São Paulo, 23 de fevereiro de 2015.

OF. DIR – 006/2015

Ilmo. Sr.
Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente
Comissão de Valores Mobiliários – CVM

Exma. Sra.
Dra. Flávia Mouta Fernandes
Superintendência de Desenvolvimento de Mercado - SDM
Comissão de Valores Mobiliários – CVM
Rua Sete de Setembro, 111, 23° andar.
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 20159-900

Ref.: Edital de Audiência Pública SDM nº 13/2014 – Distribuição de Certificados de
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Prezados Senhores,
Gostaríamos primeiramente de agradecer à Comissão de Valores Mobiliários pela
iniciativa desta audiência pública, ressaltando a relevância deste Edital para a
estruturação de um arcabouço regulatório sólido no que diz respeito ao processo de
distribuição dos Certificados de Operações Estruturadas – COE.
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Reconhecemos os esforços desta autarquia na divulgação e subsequente regulação do
processo de distribuição do referido produto, bem como a clara consonância aos
princípios regulatórios internacionais1.
A iniciativa é particularmente relevante ao evidenciar a necessidade e legislar sobre a
obrigatoriedade da prestação clara e objetiva das informações ao investidor. Ao se
contemplar instrumentos informativos de divulgação e distribuição obrigatória ao
investidor, que devem incluir uma série de informações particularmente interessantes
ao processo de tomada de decisão, essa percepção é ratificada.
Reitera-se, portanto, que a consonância dessas medidas com o arcabouço regulatório
internacional, em um contexto de desenvolvimento ainda recente do produto em
análise, evidencia a busca pelo fortalecimento do mercado, tendo como instrumento a
harmonização regulatória.
Neste contexto, e compartilhando os objetivos do referido edital e desta autarquia, a
ANBIMA encaminha em resposta sugestões de alteração e aprimoramentos no texto
da minuta de instrução, com as correspondentes justificativas, bem como pedidos de
esclarecimento em relação a pontos específicos da nova norma.

1. Abrangência das Regras Atinentes a Ofertas (Art. 1º)
Dentre as regras aplicáveis à distribuição, a CVM esclareceu no edital que as
instituições distribuidoras podem optar também pela distribuição conforme a
Instrução nº 476 da CVM, de 2009, ou conforme a Instrução nº 400 da CVM, de 2003,
submetendo-se, portanto, às disposições dessas Instruções. Por outro lado, pretendese que as instituições possam optar por efetuar distribuição de COE de acordo com
esta nova Instrução, com dispensa de registro de distribuição e entrega ao cliente do
Documento de Informações Essenciais – DIE.
O Artigo 1º inicia estabelecendo que “Esta Instrução regula a distribuição de
certificados de operações estruturadas – COE (...)”. Entendemos que o texto daria
maior conforto ao mercado sobre como se portar na distribuição de COE, dentro dos
parâmetros estabelecidos, caso esclarecesse acerca da não aplicabilidade de outras
normas, em caráter subsidiário ou excepcional. Isso facilitaria e daria maior conforto
1

Edital de Audiência Pública SDM n° 13/2014 em citação à International Organization of Secutirities
Commissions – OICV/IOSCO – Final Report “Regulation of Retail Structured Products” – dezembro de
2013.
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também ao investidor sobre a inexistência de outro material ou procedimento a
respeito do COE distribuído.
Nesse mesmo sentido, a CVM já adotou a mesma técnica de fazer referência a outras
normas que tratam sobre o tema (distribuição), ao inserir, no artigo 5º, I da Instrução
nº 476 da CVM, de 2009, que “Exceto nos casos expressamente previstos nesta
Instrução, não se aplicam às ofertas públicas distribuídas com esforços restritos: I – a
Instrução nº 400 da CVM, de 29 de dezembro de 2003; e II – demais normas da CVM
relativas ao procedimento de distribuição de valores mobiliários específicos”.
Assim, recomendamos incluir o seguinte parágrafo único no referido artigo 1º:
Parágrafo único. A distribuição realizada nos termos desta Instrução não se submeterá
às demais normas aplicáveis a distribuições públicas de valores mobiliários.

2. Contratação e Validação por Meio Eletrônico (Art. 3º, parágrafo único)
Considerando a dinâmica atual do mercado, em termos de distribuição e divulgações
de informações, representada pelas diferentes possibilidades de contratação e
formalização de operações, cabe à instituição intermediária ou ao emissor atuando
nesta condição o ônus de garantir que o investidor receba o DIE antes da contratação
do COE e de manter o termo de ciência de risco com a manifestação do titular sem
ferir os princípios de proteção do investidor, conforme descrito no artigo 1º da minuta
de instrução. Quando a aquisição do COE se efetivar por meio da rede mundial de
computadores, de acordo com o exposto no parágrafo único do artigo 3º, a
disponibilização do Documento de Informações Essenciais – DIE e a manifestação do
titular poderão ser efetivadas ambas por meio eletrônico.
Nesse contexto, para preservar a celeridade da contratação do COE, sugerimos que,
independentemente da maneira em que seja realizada a aquisição do certificado, os
incisos I e II do artigo 3º possam ser atendidos pela disponibilização do DIE e
manifestação do titular por meio eletrônico, em quaisquer situações.
Parágrafo único. Caso a aquisição do COE se efetive por meio da rede mundial de
computadores eletrônico, o O disposto nos incisos I e II do caput pode ser atendido
com a disponibilização do Documento de Informações Essenciais – DIE e a
manifestação do titular, ambos por meio eletrônico.

Não obstante, para manter coerência com a alteração proposta no Parágrafo único
acima, sugerimos um ajuste de redação nos incisos I e II abaixo transcritos.
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I – entregar Disponibilizar ao investidor o Documento de Informações Essenciais – DIE,
de que trata o art. 5º desta Instrução, antes da aquisição do COE; e
II – manter evidência de aquiescência do titular acerca de um termo de adesão e ciência
de risco, datado e assinado pelo titular, com os seguintes dizeres “Recebi um exemplar
do Documento de Informações Essenciais – DIE previamente à aquisição do COE e tomei
conhecimento do seu funcionamento e riscos”.

