade de um investidor querer ‘experimentar’ o
investimento em CLN/FTD, mesmo desconhecendo o que são estes produtos financeiros, ou
ainda com os resultados de investimentos passados. Ora, é por demais sabido que as decisões
de investimento ou desinvestimento devem ser
fundamentadas e que rentabilidades passadas
não são garantia de rentabilidades futuras.
Um sinal mais positivo emerge da última regressão apresentada neste texto, onde se constata que os investidores com níveis de escolaridade mais alta e profissões mais qualificadas tendem a investir mais em produtos com maior
risco de crédito. Em teoria, aquelas características sociodemográficas permitirão uma melhor
compreensão desse risco de crédito. Mas atentese também no impacto da sobreconfiança: os
investidores sobreconfiantes investem mais do
que os demais investidores em produtos com
maior risco de crédito. Dado que a sobreconfiança leva a sobrestimar a precisão dos conhecimentos e que os investidores sobreconfiantes
tendem a ser negligentes relativamente ao
risco, este resultado também constitui motivo
de preocupação.

50 : Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários

Referências

Abreu, M. e V. Mendes (2012), “Information, Overconfidence and Trading: Do the Sources of
Information Matter?”, Journal of Economic Psychology 33, 868-881.
Abreu, M. e V. Mendes (2010), “Financial Literacy and Portfolio Diversification”, Quantitative
Finance 10(5), 515-528.
ASIC (2013), “‘Capital Protected’ and ‘Capital Guaranteed’ Retail Structured Products”, Report REP
340, Australian Securities and Investment Commission.
ASIC (2006), “Shadow Shopping Survey on Superannuation Advice”, Report 69, Australian
Securities and Investment Commission.
Bailey, W., A. Kumar e D. Ng (2008), “Foreign Investments of US’ Individual Investors: Causes and
Consequences”, Management Science 54(3), 443-459.
Barber, B., Y. Lee, Y. Liu e T. Odean (2009), “Just How Much Do Individual Investors Lose by
Trading?”, Review of Financial Studies 22, 609–632.
Bergstresser, D. (2008), “The Retail Market for Structured Notes: Issuance Patterns and
Performance”, Harvard Business School.
Bernard, C., P. Boyle e W. Gornall (2010), “Locally-Capped Investment Products and the Retail
Investor”, Working Paper, available at SSRN.
Bethel, J. e A. Ferrell (2006), “Policy Issues Raised by Structured Products”, Harvard Law School
Discussion Paper 560, October.
Breuer, W. e A. Perst (2007), “Retail Banking and Behavioral Financial Engineering - The Case of
Structured Products”, Journal of Banking and Finance 31(3), 827-844.
Burke, J., A. Hung, J. Clift, S. Garber e J. Yoong (2015), “Impacts of Conflicts of Interest in the
Financial Services Industry”, RAND working paper 1076.
Calvet, L., J. Campbell e P. Sodini (2009), “Fight or Flight? Portfolio Rebalancing by Individual
Investor’’, Quarterly Journal of Economics 124(1), 301–348.
Campbell, J. (2006), “Household Finance”, Journal of Finance 61, 1553-1604.
Carlin, B. e G. Manso (2009), “Obfuscation, Learning, and the Evolution of Investor Sophistication”,
Working Paper NBER.
Célérier, C. e B. Vallée (2013), “What Drives Financial Complexity? A Look into the Retail Market
for Structured Products”, Les Cahiers de Recherche, HEC Paris.
CFA Institute (2009), “European Union Member Poll On Retail Investment Products. Summary
Report”, CFA Institute, Charlottesville, VA.
Chang, E., D. Tang e M. Zhang (2010), “Household Investments in Structured Financial Products:
Pulled or Pushed”, Working Paper, University of Hong Kong.
Chater, N., R. Inderst e S. Huck (2010), “Consumer Decision-Making in Retail Investment Services:
A Behavioural Economics Perspective - Final Report”, European Commission Directorate-General
for Health and Consumers, Brussels, Belgium.

51 : Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários

Produtos Estruturados... :51

Referências

Christelis, D., T. Japelli e M. Padula (2010), “Cognitive Abilities and Portfolio Choice,” European
Economic Review 54, 18-38.
Christiansen, C., J. Joensenand e J. Rangvid (2008), “Are Economists More Likely to Hold Stocks?”,
Review of Finance 12(3), 465–496.
CMVM (2010), “Produtos Financeiros Complexos: Metodologias Para a Sua Avaliação”, Estudos
nº1/2010.
DaSilva, A. e C. Giannikos (2004), “Higher Risk Aversion in Older Agents: Its Asset Pricing
Implications”. Paper presented at the FMA 2005 conference, Chicago.
DDV (2013) “Structured Products From A to Z”, http://www.derivateverband.de/MediaLibrary/
Document/Glossar_English.pdf, acedido em 18/03/2016.
Dorn, D. e G. Huberman (2005), “Talk and Action: What Individual Investors Say and What They
Do”, Review of Finance 9(4), 437-481.
Dorn, D. e P. Sengmueller (2009), "Trading as Entertainment", Management Science 55(4), 591-603.
Entrop, O., M. McKenzie, M. Wilkens e C. Winkler (2016), “The Performance of Individual
Investors in Structured Financial Products”, Review of Quantitative Finance and Accounting 46 (3),
569-604.
ESMA (2013), “Retailisation in the EU”, Economic Report 1/2013.
Fischer, R. (2007), “Do Investors in Structured Products Act Rationally?”, available at SSRN:
http://ssrn.com/abstract=1011008.
Glaser, M. e M. Weber (2007), “Overconfidence and Trading Volume”, Geneva Risk and Insurance
Review 32, 1-36.
Goetzmann, W. e A. Kumar (2008), “Equity Portfolio Diversification”, Review of Finance 12(3),
433–463.
Grünbichler, A. e H. Wohlwend (2005), “The Valuation of Structured Products: Empirical Findings
For The Swiss Market”, Financial Markets and Portfolio Management 19(4), 361-380.
Hackethal, A., R. Inderst e S. Meyer (2010), “Trading on Advice,” Discussion Paper 8091.
Henderson, B. e N. Pearson (2008), “Patterns in the Payoffs of Structured Equity Derivatives”,
Working Paper, AFA 2008 New Orleans.
Henderson, B. e N. Pearson (2011), “The Dark Side of Financial Innovation”, Journal of Financial
Economics 11, 227 -247.
Hens, T. e M. Rieger (2011), “Why do Investors Buy Structured Products?”, Working Paper.
Hens, T. e M. Rieger (2008), “The Dark Side of the Moon: Structured Products from the Customer's
Perspective”, Working Paper 459, National Centre of Competence in Research - Financial Valuation
and Risk Management.
Inderst, R. e M. Ottaviani (2012), “How (Not) To Pay For Advice: A Framework for Consumer
Financial Protection”, Journal of Financial Economics 105(2), 393-411.

