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Constatamos 
que, no 

momento, 
não existe  

no mercado 
angolano um 
diploma legal 

que regule 
produtos 

complexos

Há alguns anos, no sistema financeiro de 
diferentes países, incluindo Angola, 
passou a disponibilizar-se aos investi-
dores produtos de poupança e investi-

mento cada vez mais sofisticados, com caracterís-
ticas diferentes dos já existentes (refiro- me aos 
depósitos a prazo, títulos de dívida e outros tradi-
cionais), difíceis de se compreender e avaliar, 
sendo que alguns desses produtos passaram a 
competir directamente com os de poupança tra-
dicional e recebem a denominação, nalgumas re-
alidades, de Produtos Financeiros Complexos 
(PFC). 

PFC são instrumentos financeiros que, embora 
assumindo a forma jurídica dos instrumento tra-
dicionais, têm características que não são directa-

mente identificáveis com as desses instrumentos, 
em virtude de associarem outros instrumentos 
(activo subjacente/indexante) cuja rentabilidade 
depende total ou parcialmente da evolução dos in-
dexantes. 

Podem surgir sob a forma de obrigação, depósito, 
seguro, fundo especial de investimento (FEI) ou 
ainda por via da combinação de dois destes for-
matos, por exemplo, combinar depósito e obri-
gação ou depósito e F E I. E mbora a constituição ou 
o formato possam ser diferentes em cada instru-
mento, a base é sempre a mesma. Ou seja, os PFC 
resultam sempre da combinação de dois ou mais 
instrumentos financeiros (activo subjacente). 

O principal factor diferenciador entre os PF C e os 
produtos financeiros tradicionais reside no facto 
de a rentabilidade e os riscos associados a um pro-
duto financeiro tradicional serem mais simples de 
determinar, pois apresentam tendencialmente um 
risco menor, ao passo que nos PFC a complexidade 
encontra-se associada à percepção dos riscos e da 
rendibilidade esperada para a maioria dos investi-
dores. Isto ocorre porque os riscos que envolvem 
os PF C resultam da combinação de riscos associa-
dos a dois ou mais instrumentos financeiros de 
diferente estrutura e natureza que se revestem sob 
a aparência de um único instrumento financeiro.  

O elemento fundamental dos PFC reside na com-
plexidade por si apresentada, tornando difícil a 
percepção do risco a si associado. P or este motivo, 
poderá ser confundido com os derivados, visto que 
apresentam semelhanças nos indexantes, embora 
este último levante discussões em muitas reali-
dades equacionando o seu nível de sofisticação, 
podendo, ou não, ser considerado complexo. En-
tretanto, em diversos países, os derivados são con-
siderados PFC . 

A grande diferença entre PFC e derivados con-
siste, principalmente, no risco associado, na com-
plexidade de percepção destes mesmos riscos nos 
PFC e fundamentalmente na forma de obtenção 
da rentabilidade esperada por parte dos investi-
dores. Isto porque os derivados incorporam 
somente um indexante, ao passo que os PFC po-
dem ter um ou mais, dependendo da tipologia. 
Relativamente ao capital investido, a principal 

distinção prende-se com o facto de, enquanto com 
os derivados, por serem contratos geralmente de 
cobertura de riscos, não se coloca a questão da 
perda do capital investido (pelo facto de em alguns 
deles poder existir a possibilidade de não exercer 
a opção no período acordado), com os PF C é dif-
erente, ou seja, pode ocorrer a perda total do capi-
tal investido. 

Observo que, em Angola, alguns bancos comer-
ciais têm emitido depósitos indexados a activos 
subjacentes, como taxa de câmbio do dólar norte-
americano e preço do petróleo (brent), que apre-
sentam características complexas. Entendendo 
que a complexidade de uma determinada matéria 
(neste caso dos produtos) varia segundo o nível 
de conhecimento dos investidores, e para a nossa 
realidade, em função dos níveis de literacia dos 
investidores não institucionais que corresponde 
a franja que se quer incluir e tornar partícipe efec-
tivo do sistema financeiro, relativamente às 
características dos produtos disponibilizados 
pelos bancos comerciais, as formas de remu-
neração e a dependência à variação de um activo 
subjacente tornam estes depósitos actualmente 
emitidos complexos. 

Constatamos que, no momento, não existe no 
mercado angolano um diploma legal que regule 
tais produtos. O Banco Nacional de Angola e a 
Comissão do Mercado de C apitais têm acompan-
hado o seu surgimento e estudado quais os me-
canismos de actuação, caracterização e super-
visão mais adequados a protecção dos 
investidores. 

 Enquanto isso, nesta fase, penso ser fundamen-
tal que os próprios investidores prestem uma re-
dobrada atenção às probabilidades de ganhos e 
perdas que estes produtos podem trazer. Ou seja, 
antes de qualquer decisão (aplicação ou não), exi-
girem informação detalhada e minuciosa sobre 
factores de risco inerentes, possíveis cenários de 
ganhos e perdas e taxas associadas à operação 
(fixas e variáveis). C onsiderando que alguns destes 
podem proporcionar perdas parciais do montante 
investido, quanto maior for a informação disponi-
bilizada ao investidor, mais esclarecido ele estará 
e melhores decisões tomará.  M
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