3. Documento de Informações Essenciais – DIE
a) Valor Nominal (Art. 6º, inciso IV)
De acordo com a minuta da instrução, uma das informações que deve constar no DIE é
o valor nominal do COE. Contudo, destacamos que, como o DIE deve ser entregue ao
investidor antes da contratação da operação, não necessariamente o investidor definiu
o valor da aplicação, ainda que tenha decidido adquirir o produto. Tipicamente, a
definição do referido valor nominal acontece no momento efetivo de realização da
operação e, portanto, potencialmente após o recebimento do DIE. Ademais, segundo o
documento de discussão “Key Information Documents for Packaged Retail and
Insurance-based Investment Products (PRIIPs)”, o investidor necessita receber o KID
antes da aquisição do produto, com a possibilidade, após o recebimento, de ter alguns
dias para tomar a decisão referente à contratação, sem pressão.2
Para ilustrar, tomemos como exemplo os casos em que o emissor e o intermediário
são diferentes instituições. Nesta situação o processo de distribuição do produto é
ilustrado em cinco etapas distintas: (i) o emissor elabora o DIE; (ii) o intermediário
obtém o DIE com o emissor; (iii) o intermediário entrega o DIE ao investidor
previamente à aquisição do COE; e (iv) o investidor define o valor da aplicação e (v)
contrata a operação. Nesta sistemática, o valor nominal pode não necessariamente
corresponder às expectativas do investidor no que se refere ao volume a ser investido
no produto.
Nossa sugestão, portanto, resume-se à inserção de um valor mínimo – em vez de valor
nominal, pois no quarto passo, o investidor definirá o valor a ser aplicado, tomando

2

“In general terms, it is vital that retail investors receive the KID early in the investment process, some
time before making any decision. There should be no pressure on the retail investor in this regard,
should they wish to take a few days, for instance, before making a decision.” ESAs Discussion Paper –
Key Information Document for PRIIPs, novembro de 2014, página 95.
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como base sua disponibilidade para o investimento, bem como o valor mínimo
informado no DIE.
Assim, a inclusão de um valor mínimo reflete, em grande medida, uma referência que,
além de auxiliar o processo de tomada de decisão, se traduz em uma informação
indispensável e fundamental para que o investidor possa definir o valor a ser aplicado.
Sugerimos, portanto, que seja incluído o valor mínimo no DIE, como descrito a seguir:
IV – o valor nominal o valor nominal mínimo a ser investido;

b) Datas dos Fluxos de Pagamento e Vencimento (Art. 6º, incisos V e VI)
Pela dinâmica do produto, que para ser estruturado na maioria das vezes requer várias
operações por parte dos emissores para mitigar ou eliminar os riscos assumidos nas
operações contratadas com os clientes, nem sempre é possível determinar de modo
preciso, previamente ao momento de contratação do COE, as datas dos fluxos de
pagamento e vencimento. O eventual descasamento entre a entrega do DIE e a
aquisição do certificado, pode alterar as datas constantes no referido documento,
ocasionando variações. Adicionalmente, este descasamento de datas pode ocorrer,
também, nos casos em que o COE for distribuído por um intermediário que não seja o
próprio emissor, uma vez que será necessário algum tempo para o fluxo ser
completado.
Desta forma, no que diz respeito ao inciso V, conforme o Art. 3º, Parágrafo único,
inciso XII da Resolução nº 4.263, de 5 de setembro de 2013, do Conselho Monetário
Nacional, sugerimos:
V – a data de início do fluxo de pagamentos de rendimentos ou amortizações e a sua
frequência as condições de pagamentos periódicos dos rendimentos, quando houver

Para elucidar a proposta acima, o Anexo 1 contém dois exemplos que diferenciam as
informações disponíveis antes da emissão e no ato da emissão.
Em relação ao inciso VI, além da assimetria dos prazos citada, a informação relativa ao
prazo da operação torna-se ainda mais relevante para o processo de decisão do
investidor do que a própria data de vencimento. Isto porque, munido da referida
informação, o investidor poderá inferir de forma mais direta e precisa a “duração” da

5

operação e, portanto, se a contratação do investimento está em consonância com seus
interesses e necessidades.
A utilização do prazo está em conformidade com a exigência do Art. 6º, inciso VII da
minuta de instrução, que determina que o DIE deve conter um aviso se há a
necessidade de imobilização do capital investido no COE por determinado período,
para que a parcela do valor nominal do investimento esteja protegida.
Desta forma, no que diz respeito ao inciso VI, sugerimos:
VI – a data de vencimento ou o prazo da operação;

c)

Derivativos Utilizados na Estruturação (Art. 6º, inciso IX)

Segundo a Resolução nº 4.263, o COE é um instrumento único e indivisível, o que
facilita o entendimento do investidor a respeito das características da operação. A
consolidação deste conceito representa um avanço para o mercado, pois, antes da
existência do COE, replicava-se o resultado final através da contratação de diversos
produtos individualmente, como, por exemplo, a conjunção de um CDB com um ou
mais derivativos. Tipicamente, o que ocorria no processo de contratação era que o
cliente assinava um ou mais contratos após o fechamento da operação. Neste(s)
contrato(s) constava(m), entre outras, as informações com relação aos derivativos
subjacentes ao produto estruturado. Nestas condições, embora o resultado
combinado dos diversos produtos contratados ficasse assegurado, havia a transmissão
de diversas informações ao cliente, comprometendo a transparência. Assim, a
opacidade no entendimento era reflexo de informações em demasia e não essenciais
ao entendimento da estrutura de rentabilidade e dos possíveis cenários, essas sim,
essenciais ao processo de tomada de decisão do cliente.
Apesar da importância destas informações, em muitos casos, a grande complexidade e
o alto grau de detalhamento poderiam confundir o investidor, implicando na perda no
foco do resultado final da estrutura, que é a informação fundamental em relação ao
produto que o cliente está contratando.
Adicionalmente, em um contexto de tentativa de harmonização regulatória, a busca
por um documento de fácil compreensão, bem como a exposição dos riscos e uma
clara demonstração das informações efetivamente importantes, ecoam no cenário
internacional nos requisitos do documento de discussão “Key Information Documents
for Packaged Retail and Insurance-based Investment Products (PRIIPs)”. Geralmente,
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se os investidores não reconhecem facilmente a relevância da informação o
documento perde seu objetivo. Assim, deve ficar claro para os investidores o que eles
podem fazer com base nas informações constantes no DIE3.
Desta forma, ao ter que incluir no DIE as informações requeridas por este inciso, que
podem ser de difícil compreensão, e sem impacto relevante para o resultado da
operação, o investidor pode confundir-se a respeito das características da operação e
deixar de considerar outras informações que seriam mais importantes para a tomada
de decisão. Por fim, o inciso XI, ao exigir que sejam incluídas todas as possibilidades de
desempenho do COE, além de abarcar os aspectos relevantes relativos ao inciso IX,
torna mais didática e prática a forma de informar o investidor. Em suma, sugerimos a
retirada do dispositivo.
IX – a natureza e as características essenciais dos derivativos utilizados na
estruturação, em linguagem clara e acessível ao público alvo;