52 : Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários

Referências

IOSCO (2013), “Regulation of Retail Structured Products”, Consultation Report 05/13.
Jørgensen, P., H. Nørholm e D. Skovmand (2011), “Overpricing and Hidden Costs of Structured
Bonds for Retail Investors: Evidence from the Danish Market for Principal Protected Notes”,
Working Paper.
Kiriakopoulos, K. e T. Mavralexakis (2011), “Structured Bonds and Greek Demons – Is the Attack
‘Fair’?”, Journal of Applied Finance and Banking 1(2), 231-277.
Lusardi, A. e O. Mitchell (2009), “How Ordinary Consumers Make Complex Economic Decisions:
Financial Literacy and Retirement Readiness”, NBER Working Paper 15350.
Meyer, S. (2013), “Trading in Structured Products: Investor Behavior and Pricing Policies”, PhD
Dissertation, Karlsruher Institut für Technologie.
Nicolaus, D. (2010), “Derivative Choices of Retail Investors: Evidence from Germany”, Working
Paper.
Nosic, A. e M. Weber (2010), “How Riskily Do I Invest? The Role of Risk Attitudes”, Risk
Perceptions, and Overconfidence Decision Analysis, 7(3), 282-301.
Rethel, L. e G. Palazzo (2005), “Conflicts of Interest in Financial Intermediation”, IUMI working
paper 0514, University of Lausanne.
Rieger, M. e T. Hens (2012), “Explaining the Demand for Structured Financial Products: Survey and
Field Experiment Evidence”, Journal of Business Economics, 491-508.
Ross, S. (1976), “Options and Efficiency”, Quarterly Journal of Economics 90(1), 75-89.
Schneider, R. e G. Giobanu (2010), “Capital-Protected Structured Bonds”, Romanian Economic
Journal 27, 69-93.
SEC (2011), “Staff Summary Report on Issues Identified in Examinations of Certain Structured
Securities Products Sold to Retail Investors”, Staff Report, July.
Silva, P. e F. Silva (2011), “O Mercado de Produtos Financeiros Complexos em Portugal”, Cadernos
do Mercado de Valores Mobiliários 40, 9-25.
Szymanowska, M., J. Horst e C. Veld (2009), “Reverse Convertible Bonds Analyzed”, Journal of
Futures Markets 29(10), 895-919.
Turner, A. (2009), Mansion House Speech 2009, www.fsa.gov.
Vanini, P. e B. Doebeli (2010), “Stated and Revealed Investment Decisions Concerning Retail
Structured Products”, Journal of Banking and Finance 34(6), 1400-1411.
Wallmeier, M. (2011), “Beyond Payoff Diagrams: How to Present Risk and Return Characteristics of
Structured Products”, Financial Markets and Portfolio Management 25, 313-338.
Wallmeier, M. e M. Diethelm (2008), “Market Pricing of Exotic Structured Products: The Case of
Multi-asset Barrier Reverse Convertibles in Switzerland”, Working Paper, available at SSRN.
Woolley, P. (2010), “Why Are Financial Markets So Inefficient and Exploitative – And a Suggested
Remedy”, The Future of Finance, 105-129.

53 : Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários

Snapshot das Initial Coin Offerings (ICO’s)
Ana Brochado
1. Introdução
Tal como o crowdfunding (Belleflamme et al.,
2014; Mollick, 2014) as Initial Coin Offerings
(ICOs), também designadas por token sales, ou
token launches (Deloitte, 2018) constituem uma
forma de financiamento alternativo. Assim, oferecem aos empreendedores a possibilidade de
financiamento diretamente a partir de um conjunto de investidores à escala global, contribuindo para a democratização do empreendedorismo (Chuen e Lee, 2017) e do acesso ao mercado de capitais (Rohr e Wright, 2017).

As ICOs têm recebido um interesse crescente
por parte de empreendedores, investidores, reguladores, assim como da literatura académica.

As ICOs permitem o financiamento de projetos
em que o modelo de negócios se baseia na tecnologia blockchain (Fisch, 2018), correspondendo ao conceito de crypto startups (Kaal e
Dell'Erba, 2018).

A literatura tem reconhecido o papel das ICOs
no financiamento do empreendedorismo e da
inovação (Chen et al., 2018). Adicionalmente,
estudos recentes têm procurado apresentar uma
tipificação das ICOs, comparando as suas características com as dos IPOs e do crowdfunding, discutido as vantagens e os riscos para
empreendedores e investidores e analisando as
determinantes de sucesso das ICOs no mercado
primário e no mercado secundário.

Aos investidores é oferecida a possibilidade de
investimento em empresas e projetos na sua
fase inicial, tal como no caso do crowdfunding.
Os empreendedores, que desenvolvem um novo
produto com uma utilidade associada e que pretendem criar um ecossistema de stakeholders,
oferecem a possibilidade aos investidores de
compra do token que lhes dará acesso à utilização do produto numa fase inicial. A ICO permite à empresa o desenvolvimento do produto
com uma base de clientes já definida (Deloitte,
2018). No entanto, as ICOs apresentam algumas diferenças relativamente ao crowdfunding,
atendendo nomeadamente à sua liquidez, i.e.,
possibilidade de transação em mercado secundário (Chen et al., 2018).
O investimento em ICOs está associado a um
elevado potencial de retorno, mas também acarreta riscos elevados (ICOrating, 2017).

O presente artigo tem como objetivos: (i) discutir os principais temas publicados na literatura
económico-financeira sobre as ICOs; e (ii)
apresentar uma descrição da evolução do mercado das ICOs à escala global.

2. A literatura sobre ICOs

2.1 Tipos de ICO
Uma Initial Coin Offering (ICO), é um período
de tempo de venda de um número pré-definido
de tokens digitais ao público, tipicamen0te numa Exchange das principais criptomoedas
(Bitcoin e Ether) (PwC, 2017).
Numa ICO, uma empresa baseada na tecnologia
blockchain obtém financiamento vendendo
ativos digitais validados de forma criptográfica,
designados por tokens (Howell et al., 2018).
Os tokens possuem diversas tipologias (Fisch,
2018). A literatura tem-se referido
aos
seguintes tipos de tokens (Howell et al., 2018):
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(i) coins/ currency tokens - a sua finalidade
está relacionada com as quatro funções que se
atribuem à moeda; (ii) security/ investment tokens – a sua transação está associada à obtenção de mais-valias/rendimentos, ; (iii) utility
tokens - conferem o direito ao adquirente de
aceder ao serviço que será oferecido através da
plataforma. Podem ainda ser identificados
hybrid tokens, que combinam mais do que uma
das finalidades referidas (Santos, 2018).

consolidada, ao contrário dos ICOs, que têm
merecido atenção crescente por parte dos
reguladores do setor financeiro em diversas
jurisdições.