O Anexo 2 contém dois exemplos das informações que eram disponibilizadas para os
investidores no contrato de derivativos, para facilitar o entendimento em relação à
sugestão de exclusão do inciso.
d) Dados Completos Sobre Todos os Possíveis Resultados (Art. 6º, inciso XI)
Para facilitar o entendimento em relação ao que é solicitado no inciso XI, propomos
um ajuste de redação para tornar claro que o objetivo do inciso é a inclusão no DIE de
todos os possíveis cenários de desempenho do COE. Assim, para qualquer valor dos
ativos subjacentes, o investidor saberá a remuneração correspondente. Além disso,
sugerimos a inclusão de uma frase ao final do texto com o objetivo de informar ao
investidor, de modo claro, que as condições de remuneração são válidas no
vencimento da operação uma vez que, caso interrompida antecipadamente, os valores
não ficam assegurados.
XI – dados completos sobre todas as possibilidades todos os possíveis resultados para
o de desempenho do COE em resposta relativos às alternativas de comportamento

3

“The behavioural purpose is an important starting point of information provision (Cox, 2011; Sunstein,
2011). If the information does not have a clear behavioural purpose, this will be reflected in the way the
information is provided. The information will not be framed in such a way that it is immediately clear for
the reader how relevant it is. Generally, if people do not easily recognize how the information is
relevant to them, they are likely to stop reading. Therefore, information provision should have a clear.”
ESAs Discussion Paper – Key Information Document for PRIIPs, novembro de 2014, página 18.
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variações dos ativos subjacentes, incluindo aviso de que tais resultados são válidos no
vencimento;

Para ilustrar o disposto acima, o Anexo 3 contém dois exemplos dos resultados
possíveis do certificado.
e) Condições de Remuneração e Hipótese de Desempenho Diverso (Art. 6º, inciso
XII)
Em congruência com a Resolução nº 4.263/13, sugerimos alguns ajustes de redação
no inciso XII para facilitar a assimilação das informações, bem como a transformação
de cada item em um novo inciso. Assim, será necessário renumerar os incisos
subsequentes do Artigo 6º:
XII – a especificação dos direitos e das obrigações do titular e do emissor,
respectivamente, que possam influenciar as condições de remuneração, incluindo:;
(obs.: Art. 3º, Parágrafo único, inciso XI da Resolução nº 4.263, de 5 de setembro de 2013, do
Conselho Monetário Nacional)

O Anexo 4 contém um exemplo de COE em que ocorrem verificações periódicas do
preço do ativo subjacente. Se, ao longo da operação, tomando como base o preço do
ativo subjacente, forem verificadas certas condições preestabelecidas, haverá uma
mudança na remuneração do COE ou poderá ocorrer sua liquidação. Tal evento é
usualmente denominado como autocall.
As alterações propostas para cada item do inciso XII e as respectivas justificativas
seguem discriminadas abaixo:
(i) Sugere-se que a alínea a) do inciso XII passe a ser um inciso autônomo para
destacar a importância dessa informação ao investidor.
a) se, antes do vencimento pactuado, o titular tem ou não opção de solicitação
para o emissor de resgate ou de recompra do COE; e XIII - as condições de
recompra ou resgate antes do vencimento pactuado; (obs.: Art. 3º, Parágrafo único,
inciso XVI da Resolução nº 4.263, de 5 de setembro de 2013, do Conselho Monetário
Nacional)

O Anexo 5 contém um exemplo das condições de recompra ou resgate antes
do vencimento pactuado.
(ii) Sugerimos a exclusão do item 1, da alínea b do inciso XII abaixo, pois o inciso
XI do Art. 6 determina que é necessário descrever todos os possíveis
resultados do COE com relação aos seus ativos subjacentes. Assim, qualquer
hipótese de desempenho do COE não esperado já estará descrita no DIE.
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b) a existência e o modo de funcionamento, com a descrição de eventos, tais
como:
1. hipóteses de desempenho do COE diverso ou não esperado em relação a seus
ativos subjacentes; e

(iii) Sugerimos a transformação do item 2, da alínea b do Inciso XII em um inciso
autônomo. A alteração proposta visa consolidar os termos “existência” e
“modo de funcionamento” que constam no item “b)” da minuta da instrução,
que serão substituídos pelo termo “condições”. Desse modo, o emissor
especificará “se”, “quando” e “como” ocorrerá qualquer evento que implique
a extinção do certificado:
2. descontinuidade dos certificados, como liquidação antecipada, entrega dos
ativos adjacentes, ou quaisquer outras que impliquem extinção dos certificados.
XIV – as condições de entrega física de ativo subjacente, quando for o caso, ou
quaisquer outras que impliquem extinção dos certificados; (obs.: baseado no Art. 3º,
Parágrafo único, inciso XIV da Resolução nº 4.263, de 5 de setembro de 2013, do Conselho
Monetário Nacional)

O Anexo 6 contém um exemplo de COE em que existe a possibilidade de
entrega física do ativo subjacente.
f)

Condições de Liquidez (Art. 6º, inciso XIII)

Com o objetivo de informar ao investidor que além das condições convencionais de
liquidez do COE, ou seja, resgate ou recompra antecipados realizados pelo emissor, há
a possibilidade dele negociar o certificado adquirido via mercado secundário, com a
participação de um intermediário, sem obrigatoriamente necessitar do emissor,
sugerimos uma alteração no inciso XIII da minuta de instrução.
Esta proposta de alteração baseia-se no entendimento de que esse inciso refere-se
exclusivamente ao mercado secundário, pois as condições de recompra e resgate
antecipados, em seu caráter mais amplo, já estão previstas em outros dispositivos ao
longo da norma em análise. Desta forma, baseando-se na regulamentação portuguesa4

4

Sobre este ponto, podemos destacar as experiências internacionais, especificamente, portuguesa e
suíça. Os documentos listados nos links a seguir são acompanhados por avisos aos investidores
referentes ao risco de uma possível negociação no mercado secundário. Por exemplo, no caso
português, tem-se: “Poderá ser difícil para os investidores obter uma informação fidedigna e
independente sobre o valor de mercado da Note, pois esta terá uma reduzida liquidez em Mercado
Secundário”. http://web3.cmvm.pt/sdi2004/pfc/docs/fsd30368.pdf
http://web3.cmvm.pt/sdi2004/pfc/docs/fsd29935.pdf

9

e suíça5, em que, explicitamente, as condições de negociação no mercado secundário
são expostas no documento análogo ao DIE – como, por exemplo, caso o investidor
opte por vender este produto no mercado secundário, nada garante que vá encontrar
um comprador – reiteramos a necessidade de destacar a informação ao investidor.
Assim, a alteração desse inciso busca alertar ao investidor sobre a possibilidade e
condições de negociação do COE no mercado secundário.
XIII – aviso sobre as condições de liquidez do investimento a possibilidade e as condições
de negociação no mercado secundário, incluindo informações sobre o formador de
mercado, se houver.

4. Material Publicitário
a) Meios de Divulgação (Art. 7º)
Nas normas que tratam sobre distribuição de valores mobiliários, a CVM menciona
expressamente os meios pelos quais se pode divulgar o valor mobiliário a ser
distribuído, o que confere ao mercado um direcionamento sobre como os potenciais
investidores podem ser acessados, dando maior segurança às instituições
distribuidoras com relação aos meios passíveis de serem utilizados.
Na Instrução nº 555, de 17 de dezembro de 2014, no inciso I do artigo 49, § 1º, a CVM
esclarece que para fundo de investimento não é necessário apresentar a lâmina em
conjunto com os materiais de divulgação veiculados em áudio, vídeo ou em mídia
impressa, tais como jornais e revistas.
A Instrução nº 400 da CVM, de 2003, em seu artigo 3º, menciona alguns meios de
publicidade, a saber: (i) listas ou boletins de venda ou subscrição, folhetos, prospectos
ou anúncios, destinados ao público, por qualquer meio ou forma; (ii) comunicações
padronizadas endereçadas a destinatários individualmente identificados; (iii)
5

No caso suíço, em consonância aos padrões internacionais citados, não só nesta resposta, mas no
próprio edital de audiência pública em análise, constam, adicionalmente ao documento informacional
equivalente ao DIE (nos links a seguir), os seguintes avisos:
“Secondary Market: If you try to sell this product, you may not be able to find a buyer or the sale price
may be below the purchase price”.
https://derivative.credit-suisse.com/get.cfm?id=8243920D-D3C1-403A-8D90-5F70DF331BD3
“Secondary Market: Products may have no established trading market when issued and one may never
develop. If a market does develop, it may not be liquid. Therefore, investors may not be able to sell their
Products easily or at prices reasonably acceptable to them”.
http://www.derivatives.juliusbaer.com/html/documents/pdf.pdf?pdf=25318793_TS_EN_20151113.pdf
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negociação feita em loja, escritório ou estabelecimento aberto ao público; (iv) a
utilização de publicidade, oral ou escrita, cartas, anúncios, avisos, especialmente
através de meios de comunicação de massa ou eletrônicos.
A Instrução nº 476 da CVM, de 2009, ao vedar determinadas práticas no parágrafo
único do artigo 2º, explicita os meios de divulgação na oferta: lojas, escritórios ou
estabelecimentos abertos ao público, serviços públicos de comunicação, como a
imprensa, o rádio, a televisão e páginas abertas ao público na rede mundial de
computadores.
Ademais, no item “4.3 Material Publicitário” do Edital, procura-se esclarecer que
inclusive aquele material dirigido ao público em geral, por qualquer meio, deve se
submeter às regras da norma proposta pela CVM. Entendemos apropriado se
esclarecer o que seria esse meio de divulgação, incluindo um rol não taxativo de todos
os meios mais utilizados com o intuito de distribuição.
Assim a recomendação é a de se alterar o caput do artigo 7º, da seguinte forma:
Art. 7º Qualquer material publicitário utilizado nas ofertas de COE, divulgado de forma
oral ou escrita e dirigida ao público em geral, cliente ou não, por qualquer meio,
inclusive, mas não se limitando a, anúncios, avisos, televisão, rádio, correio eletrônico,
Internet e jornais, deve:

b) Destaque ao Melhor Cenário (Art. 8º)
Gostaríamos de sugerir o ajuste de redação abaixo para que esteja previsto que não
pode ser dado destaque ao melhor cenário em detrimento dos outros quando estas
informações estiverem presentes no material publicitário. Esta condição visa também
esclarecer a possibilidade da existência de um material publicitário mais amplo, que
não especifique uma determinada estrutura e, assim, que não tenha um cenário a ser
destacado (como exemplo, pode haver um material que apresente a existência do COE
como uma alternativa de investimento, mas sem especificar uma estratégia de
investimento).
Art. 8º Caso o O material publicitário do COE contenha cenários, não poderá ser dado
dar destaque ao melhor cenário em detrimento dos outros cenários possíveis para a
estrutura de rentabilidades ou fluxo de pagamentos do certificado.