Uma das classificações mais atuais produzida
no setor (AutonomousNext, 2018b), procede a
uma classificação dos tokens em quatro níveis.
Os três níveis iniciais (currency, utility e security) são subdivididos em 10 classes dando origem posteriormente a novos grupos no terceiro
e quarto nível da divisão.

Os utility tokens apresentam semelhanças ao
reward crowdfunding (Howeel et al., 2018),
designadamente conferem ao adquirente a possibilidade de utilização de um produto/ serviço
aquando do seu lançamento.

2.2 ICO, IPO e Crowdfunding
A literatura económico-financeira tem comparado as ICOs ao crowdfuding e aos IPOs
(Mompaz, 2018a).
Comparativamente com os IPOs, as ICOs permitem reduzir os custos de transação e democratizar o acesso a financiamento através da
desintermediação (Kaal e Dell'Erba, 2017).
Efetivamente, as ICOs podem ser distinguidas
dos IPO por diversos motivos (Kaal e Dell'Erba, 2017). As ICOs estão associadas à oferta ao
público de uma fração de projeto/ideia digital
na sua fase inicial, enquanto os IPOs se relacionam com ações de uma empresa em fase de
crescimento ou de maturidade. Enquanto nos
IPO as empresas vendem as ações em Bolsas de
Valores, as ICOs vendem tokens digitais em
crypto exchanges que muitas vezes não conferem direitos de propriedade (Momtaz, 2018a).
O processo de venda de tokens apresenta custos
mais reduzidos do que o processo de oferta de
IPO.
Os IPOs possuem regulamentação associada e

O espírito do white paper (ICO) pode ser equiparado ao prospeto (IPO). No entanto, ao contrário dos prospetos, a estrutura dos whitepapers e a informação divulgada é variável e heterogénea.

As ICOs ocorrem de forma descentralizada,
normalmente sem recurso a uma plataforma
como no caso do crowdfunding (Fisch, 2018).
Outra das semelhanças entre as ICOs e o
crowdfunding está associada à possibilidade de
investimento em empresas e projetos na sua
fase inicial (Chen et al., 2018).
Uma das principais diferenças das ICOs relativamente ao crowdfunding está associada à sua
liquidez, com possibilidade de transação em
mercado secundário numa crypto exchange
(Chen et al., 2018).
2.3 Vantagens e desvantagens das ICOs
para os empreendedores e os investidores
A literatura tem identificado as principais vantagens, desvantagens e riscos das ICO para os
empreendedores e os investidores.
As ICOs oferecem a possibilidade de remuneração dos responsáveis pelo desenvolvimento de
redes descentralizadas, em open source, que
tradicionalmente assentam em trabalho voluntário (e.g., Wikipedia), equilibrando os interesses
dos promotores e dos utilizadores (Popper,
2016; Howell et al., 2018).
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Trata-se de uma forma alternativa de financiamento, com acesso a investidores de todo o globo.
As ICOs favorecem a criação de um ecossistema, e geram incentivos a efeitos de rede, em
que a expetativa de apreciação do token leva a
mais utilizadores aderirem à plataforma1 (Cong
et al., 2018). O aumento do número de utilizadores da plataforma aumenta o seu valor
(Catalini e Gans, 2018).
No caso dos utility tokens, em que os tokens
representam bens ou o direito de acesso a um
serviço, a ICO fornece ao empreendedor um
sinal sobre a procura, ajudando na tomada de
decisões sobre o desenvolvimento do produto.
As ICOs permitem o desenvolvimento da notoriedade e imagem de marca entre os consumidores através da campanha de comunicação
(Howell et al., 2018).
Não obstante, as ICOs podem apresentar alguns
aspetos negativos para os empreendedores.
As vendas de tokens podem ser ineficientes do
ponto de vista fiscal, atendendo a que o montante obtido é tratado como receita deferida,
comparativamente ao financiamento tradicional
(Cook e Health, 2017).
As ICOs podem representar um custo de oportunidade para os empreendedores. Numa ICO
os empreendedores vendem uma parte considerável dos tokens do projeto, numa fase inicial,
em que a valorização do projeto é baixa. Num
financiamento através de IPO, os empreendedores vendem uma percentagem mais reduzida,
numa fase de maior valorização.
Apesar da procura por ICOs continuar elevada,
observa-se um aumento da dificuldade em
diversos projetos alcançarem o montante de

Snapshot das Initial Coin Offerings: 55

financiamento pretendido (PwC, 2017).
As principais vantagens para os investidores no
investimento em tokens são: possibilidade de
diversificação; democratização do acesso a investimentos à escala global (Kaal e Dell'Erba,
2017); possibilidade de participação em investimentos na fase inicial (Chen et al., 2018); investimento num ativo líquido, transacionado
nas principais crypto exchanges (Howell et al.,
2018).
Não obstante as vantagens, as ICOs apresentam
igualmente riscos para os investidores que adquirem os tokens.
Atendendo a que o investimento em tokens está
associado a investimentos na sua fase inicial
‘early-stage investments’ (Fama e French,
2004), apresenta elevados riscos quanto ao retorno. As ICOs são muitas vezes transacionados
na fase da ideia de um projeto, tendo por base o
white paper, i.e., antes da existência de uma
inovação, produto ou serviço, ou mesmo clientes (EY, 2017).
No mercado secundário, o valor dos tokens está
sujeito a uma elevada volatilidade, especulação
e não está relacionado com fundamentais, expondo os investidores a elevados riscos de perda (EY, 2017, 2018).
Trata-se do investimento em projetos na fase da
ideia, intangíveis, observando-se a inexistência
de um produto (Kaal e Dell'Erba, 2017).
Atendendo a existir assimetria de informação, é
difícil para os investidores avaliarem o projeto
(Kaal e Dell'Erba, 2017).
Os tokens transacionados em mercado secundário estão sujeitos a elevada volatilidade resultante, nomeadamente, da reduzida informação,