O Anexo 7 contém um exemplo de material que não contém cenários do COE.
c)

Taxas Efetivas (Art. 10º)
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Ajuste de redação para prever os casos em que não é aplicável a expressão das taxas
efetivas em percentual ao ano, como por exemplo, no caso de taxas pós-fixadas ou de
remuneração proporcional à variação do ativo subjacente.
Art. 10. As menções a rentabilidades devem sempre incluir as correspondentes taxas
efetivas expressas em percentual ao ano, quando aplicável, com igual destaque.

O Anexo 8 contém exemplos de COE em que há menção a rentabilidades expressas
de outras formas além da taxa em percentual ao ano.
d) Rentabilidade Passada do COE (Art. 11)
O Art. 11 da minuta da instrução proposta no edital dispõe sobre parâmetros
importantes para que o DIE possa contemplar referência à rentabilidade passada de
um COE ou de um ativo subjacente. Entendemos ser adequado e útil a uma decisão
bem informada de investimento a apresentação ao investidor das informações
constantes nos incisos II a IV do art. 11, na forma como propostas no edital. Porém,
quanto ao inciso I, que exige a apresentação de um gráfico com a evolução do valor
marcado a mercado do certificado compreendendo um período temporal no mínimo
idêntico ao da sua duração, faremos alguns comentários.
A remuneração do COE depende do desempenho futuro dos ativos subjacentes, não
havendo, necessariamente, relação direta entre o desempenho passado do ativo
subjacente ou do próprio COE e o desempenho futuro. Ademais, em geral, o COE é um
investimento cuja rentabilidade é garantida no vencimento, tendo como público alvo
clientes dispostos a imobilizar seu capital investido pelo período da duração do
certificado. Assim, a apresentação da evolução do valor marcado a mercado de um
COE poderia incutir no investidor a ideia de liquidez do certificado, ou mesmo de que o
seu resgate antecipado e a liquidez diária são da essência do investimento, o que não
será verdade na maioria dos casos, ao menos sem algum ônus financeiro para o
investidor, nas hipóteses de COE com ativos subjacentes de baixa liquidez. Assim, as
informações de desempenho passado marcado a mercado, tanto dos ativos
subjacentes quanto dos certificados, pode confundir o investidor.
Por esta razão, seria recomendável admitir, apenas a título ilustrativo, a apresentação
de desempenho histórico do produto baseada na rentabilidade auferida por COE já
emitidos com mesmo ativo subjacente e mesma estratégia por prazo no mínimo
idêntico ao da duração do certificado objeto da divulgação, rentabilidade essa a ser
calculada a partir do resultado final do investimento, no vencimento do certificado.
Dessa maneira, entendemos ser possível prover ao cliente informações simples,
objetivas, condizentes com as características e funcionamento do produto, e úteis para
a tomada de decisão do investidor.
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Por fim, a inclusão do histórico de evolução de preço dos ativos subjacentes do COE
não deveria implicar na disponibilização do gráfico de desempenho passado dos
certificados com características similares, uma vez que são informações com objetivos
diferentes. A inclusão do histórico de evolução de preço dos ativos subjacentes
procura dar ao investidor mais informações sobre aspectos como, por exemplo, se o
ativo subjacente é muito ou pouco volátil, se o preço atual está próximo dos máximos
ou dos mínimos, se houve alguma variação abrupta no preço, informações que podem
ajudar o investidor a visualizar seu ponto de entrada na estrutura e ter mais subsídios
para avaliar o risco do investimento. Esta informação não precisa ser acompanhada do
desempenho passado de COE similares, visto que não há intenção que o investidor
pense que o desempenho futuro possa ser uma repetição do desempenho passado.
Portanto, sugerimos a redação abaixo, com a inclusão de um novo inciso no artigo 11º:
Art. 11. Toda informação divulgada por qualquer meio, inclusive o DIE, na qual seja
incluída referência à rentabilidade passada de um COE ou de seus ativos subjacentes,
deve:
I – quando fizer referência à rentabilidade passada do COE, apresentar gráfico com a
evolução do valor marcado a mercado desempenho passado do certificado
compreendendo um período temporal no mínimo idêntico ao da duração do certificado;
II – quando fizer referência à evolução de preço dos ativos subjacentes do COE, incluir
aviso de que estes valores são meramente ilustrativos e não representam o
desempenho passado do COE.
III – apresentar os seguintes dizeres: “A menção a rentabilidades passadas não é
garantia de rentabilidade futura”;
IV – quando fizer referência à rentabilidade passada do COE, apresentar a identificação
clara do período de referência da rentabilidade passada;
V – apresentar a indicação de que a rentabilidade líquida depende da tributação
aplicável.

O Anexo 9 contém um exemplo que ilustra os problemas ocasionados pela utilização
do MtM e o racional de utilização do desempenho histórico como informação de
rentabilidade passada.
e) Manutenção de Arquivos (Art. 12º)
O Artigo 12 da minuta da instrução diz que as instituições intermediárias devem
manter todos os documentos e informações exigidos pela instrução pelo prazo
mínimo de cinco anos. De acordo com o apresentado, não está claro se a
manutenção dos documentos é a partir da data de contratação ou da data de
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vencimento do COE. Desta forma, devido à possibilidade de existência de certificados
em que a data de vencimento é superior a cinco anos, poderia haver casos, se fosse
considerada a redação atual, de operações ainda vigentes, mas sem a guarda da
documentação relativa às operações. Portanto, sugerimos que o prazo mínimo de
cinco anos seja contado a partir da data de vencimento do COE. Neste cenário, para
um COE com prazo de 10 anos, por exemplo, a instituição manteria a documentação
por pelo menos 15 anos.
Art. 12. O emissor do COE e as instituições intermediárias devem manter, pelo prazo
mínimo de 5 (cinco) anos, contados a partir da data de vencimento do COE, ou por
prazo superior por determinação expressa da CVM, todos os documentos e
informações exigidos por esta Instrução.

5. Vedações à Negociação
Embora de difícil quantificação, os investidores, tanto profissionais que tem condições
de realizarem uma análise sofisticada do risco de crédito do emissor de COE, quanto
do varejo que avaliam de forma simplificada o risco de crédito conforme a bandeira da
instituição, ao optarem por investir seus recursos em determinado banco, estão
fazendo a devida avaliação do risco de crédito daquele emissor.
Neste contexto, o elemento que diferencia o COE das demais captações bancárias é a
vinculação de sua remuneração ao resultado de algum(s) ativo(s) subjacente(s). O
principal risco assumido pelo investidor é a ocorrência do cenário desfavorável com
relação a tal ativo que pode implicar na perda de remuneração ou de parte do capital
aplicado. Já o risco de crédito das instituições financeiras emissoras do COE é
acompanhado pelo Banco Central e pode ser conhecido pelos investidores através das
demonstrações financeiras divulgadas publicamente pelas instituições financeiras.
Portanto, o valor deste produto é predominantemente determinado pelo desempenho
de seu ativo subjacente e sua negociação não precisaria ser impedida nos casos em
que há algum fato relevante pendente de divulgação que diga respeito unicamente ao
emissor do certificado ou quando o emissor se encontrar em período de silêncio de
que trata o parágrafo 4 do art. 13 da Instrução nº 358 da CVM.
Concordamos, no entanto, que deve permanecer a proibição de negociação nos casos
em que a informação relevante diga respeito ao ativo subjacente do COE. Por exemplo,
o detentor de um COE referenciado no preço de uma ação pode conhecer informações
relevantes que irão afetar negativamente o preço da ação e, por isso, decida se
desfazer do COE. Nessas hipóteses, deve valer a proibição à negociação desse valor
mobiliário.
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A redação proposta abaixo busca justamente diferenciar as situações em que a
informação relevante diz respeito ao emissor do COE daquelas em que a informação
diz respeito ao ativo subjacente.
Art. XXXX – O art. 13 da Instrução nº 358 da CVM, de 3 de janeiro de 2002, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 13 ..........................
“§8º - As vedações previstas neste artigo não se aplicam a negociação com Certificados
de Operações Estruturadas - COE pelas pessoas mencionadas no caput e no § 1º que
detenham informações sobre atos ou fatos relevantes ainda não divulgados ocorridos
em relação ao emissor do COE. Também não se aplica a vedação prevista no § 4º com
relação a negociação de COE no período que antecede a divulgação das demonstrações
financeiras do emissor do COE. Permanecem aplicáveis as disposições deste artigo caso
a informação sobre o ato ou fato relevante se refira aos ativos subjacentes do COE que
sejam valores mobiliários.“

6. Responsabilidades da Instituição Intermediária
Durante as discussões realizadas na ANBIMA, para produção da resposta ao EAP 13/14,
questionou-se a possibilidade de inclusão na minuta da instrução um dispositivo a
respeito da relação entre o emissor e o intermediário. A justificativa para essa
solicitação reside na falta de clareza da minuta com relação às delimitações das
responsabilidades de cada uma das partes, com exceção à obrigatoriedade da entrega
do DIE antes da aquisição do COE, além da manutenção e produção de um termo de
adesão e ciência de risco.
Com base nestas discussões, chegou-se ao entendimento de que as responsabilidades
do emissor, quando não estiver atuando também como intermediário, são referentes a
todo processo de estruturação do COE e elaboração do DIE. Em contrapartida, as
responsabilidades do intermediário - em consonância com a distribuição de fundos
com capital protegido baseada no CAPÍTULO IV/COTAS/Seção III/Distribuição/
Subseção V/Subscrição por Conta e Ordem da Instrução nº 555 da CVM, de 17 de
dezembro de 2014 - são todos os processos que envolvam o relacionamento com o
investidor.
Dessa forma, com o objetivo de clarificar na nova regulamentação de distribuição de
COE a delimitação das responsabilidades entre o emissor e distribuidor, propomos
algumas alterações no Capítulo II – Distribuição de COE, conforme abaixo.
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Art. 3º A instituição intermediária As instituições intermediárias que atuarem na
distribuição do COE, ou o emissor atuando nesta condição, assumem os ônus e
responsabilidades inerentes a sua função perante os seus clientes, inclusive quanto a
seu cadastramento, verificação de perfil de investidor e os procedimentos exigidos por
esta instrução e demais exigências da regulamentação vigente, em especial no que se
refere:
I – .................................................
..............................................................
II – .................................................
..............................................................
III – à obrigação de dar ciência aos clientes de quaisquer exigências formuladas pela
CVM;
IV – à regularidade e à guarda da documentação cadastral dos clientes, nos estritos
termos da regulamentação em vigor, bem como pelo cumprimento de todas as
exigências legais quanto à referida documentação cadastral;
V – à prestação de informação diretamente à CVM sobre os dados cadastrais dos
clientes que investiram no COE, quando esta informação for solicitada; e
VI – a verificar a adequação do COE ao perfil de investimento de seus clientes, tendo em
vista suas necessidades, interesses e objetivos de investimentos, nos termos da
legislação vigente.

7. Infraestrutura de Mercado
Com relação à infraestrutura de mercado, gostaríamos fazer uma sugestão de
aprimoramento em relação ao enquadramento do objeto deste edital às regras
dispostas nas Instruções nº 541 e 542/13 da CVM. A possibilidade, conforme previsto
nas já citadas instruções, da isenção de depósito centralizado e custódia para o
certificado em análise.
De acordo com o histórico de entendimentos da CVM sobre o produto, e a
aplicabilidade da Instrução nº 542, destacamos um trecho do Relatório da Audiência
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Pública 06/2013 (pp. 11 e 12 do relatório), no qual a CVM entendeu que a Instrução nº
541 e a 542 não se aplicavam aos COE negociados bilateralmente:
“Ocorre que, no caso de operações realizadas de forma bilateral, sem que se realize a
efetiva oferta de um produto ao mercado, e muito mais para corporificar uma
operação estruturada realizada com um determinado cliente, tendem a corresponder
ao modelo das operações de captação bancária típica e não a verdadeiras operações
de mercado. Vale lembrar que, nesses casos, as operações são absolutamente
individualizadas. Assim, para tais situações não parece se impor, de fato, a custódia e a
imobilização em um depositário central, mas meramente o registro da operação.”
Além disso, no contexto atual, temos a evolução do tema que se refletiu no presente
Edital que consiste no tratamento único para a distribuição do COE, extinguindo o
conceito de oferta pública ou negociação bilateral.
Diante deste novo contexto, entendemos que caberia, em linha com o disposto no Art.
15º da Minuta (dispensa da Instrução nº 541 da CVM), a solicitação de dispensa da
Instrução nº 542 da CVM quando o COE não for admitido à negociação em mercado
organizado e a distribuição do COE for feita pelo próprio emissor.
No mais, em relação ao Art. 15º da minuta, gostaríamos da confirmação do
entendimento de que o depósito centralizado do COE não será necessário nas
situações em que não haja negociação em sistemas centralizados e multilaterais de
negociação. Assim, em nenhuma das negociações abaixo será exigido o depósito
centralizado do certificado:
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emissor*
1