1- De acordo com a Metcafe’s Law o valor de uma rede aumenta na proporção do número de utilizadres (n) dessa rede, n (n-1) = n2 – n
(Shapiro e Varian, 1999).
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num estado inicial de desenvolvimento do
projeto (Kaal e Dell'Erba, 2017).
Os projetos tipicamente baseiam-se em open
code, o que cria riscos adicionais de cópia do
token e das suas características, o que reduz as
barreiras à entrada2.
Importa igualmente referir o risco de investimento em tokens fraudulentos e em tokens que
têm reduzida probabilidade de sucesso “Zombie
ICOs” (Kaal e Dell'Erba, 2017).
A segurança das wallets e das crypto exchanges
os possíveis ataques são igualmente relevantes
(Autonomous Next, 2018a). Com o crescimento
do mercado das ICOs, tem ocorrido cyber ataques com frequência, estimando-se que 10%
dos fundos foram perdidos ou roubados (EY,
2018).
2.4 Determinantes do sucesso de uma ICO
Um conjunto recente de estudos tem analisado
os determinantes do sucesso das ICO (e.g.,
Fisch, 2018; Mompaz, 2018a; 2018b; Howell et
al., 2018).
Fisch (2018) considera como medida de sucesso o montante de financiamento obtido. Howell
et al. (2018) consideram como medidas de sucesso a liquidez, o montante de financiamento
obtido na ICO, os abnormal returns e a volatilidade em mercado secundário. Mompaz (2018a,
2018b) considera o desempenho de curto prazo
e o desempenho de longo prazo de uma ICO em
termos de retornos em mercado secundário.
Os determinantes de sucesso de uma ICO podem estar associados às características da ICO,

às características tecnológicas, às características
do projeto, à presença da ICO nos social media
e às características da equipa promotora.
Relativamente às características da ICO refirase: a oferta de tokens, a duração (Fisch, 2018),
o tipo de pricing (fixo, dinâmico, leilão), a existência de pre sale/ pre ICO, o tipo de pagamentos aceite (e.g., em euros, dólares, bitcoin, ether, ripple, litecoin, waves), a limitação do número de tokens que podem ser adquiridos por
cada comprador, o número máximo de tokens
vendidos (Howell et al., 2018), o número de
países excluídos da ICO e a existência de um
processo KYC – Know-Your-Customer
(Mompaz, 2018b).
Quanto às características do projeto refira-se o
setor e a localização (Fish, 2018; Howell et al.,
2018).
Em termos de características tecnológicas
destaca-se a existência de white paper, a sua
dimensão, e classificação através de análise
de conteúdo3 (Fisch, 2018), a presença e classificação no GitHub4 e a tecnologia (e.g.,
ethereum) (Fisch, 2018; Howell et al., 2018).
A atividade da ICO nos social media pode ser
aferida pela presença e número de membros no
Telegram e pela presença e seguidores no
Twitter (Howell et al., 2018).
As características da equipa promotora podem
ser inferidas pela experiência no sector dos serviços financeiros, das ciências da computação,
no sector blockchain e perfil empreendedor, a
localização da equipa (Howell et al., 2018), o
número de fundadores (Montaz, 2018b), a existência de conta dos promotores no Twitter

2- Por exemplo, o protocolo Stellar possui características muito semelhantes ao Ripple.
3- Fisch (2018) classifica os white papers usando uma técnica de text mining nos seguintes grupos: achievement (referências ao sucesso e
ao insucesso), reward (referencias a recompensas, incentivos, objetivos positivos), risk (referências a perigos, preocupações, aspetos a
evitar), analytic (pensamento formal, lógico e hierárquico), clout (sugere elevado conhecimento e especializado).
4- O Github oferece nomeadamente serviços de repositório de open code de um projeto.
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(Fisch, 2018) e a avaliação da equipa por especialistas5 (Momtaz, 2018b).
Mompaz (2018b) concluiu que o retorno médio
das ICOs transacionadas em mercado secundário é de 15%. Considerando uma amostra de
1400 ICOs, concluiu que os retornos de médio
prazo são positivos, mas ocorre uma perda de
valor médio de 30% no prazo de 1 mês e dois
anos (Momtaz, 2018b). Algumas das ICOs com
maior sucesso foram concluídos em poucos minutos (Kaal e Dell'Erba, 2018). Momtaz
(2018b) concluiu que os investidores preferem
projetos de ICOs com equipas com um currículo de sucessos anteriores em projetos
blockchain.
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Os investidores, nomeadamente os pequenos
investidores possuem problema de assimetria
de informação na avaliação da qualidade dos
investimentos (Mollick, 2014).
Hargrave et al. (2018) desenvolveu uma ferramenta, designada por “Framework for Token
Confidence”, destinada à avaliação do valor dos
tokens pelos investidores. A abordagem inclui
uma avaliação da ICO em termos de mercado,
equipa, mecanismo do token e adoção do produto pelo utilizador final. A avaliação de cada
variável em cada uma das quatro categorias
deve ser aferida numa escala qualitativa de 1 a
4 pontos. A avaliação final resulta da média da
avaliação de todas as variáveis.

5- A qualidade da equipa dass ICOs e dos consultores é avaliada por um painel de especialistas e o rating divulgado, por exemplo, pelo
ICObench.
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Tabela 1: Framework of token confidence
Mercado
Identificação da necessidade que o token resolve
Identificação dos consumidores que irão usar o token
Identificação do valor acrescentado do token para o negócio e para o investidor
Estrutura do mercado do token emergente ou fragmentado
Dimensão do mercado (potencial) elevada
Riscos regulatórios reduzidos
Nova tecnologia/ plataforma blockchain
Vantagem ‘lead time’ elevada
Capacidade elevada contacto com os principais parceiros no mercado
Equipa
A equipa tem projetos anteriores de sucesso
A equipa tem experiência na indústria
A equipa apresenta um padrão de transparência elevado
Mecanismos do token
O token é necessário para a resolução de um problema concreto
O token oferece valor acrescentado
Descentralização pelos investidores na utilização
Reputação da Crytpto Exchange em que o token vai ser comercializado
Existência de um produto ou de um Minimal Viable Profuct (MVP)
Adoção pelo utilizador
Dificuldade técnica (um investidor comum consegue compreender a ideia)
Hallo Efffect (associação a instituições ou marcas com notoriedade)
Buzz (nas redes sociais há partilha de conteúdos sobre o token)
Fonte: Adaptado a partir de Hargrave et al., (2018)

3. O Mercado das ICOs
3.1 Atenção
Do ponto de vista do interesse ou atenção da

população sobre as ICOs, aferido pelo índice de
pesquisas do Google Trends, verificou-se um
crescimento acentuado no ano de 2017, sendo o
máximo do período em análise observado no
mês de dezembro.
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Gráfico 1: Índices de Pesquisas sobre a ICO (Google Trends)

Fonte: Google Trends

3.2 Volume

2018 $15 10^9 (Gráfico 2).