Intermediário A

2

cliente A

primeira negociação

segunda negociação

3a
3b

cliente B

intermediário B

1

Emissor estrutura COE e vende para Intermediário A

2

Intermediário A vende COE para cliente A

3a

Negociação entre Cliente A e Cliente B com a participação do Intermediário A (i) no
mesmo momento ou (ii) em momentos distintos

3b

Negociação entre Cliente A e Cliente B com a participação do Intermediário B (i) no
mesmo momento ou (ii) em momentos distintos

*o emissor também pode atuar como intermediário, substituindo a figura do intermediário A.
Neste caso, nas setas laranjas, ele recompraria a operação do Cliente A e revenderia para o
Cliente B
Fonte: ANBIMA
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8. Divulgação de Informações
A elaboração da nova instrução da CVM, ao dispor sobre a distribuição de COE, levanta
algumas questões sobre a possibilidade de construção e consolidação do mercado
secundário que, ainda que não destacado previamente na norma, é explicitado na
justificativa constante no edital.
“Como consequência dessa consolidação de direitos e obrigações em um único
instrumento, é possível a existência de um mercado secundário de COE,
diferentemente das captações estruturadas, que são baseadas na conjugação de
resultados de diversos contratos bilaterais e estão condicionados ao interesse de
recomprar o título por parte da instituição captadora, resultando em menor liquidez.”
A previsão de um mercado secundário suscita discussões sobre a disponibilização de
informações do COE. Nesse escopo, visando à transparência de informações e em
congruência com as boas práticas internacionais, para fomentar o mercado secundário
e eliminar a assimetria informacional, sugerimos a inclusão de um novo artigo na
minuta de instrução, em complemento às já existentes regras de divulgação de
informações por parte das entidades administradora de mercado organizado e de
mercado de balcão organizado contidas nos artigos 62 e 105 da Instrução nº 461 da
CVM, de 23 de outubro de 2007. A inclusão deste dispositivo visa complementar a
referida norma no que diz respeito especificamente ao DIE.
Art. 14. Para os COE que forem admitidos à negociação em mercado de bolsa ou
mercado de balcão organizado, cuja negociação aconteça em sistema centralizado e
multilateral de negociação, definido nos termos do parágrafo único do art. 65º e do
inciso I do art. 92º, da Instrução nº 461 da CVM, de 23 de junho de 2007, o DIE deve
estar disponível no site do emissor.

***

Com as observações e sugestões acima apresentadas, esperamos contribuir para a
estruturação de um arcabouço regulatório sólido para a consumação da distribuição
de COE que atendam às necessidades de emissores, intermediários e investidores,
especialmente no tocante a sua proteção, assim fazendo com que prevaleçam efeitos
benéficos sobre o mercado brasileiro.
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Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos adicionais que eventualmente se
fizerem necessários e, sendo o que nos cumpre para o momento, aproveitamos o
ensejo para reiterar nossos votos de alta estima e consideração.

Atenciosamente,

ORIGINAL ASSINADO POR

Pedro Lorenzini

Patricia Herculano

Vice-Presidente da ANBIMA

Superintendente
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Anexo 1
Exemplo 1: dados exatos da operação, obtidos no ato da emissão
Valor da Aplicação: R$ 1.000.000,00
Data de Início: 29/12/2014
Data de Vencimento: 29/12/2015
Data da 1ª verificação de pagamento do primeiro cupom: 30/03/2015
Data da 1ª verificação de pagamento do segundo cupom: 29/06/2015
Data da 1ª verificação de pagamento do terceiro cupom: 29/09/2015
Data da 1ª verificação de pagamento do último cupom: 29/12/2015

Exemplo 2: dados das condições da operação, disponíveis antes da emissão
Valor Mínimo da Aplicação: R$ 100.000,00
Prazo da Operação: 1 ano OU 360 dias
Pagamento trimestral de cupom de 1%a.a. calculado sobre o valor de aplicação
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Anexo 2
Exemplo 1: COE com capital protegido que remunera a variação positiva do dólar
limitada a uma taxa máxima.
Natureza dos derivativos: para a composição deste investimento são utilizados os seguintes
instrumentos:
(i) Primeira possibilidade de estruturação do certificado:

Swap com opção de arrependimento e limitador
Nocional do Swap: 100% do Valor do Investimento
Swap cliente ativo: US$ + 0%aa
Swap cliente passivo: 0%aa, prefixado
Data de Exercício = Data de Vencimento da Operação
Optante: Titular
Preço de Exercício [R$/US$]: 2,6500
Limitador Superior [R$/US$]: 3,0470
Valor Líquido do Prêmio: A ser preenchido pelo emissor
Data Pagamento Prêmio = Data Início da Operação
(ii) Segunda possibilidade de estruturação do certificado:
Opção Flexível tipo Call
Nocional da Opção: 100% do Valor do Investimento
Data de Exercício = Data de Vencimento da Operação
Optante: Titular
Preço de Exercício [R$/US$]: 2,6500
Data de Pagamento do Prêmio = Data de Início da Operação
Valor Líquido do Prêmio: A ser preenchido pelo emissor
Opção Flexível tipo Call
Nocional da Opção: 100% do Valor do Investimento
Data de Exercício = Data de Vencimento da Operação
Optante: Emissor
Preço de Exercício [R$/US$]: 3,0470
Data de Pagamento do Prêmio = Data de Início da Operação
Valor Líquido do Prêmio: A ser preenchido pelo emissor