As ICOs são um fenómeno recente. A primeira
ICO - Mastercoin - ocorreu em julho de 2013.
O montante total de financiamento obtido através de ICO registou um crescimento exponencial no ano de 2017, tendo representado mais de
$6 10^9 (ICOrating, 2017). A um nível mais
desagregado, observou-se um crescimento ao
longo dos 4 trimestre do ano. Este crescimento
deveu-se, nomeadamente, a ICO de elevada
expressão, como Tezos, $230 10^6 e Filecoin,
$257 10^6 (Momtaz, 2018b).

O crescimento do número de campanhas de
ICOs gerou oportunidades para o aparecimento
de empresas de serviços especializadas. Existem mais de 100 empresas que oferecem listagem das ofertas de ICOs em curso e mais de 80
especializadas no desenvolvimento e marketing
de campanhas (ICOrating, 2017). Outras empresas começaram a divulgar ratings das ICOs
em fase de comercialização (e.g., ICObench,
ICOrating).

Em termos acumulados, o financiamento através de ICO ascendeu no primeiro semestre de

Do conjunto de 800 ICO finalizados no ano de
2017, 391 obtiveram um financiamento superior a $100.000 e 270 tokens são comercializados
em bolsas (ICOrating, 2017).
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Gráfico 2: Evolução do valor dos projetos com ICOs

Fonte: icodata.io

O valor médio dos 10 principais tokens foi de $
1,5 (D.P. = 1,8). Considerando uma amostra das
50 maiores ICOs, o valor médio dos tokens é
superior, de $ 6,2 (D.P.=33,6). Observa-se que

os 10 principais tokens representaram cerca de
25% do mercado.
A duração média das ICOs que ocorreram no
ano de 2017 foi de 29 dias (PwC, 2018).

Gráfico 3: Financiamento
e preço por token das 20 principais ICOs, 2017

Fonte: ICOrating (2018)
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No primeiro semestre de 2018 as cinco principais ICOs superaram o máximo do ano anterior
(PwC, 2018). A EOS realizou uma ICO bietápica, para o desenvolvimento de uma infraestrututa para apps descentralizadas (Ihas
Cayman). Na primeira fase, que decorreu em
2017 e durou 5 dias, foram obtidos $185 10^6.
Na segunda fase, que durou 350 dias, foi obtido
o total de $4100 10^6. O segundo maior ICO
foi da Telegram ($1700 10^6), destinado a uma
aplicação de social media (Ilhas Virgens Britânicas). Segue-se a Tatatu ($575 10^6), uma
aplicação de social media (Ilhas Cayman e a
Dragon ($320 10^6), que se propõe desenvolver
uma moeda descentralizada para Casinos (Ilhas
Virgens Britânicas).
As ICOs EOS e Telegram representaram aproximadamente metade do mercado no ano de
2018 (AutonomousNext, 2018b).
3.3 Forks e Airdrops
No primeiro semestre de 2018 assistiu-se igualmente a uma proliferação de abordagens alternativas de financiamento através de ICOs, incluindo airdrops e forks. Nestas variantes, o
empreendedor oferece ao utilizador tokens, na
expetativa de aumentar a comunidade/rede de
utilizadores associada ao projeto ou criar liquidez para um dado instrumento, respetivamente.
Os airdrops têm como principal objetivo gerar
um crescimento da adoção de um projeto, sem
que ocorra contribuição monetária por parte do
utilizador. Os tokens gratuitos podem ser associados a determinadas atividades, como a participação num grupo no Telegram, o download
de uma determinada crypto wallet, a subscrição
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de uma newsletter ou a resposta a um questionário (AutonomousNext, 2018b). Nos primeiros
quatro meses de 2018 terão ocorrido aproximadamente 510 airdrops. As forks6 têm sido frequentemente usadas para a criação de novos
ativos digitais (e.g., Bitcoin Cash).
3.4 Taxa de Sucesso
Aproximadamente um terço dos projetos de
ICOs publicitados até maio de 2018 (n=3.470)
foram encerrados com sucesso (n=1.158). Os
restantes projetos foram cancelados ou sofreram
atrasos que determinaram o insucesso resultante
de dificuldades legais ou relacionadas com a
equipa (PwC, 2018).
Quanto à percentagem de financiamento, o aumento do número de projetos foi acompanhado
de uma diminuição da percentagem de projetos
que alcançam o hard cap, de 93% em junho de
2017 para 23% em novembro do mesmo ano
(PwC, 2017). No primeiro semestre de 2018 a
percentagem de campanhas concluídas com
sucesso variou entre 35% (junho) e 55%
(fevereiro) (ICOrating7)
Num estudo realizado sobre as 20 maiores
ICOs (até 2017) conclui-se que a taxa de sucesso pós- ICO é de aproximadamente 75%,
(apesar de 10% dos projetos não terem desenvolvido o projeto). Desta amostra, apenas um
projeto se tinha dissolvido e 4 apresentavam
dificuldades legais (PwC, 2018).
3.5 ICO por tipo
O ICOrating (2018) identifica sete categorias de
ICOs, i.e., mais três para além das principais
categorias descritas na literatura, a saber:

6- A designação de forking code corresponde, no desenvolvimento de software à cópia do código do software (open source) e à introdução
posterior de alterações.
7- https://icorating.com/statistics/market/, acesso a 23 de agosto de 2018
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i) Vote token: tokens que conferem ao proprietário o direito de voto e a possibilidade de influenciar o desenvolvimento do
projeto;
ii) Cryptocurrency: novas criptomoedas
(sem propriedades adicionais);
iii) Security tokens: tokens cuja garantia é
uma obrigação (pagamento de dividendo,
credit tokens, recebimento de ações da
empresa);
iv) Reward token8: usado para atribuir uma

recompensa aos participantes da rede;
v) Service token: o token é uma moeda interna, usada para pagar serviços ao projeto (pode ser substituída, por exemplo,
por ETH sem causar danos ao projeto);
vi) Hybrid tokens: incluem o pagamento de
serviços e bónus para o trabalho desenvolvido;
vii) Utility tokens: tokens associados ao próprio protocolo (inexistência de uma necessidade real para a venda de tokens).

Gráfico 4: Investimento em ICOs, por tipo de ICO,
no primeiro trimestre de 2018

Fonte: ICOrating (2018a)

3.6 Setor de atividade
Observa-se a existência de projetos numa grande variedade de setores. A diversificação dos
projetos de ICOs está associada a vertical apps
use cases (e.g., media, casino & jogos, saúde),
serviços facilitadores de outras atividades eco-

nómicas (e.g., serviços bancários e pagamentos)
e ao desenvolvimento de infraestruturas (e.g.,
plataforma, segurança, cloud)9.
No conjunto dos 10 maiores projetos no ano de
2017, o investimento na plataforma/ infraestrutura blockchain é preponderante.

8- O conceito de reward token corresponde ao conceito de utility token divulgado na literatura académica (vide ponto 2.1 supra)
9- As maiores ICOs encerradas até agosto de 2018 ligadas a apps são: Tatatu ($575 10^6, 2018), DragonCoin ($320 10^6, 2018), Hdac
($320 10^6, 2017), relacionadas com serviços financeiros são Huobi ($300 10^6, 2018), MEGA X ($205 10^6, 2017) e BANCOR
($153 10^6, 2017) e de infraestruturas EOS ($4200, 2017 e 2018), Telegram ($1700 10^6) e Filecoin ($257 10^6, 2017).
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Gráfico 5: ICOs, por setor de atividade (N=3.709)

Fonte: ICObench (2 julho 2018)
Nota: Análise efetuada com base em N=3.709 projetos; A categoria outros
inclui os setores Saúde, Imobiliário, Educação, Turismo, Energia, Casino &
Jogos, Desporto, Produção, Realidade Virtual, Caridade, Legal, Eletrónica,
Arte

Aproximadamente metade das campanhas de
ICOs (46,6%) não possuem qualquer desenvol-

vimento do projeto, que se encontra apenas na
fase da ideia/protótipo10.

10- As fases do ciclo de lançamento de uma aplicação iniciam-se com a ideia/ protótipo (Idea), seguindo-se o Minimum Viable Product MVP, Alpha, Beta e Code.
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Gráfico 6: Fase de desenvolvimento dos projetos dos ICO,
primeiro trimestre de 2018 (N=412)

Fonte: ICOrating (2018a)

3.7 Plataformas de blockchain
A ICO é organizada com frequência na
blockchain Ethereum ou na plataforma Waves,

plataformas descentralizadas (Kaal e Dell'Erba,
2018), que oferecem ao utilizador ferramentas
para a criação dos tokens em poucos minutos
(Momtaz, 2018b).

Gráfico 7: Quota de mercado das plataformas de blockchain

Fonte: Icowatchlist (2 Julho 2018)
Nota: A categoria outros inclui Bitcoin Fork, Stratis, Graphene, Hyperledger, Ethereum Classic,
Maidsafe, Litecoin Fork, NEO, Rootstock
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3.8 Valorização dos tokens
A valorização dos tokens por parte dos investidores é uma tarefa complexa, verificando-se a
impossibilidade de uma análise fundamental
(AutonomousNext, 2018b). A valorização do
token dependerá da sua tipologia. Por exemplo,
os currency tokens podem ser avaliados com
base na velocidade de circulação da ciptomoe-
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da. Um equity token pode ser avaliado com base
no VAL ou nos cash flows futuros. O valor de
um utility token está associado à capacidade de
satisfação das necessidades dos utilizadores das
plataformas. Estima-se que o ROI médio no ano
de 2017 nas ICO iniciadas desde janeiro do
mesmo ano tenha sido de 116,63% (ICOrating,
2017). A Tabela que se segue apresenta uma
amostra da valorização dos tokens em mercado
secundário.

Tabela 2: Valorização das ICOs em mercado secundário

Fonte: ICOrating (2017)
Nota: O preço dos tokens considera eventuais descontos atribuídos em pre sale

66 : Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários

4. Os promotores

(e.g., KYC). Do ponto de vista do desenvolvimento da tecnologia blockchain, a concentração
de maior talento observa-se em São Francisco.

4.1 Perfil geográfico
A comunidade envolvida no desenvolvimento
de uma campanha de ICO é geograficamente
dispersa. Considerando o domicilio dos principais fundadores de um projeto, observa-se que
em mais de dois terços das token sales as equipas estão localizadas em diferentes países.
Apesar da diversidade geográfica, verifica-se
alguma concentração do capital. Os projetos
localizados nos 10 principais países obtiveram
mais de 75% do financiamento, Os EUA representam 25 % do capital obtido, na vertente de
domicílio legal e 29% na perspetiva da localização do fundador. A liderança dos EUA como
um destino para o desenvolvimento das ICOs é
reforçada por requisitos regulatórios claros

A Europa como um todo, concentra 38% na
perspetiva do domicílio legal e 40% na perspetiva do fundador. No contexto da Europa, destaca-se a Suíça, com 19% (em termos globais de
financiamento pela domiciliação e 3% pelo domicilio do promotor (Fabric venture x Token
data, 2018). O sistema regulatório da Suíça pode ser considerado aberto às criptomoedas, e
observa-se a emergência de um “Cripto Valey”
sendo a cidade de Zug a principal cidade para a
domiciliação das ICOs. No primeiro semestre
de 2018 tem-se assistido a um aumento da importância do Reino Unido (PwC, 2018).
Na Ásia, destaca-se Singapura, seguida de
Hong Kong.

Gráfico 8: Equipa de promotores (2017)

Fonte: Fabric venture x Token data (2018)
Nota: o Perfil geográfico do promotor no projeto foi complementado pelo seu perfil Linkedin
e Facebook
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4.2 O lançamento de uma ICO
O lançamento de uma ICO é precedido de um
anúncio num fórum especializado, contendo
nomeadamente um sumário do projeto e do currículo dos promotores (e.g., Reddit). Os promotores incorporam os comentários obtidos no
white paper, documento que oferece aos potenciais investidores informação detalhada sobre o
projeto (estratégia de investimento, critérios,
restrições, retornos) e as respetivas especificações técnicas do projeto (Kaal e Dell'Erba,
2017).
Numa fase inicial, os promotores podem avan-
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çar com uma pré-ICO, também identificada
como pre sale.
Na ICO, os tokens são vendidos em troca de
criptomoedas. Um número residual de ICO pode ser adquirido através de moedas Fiat.
Posteriormente, os token digitais são comercializados em mercado secundário, neste caso em
crypto exchanges.
Enquanto o valor dos tokens nas pré-ICOs/ pre
sale e nas ICOs é determinado pela equipa promotora, no mercado secundário é determinado
pelas dinâmicas da oferta e da procura.

Figura 1: Fases do lançamento de uma ICO

Fonte: Adaptado de PwC (2017)

Uma ICO apela à resposta a um conjunto de
opções por parte dos empreendedores (Howell
et al., 2018):
i) Volume de financiamento (Target proceeds): as ICO têm registado volumes
muito diferentes de financiamento (e.g.,
no primeiro semestre de 2018 a ICO da
Telegram e da EOS obtiveram €1700 e
€4200 10^6, representando mais de
50% do valor das ICOs no mesmo período; obtenção de um montante fixo ou
definição de um objetivo que pode ser
excedido.
ii) Percentagem de tokens oferecidos na
ICO (Fraction of total token supply

sold): emissão de um número fixo de
tokens (o que levanta problemas de
congestionamento na rede quando existe uma massiva subscrição de tokens vs
emissão de um número ilimitado (o que
apresenta a limitação do investidor desconhecer o valor que o token representa);
iii) Percentagem de tokens a vender (public
float) e percentagem de tokens destinados aos empreendedores e aos funcionários
iv) Mecanismo de preço (pricing mechanism): venda de tokens, a um preço
fixo aos primeiros compradores; leilão,
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preço crescente ao longo da campanha;
v) Distribution method: pre sale (para financiar os custos da ICO; estimar a
procura e o preço); podem ser atribuídos descontos;
vi) Lock-ups e set-asides;
vii) Token rights (direitos de consumo, a
cash fows futuros, direito de voto);
viii) Exchange listing (e.g., Poloniex,
Binance, OKEX, Bittrex ou Shapeshift
e EtherDelta).

5. Os Investidores
Os fóruns especializados têm divulgado informação aos investidores potenciais em ICOs11. A
secção que se segue procura sumariar as etapas
necessárias para a aquisição de uma ICO, designadamente: conhecer as ongoing e upcoming
ICOs; comprar criptomoedas; comprar tokens.
5.1 O investimento em ICOs
O investidor tipicamente começa por identificar
as ongoing e upcoming ICOs12. Algumas ICOs
possuem uma whitelist, i.e., exigem um registo
prévio para participar na ICO. Tal ocorre por
serem ICOs com um reduzido número de tokens
para distribuir e com elevada procura.
Após a escolha de uma ICO, o investidor pode
obter mais informação no respetivo website.
Adicionalmente algumas comunidades online/
fóruns oferecem discussões sobre as ICOs
e facilitam a sua avaliação por parte do investidor13.

Alguns dos critérios que podem ser usados na
seleção das ICOs são14: (i) conceito/ propósito
do projeto (utilidade); (ii) equipa (experiência);
(iii) aspetos operacionais (mecanismo de consenso, estratégia de desenvolvimento); e (iv)
mercado (rentabilidade esperada; concorrentes).
O investidor necessita abrir uma conta numa
crypto exchange que aceite fiat money, que é
usada para adquirir criptomoedas15. As crypto
exchanges exigem a verificação da identidade
do investidor e a respetiva conta bancária para a
transferência de fiat money. De seguida, o investidor deve transferir fundos da sua conta
bancária para a crypto exchange e adquirir criptomoedas, designadamente Bitcoin (BTC) ou
Ether (ETH).
Exemplos de bolsas são: Kraken, Bitstamp e
Coinbase.
Para adquirir ICOs o investidor necessita (i)
possuir uma criptocurrency wallet e (ii) transferir as criptomoedas da crypto exchange para a
wallet.
Uma wallet é um software que oferece vantagens em termos de segurança das criptomoedas16. As wallets oferecem o sistema de autenticação 2FA (ligação ao telemóvel/smartphone
para autenticação).
A wallet permite a transferência de fundos para
a ICO em que se investe e receber em troca os
tokens associados.

11- https://masterthecrypto.com
12- Alguns dos recursos disponíveis na internet que oferecem uma listagem dos (closed), Ongoing e Upcoming ICOs são: Top ICO List;
ICO Watchlist; Smith & Crowns; ICO Alert; Coin Schedule; ICO Rating; ICO Tracker; ICO Bench; Crypto Smile; Cryprovest; e ICO List.
13- Alguns foruns especializados para a obtenção de informação sobre as ICOs são: Reddit - /r/Cryptocurrency, /r/icocrypto, /r/ethtrader;
Bitcoin Talk; Crush Crypto; Slack; Twitter.
14- Complete guide to cryptocurrency analysis. https://masterthecrypto.com
15- As Exchanges podem aceitar depósitos em fiat money ou apenas em criptomoedas.
16- Exemplos de wallets são: Blokchain wallet (BTC) e Myetherwallet (ETH)
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A criação de uma wallet envolve normalmente
três tipos de chaves ‘keys’:
i) Public keys: trata-se da wallet address,
usada para receber/ transferir fundos
usando a wallet; pode ser equiparada ao
NIB numa operação bancária;
ii) Private keys: trata-se de uma assinatura
digital que prova que o investidor possui
um determinado montante de criptomoedas; pode ser equiparado ao PIN numa
conta bancária;
iii) Keystore file: trata-se de uma versão encriptada da private key; os dados são convertidos num código, com o objetivo de
prevenir acessos não autorizados.

participate’, que é disponibilizado antes da venda, no respetivo website.

Normalmente as ICOs oferecem um guia passoa-passo17 para a participação na ICO ‘how to

Após as token sales, os ICO tokens estão disponíveis para a negociação em mercado secundário, numa crypto exchange.

A ICO sale está ligada a uma Ethereum ou
Bitcoin address para a qual os investidores enviam as suas criptomoedas. A comissão paga
pela transferência de criptomoedas para o ICO é
designada por gas fee (gwei). O investidor deve
ter na sua wallet um montante de criptomoedas
que permita investir no ICO e pagar as gas fee
da transação.
Os investidores recebem na sua wallet os
tokens18 associados ao seu investimento no projeto quando a token sale termina.

17- Normalmente o desenvolvimento de um ICO envolve as seguintes etapas: (i) desenvolvimento de um projecto blockchain; (ii) elaboração do white paper, que descreve as especificações técnicas, o modelo de negócios e a estratégia para a obtenção da escala necessária e as
receitas previstas; (iii) apresentação do working prototype & proof of concept; (iv) implementação da campanhas de comunicação/ marketing através de fóruns, google adds, social media, vídeo bloggers e reviews; (v) apresentação dos termos e condições da token sale à crowd
(número de tokens disponíveis para distribuição, preço de cada token, utilidade do token, target de financiamento do projeto; (vi) lançamento da token sales; (vii) distribuição dos tokens pelos investidores após a ICO.
18- Existem diferentes métodos de pricing dos tokens, a saber: preço fixo, preço aumenta à media que mais investidores participam, preço
diminui ao longo do tempo,
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Figura 2: Etapas na aquisição e tokens

5.2 Perfil dos investidores
As principais fontes de informação sobre tokens
e ICOs para os investidores são Blockchain media sites (e.g., Coindesk) (82,2%), o White paper (62,5%) e a plataforma de social media
Reddit (62%).
Hargrave et al. (2018) concluíram que os investidores em tokens (N=250) consideram diferentes fatores da decisão de investimento, designadamente:
i) Equipa: sucesso dos projetos anteriores
dos membros da equipa;

ii) Ideia: capacidade de o projeto resolver
um problema real;
iii) Mercado: o projeto desenvolve-se num
mercado em crescimento ou apenas num
nicho;
iv) Adoção pelo consumidor/ previsão da
procura;
v) Buzz: o que é que outros investidores dizem do token.
Na decisão de investimento numa ICO o critério mais importante é o Use Case (5,0), seguido
da equipa (4,8).
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Gráfico 9: Fontes de informação sobre ICOs

Fonte: N=3000 State of Blockchain, coindesk (2018)19

Gráfico 10: Importância de critérios na seleção de uma ICO

Fonte: N=3000 State of Blockchain, coindesk (2018)20

19- Disponível a partir de https://www.coindesk.com/research/state-blockchain-2018/ (acesso 13 de março de 2018).
20- Disponível a partir de https://www.coindesk.com/research/state-blockchain-2018/ (acesso 13 de março de 2018)
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Hargrave et al. (2018) identificaram dois tipos
de investidores em tokens: os que pretendem
comprar e deter o token no longo prazo ou vender o mais rápido possível, para obter lucro;
estas estratégias são dedignadas por “hodl” e
“pump and dump”, respetivamente21.
Do conjunto de respondentes (N=3000), 51,0%
participou num ICO e 39,1% detinha os tokens

adquiridos (coindesk, 2018).
Quanto às expetativas sobre o mercado, 43,9%
considera que a abordagem regulatória é suscetível de melhorar a qualidade dos tokens e
56,1% considera que a abordagem de mercado
(procura mais sofisticada, serviços profissionais
de crypto-hedge-funds) é suscetível de exercer
um papel mais importante face à primeira.

Gráfico 11: Utilização dos tokens após a aquisição e impacto nos tokens

Fonte: N=3000 State of Blockchain, coindesk (2018)22

Gráfico 12: Qualidade dos projetos ICO

Fonte: N=3000 State of Blockchain, coindesk (2018)

21- Bitcoin Market Journal. What does hodl mean? Disponível a partir de: https://www.bitcoinmarketjournal.com/what-does-hodl-mean/
(acesso a 13 de março de 2018).
22- Ibidem.
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Um estudo recente sobre a carteira dos detentores da parcela mais expressiva de tokens
(ICOrating, 2018c), com base nas public adresses, concluiu que a principal carteira, correspondendo a aproximadamente $800 10^6 incluía mais de 62 tokens diferentes.

6. Os CrypTo Fundos
O ano de 2017 ficou marcado por um aumento
do interesse dos investidores institucionais por
cripto produtos, designadamente por projetos
ICO, blockchain startups, mining (ICOrating,
2018b). Um total de 175 cripto fundos foram
desenvolvidos no ano de 2017 (Autonomous
Next, 2018a).
De um conjunto de 209 cripto fundos existentes
em primeiro trimestre de 2018, 17% tinham
emitido os próprios tokens. Os cripto fundos
com o valor mais elevado obtido através de
ICOs são: Bitcoin Growth Fund, Crypto 20 e
Blackmoon Crypto.
Exemplos de fundos que investem em ICOs
são: BBFund, Teoz, Iconiq Lab, Alcoin,
CryptoBazar, FinShi, Authorito Capital, Science Inc., Bitcoin Growth Fund (ver, ICOrating,
2018d para uma descrição detalhada da estratégia de investimento).
Em termos de volume sob gestão, a análise de
40% dos fundos revela que aproximadamente
71% possuem um valor dos ativos sobre gestão
(AUM) inferior a $100 10^6, 20% entre $100 $500 10^6 e os restantes 9% superior a $500
10^6 (ICOrating, 2018b).
O valor dos ativos sobre gestão apresenta elevada concentração, com os 10 principais fundos a
representarem 43% desse valor e os 50 principais fundos 80% (AutonomousNext, 2018b).
O valor médio sob gestão é de $711 10^6

(D.P.= $4.744 10^6), variando entre $0,3 e
$43.600 10^6.
Considerando a localização de pelo menos 50%
da equipa que gere o cripto fundo, observa-se
uma concentração nos EUA (42%). Outras localizações relevantes são Singapura (7%), Reino Unido e Suíça (5%) e China (4%).

7. Conclusão
As ICOs constituem uma forma de financiamento alternativo, tal como o crowdfunding,
destinando-se a projetos inovadores em que o
modelo de negócios se baseia na tecnologia
blockchain. Estes projetos estão associados ao
desenvolvimento de uma grande variedade de
produtos, incluindo infra-estruturas/protocolos,
serviços financeiros a empresas ou apps para o
consumidor.
As principais vantagens da aquisição de tokens
para os investidores são a possibilidade diversificação da carteira através do investimento em
projetos globais na sua fase inicial o investimento num ativo líquido, transacionado nas
principais crypto exchanges. Os principais riscos estão relacionados com a assimetria de informação, o risco de investimento em projetos
numa fase inicial, a dificuldade de avaliação
dos projetos, a elevada volatilidade das cotações dos tokens em mercado secundário, o risco
de investimento em tokens fraudulentos e os
riscos de cyber ataques.
Neste contexto, a CMVM emitiu em novembro
de 201723 um alerta aos Investidores sobre
ICOs e em julho de 2018 um comunicado ás
entidades envolvidas no lançamento de ICOs
relativa à qualificação jurídica dos tokens24.
A literatura académica tem procurado desenvolver estudos sobre os determinantes de sucesso
das ICOs na fase da campanha e na fase de

23- Cf., http://www.cmvm.pt/en/Comunicados/Comunicados/Pages/20180119.aspx
24- Cf., http://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20180723a.aspx
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comercialização em mercado secundário. As
variáveis utilizadas estão relacionadas com as
características da campanha (e.g., oferta de tokens, duração da campanha, tipo de pricing); as
características do projeto (e.g. setor); as características tecnológicas (e.g., white paper, plataforma blockchain); presença e atividade nos
social media (presença e avaliações nos social
media); e características da equipa promotora
(e.g., experiência).

obtido. Adicionalmente, tem-se assistido ao
aparecimento de novas tipologias de tokens como, por exemplo, os forks e airdrops, que se
caracterizam pela distribuição gratuita.

As ICOs têm registado um crescimento exponencial desde 2017. No entanto, no primeiro
semestre de 2018 o aumento resultou de dois
projetos – EOS e Telegram – que representaram
aproximadamente metade do financiamento

O desenvolvimento do mercado das ICOs criou
oportunidades diversas empresas especializadas
(e.g., listagem das ICOs, desenvolvimento de
campanhas de marketing digital, avaliação/
benchmark dos projetos em fase de comercialização).

Observa-se igualmente um interesse pelos institucionais nas ICOs, que pode ser observado
pelo número crescente de cripto fundos e do
valor dos ativos sobre gestão com estes crypto
produtos em carteira.
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