Exemplo 2: COE com capital protegido, que remunera uma taxa prefixada maior que a
de mercado se o dólar não ultrapassar uma barreira de alta.
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Natureza dos derivativos: para a composição deste investimento são utilizados os seguintes
instrumentos:
Opção Cambial No-touch
Nocional do Swap: % do Valor do Investimento a ser preenchido pelo emissor
Data de Exercício = qualquer data até o vencimento da Operação
Optante: Emissor
Preço de Exercício [R$/US$]: 2,7800
Valor Líquido do Prêmio: A ser preenchido pelo emissor

Ao comparar os dois exemplos acima com aqueles descritos no Anexo 3 conclui-se que
a descrição das condições de remuneração do COE facilita o entendimento do
investidor e auxilia-o em sua tomada de decisão, enquanto que as características dos
derivativos utilizados na estruturação pode confundi-lo e tirar seu foco para
informações mais relevantes.

23

Anexo 3
Exemplo 1: COE com capital protegido, que remunera a variação positiva do dólar
limitada a uma taxa máxima.
Resultados Possíveis do Certificado: na Data de Vencimento, o titular do COE poderá
receber um dos Resultados abaixo descritos, dependendo da variação do(s) Ativo(s)
Subjacente(s):
Resultado Máximo: Se no vencimento da operação, o Dólar PTAX estiver acima de 3,047
R$/US$, o titular recebe o Valor da Aplicação acrescido de juros de 24,00% aa.
Resultado Intermediário: Se no vencimento da operação, o Dólar PTAX estiver entre 2,65
R$/US$ e 3,047 R$/US$, o titular recebe o Valor da Aplicação acrescido de 160% da
variação positiva do dólar ao período, limitado ao Resultado Máximo.
Resultado Mínimo: Se no vencimento da operação, o Dólar PTAX estiver abaixo de 2,65
R$/US$, o titular recebe somente o Valor da Aplicação, sem nenhuma rentabilidade.
Cotação inicial do Dólar: 2,65 R$/US$
Ativo(s) Subjacente(s): Dólar PTAX, taxa de câmbio de venda do dólar norte-americano do
dia útil imediatamente anterior à Data de Vencimento indicada no Boletim de “Taxas de
Câmbio e de Mercado” divulgado pelo Banco Central do Brasil.

Exemplo 2: COE com capital protegido, que remunera uma taxa prefixada maior que a
de mercado se o dólar não ultrapassar uma barreira de alta.
Resultados Possíveis do Certificado: na Data de Vencimento, o titular do COE poderá
receber um dos Resultados abaixo descritos, dependendo da variação do(s) Ativo(s)
Subjacente(s):
Resultado Máximo: Se, ao longo de toda a operação, o Dólar PTAX estiver abaixo de 2,78
R$/US$, o titular recebe o Valor da Aplicação acrescido de juros de 20,00% aa.
Resultado Mínimo: Se, em algum momento durante a vigência da operação, o Dólar PTAX
estiver acima de 2,78 R$/US$, o titular recebe somente o Valor da Aplicação, sem
nenhuma rentabilidade.
Cotação inicial do Dólar: 2,68 R$/US$
Ativo(s) Subjacente(s): Dólar PTAX, taxa de câmbio de venda do dólar norte-americano do
dia útil imediatamente anterior à Data de Vencimento indicada no Boletim de “Taxas de
Câmbio e de Mercado” divulgado pelo Banco Central do Brasil.
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Anexo 4
Exemplo 1: Phoenix Autocall
Data de Início: 05/01/2015
Data de Vencimento: 05/01/2016
Data de Verificação: 06/07/2015
Cupom Remuneração: 14,5%aa
Ativo Subjacente: VALE5
Preço Inicial: R$ 19,00
Resultados Possíveis da Aplicação: o titular do COE poderá receber um dos Resultados
abaixo descritos, dependendo da variação do(s) Ativo(s) Subjacente(s):
Na Data de Verificação: caso a ação feche acima de 110% do preço inicial a estrutura
termina antecipadamente com pagamento de principal mais cupom (evento autocall).
No vencimento: caso não tenha ocorrido nenhum evento autocall:
1) O titular do COE recebe o principal mais cupom, se o ativo subjacente estiver acima
de 80% do preço inicial.
2) Caso o ativo subjacente estiver abaixo de 80% do preço inicial, a liquidação da
operação se dará pela entrega física do ativo subjacente; neste caso, o titular irá
receber uma quantidade de ações equivalente ao valor do principal investido
dividido pelo preço da Ação na Data de Início do COE.
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Anexo 5
Esta aplicação poderá ser resgatada no valor total somente após 60 dias da Data de
Início. Nesta hipótese, o resgate será realizado a mercado e não haverá capital
protegido, podendo, inclusive, haver perda do capital inicialmente aplicado.
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Anexo 6
Exemplo 1:
Data de Início: 05/01/2015
Data de Vencimento: 05/01/2016
Cupom Remuneração: 10 % aa
Ativo Subjacente: VALE5
Preço Inicial: R$ 19,00
Resultados Possíveis da Aplicação: o titular do COE poderá receber um dos resultados
abaixo descritos, dependendo da variação do(s) Ativo(s) Subjacente(s):
No vencimento:
1) O titular do COE recebe o principal mais cupom, se o ativo subjacente estiver acima
de 90% do preço inicial.
2) Caso o ativo subjacente estiver abaixo de 90% do preço inicial, a liquidação da
operação se dará pela entrega física do ativo subjacente; neste caso, o titular irá
receber uma quantidade de ações equivalente ao valor do principal investido
dividido pelo preço da ação na Data de Início do COE.
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Anexo 7
O Certificado de Operações Estruturadas – COE é um instrumento que mescla
elementos de Renda Fixa e Renda Variável. Ele proporciona diversificação e acesso a
novos mercados e ainda tem o diferencial de ser estruturado com base em cenários de
ganhos e perdas selecionados de acordo com o perfil de cada investidor.
Para você, fica mais fácil acompanhar o desempenho, pois o COE já vem montado
como um único instrumento, o que significa também uma única tributação. Os custos
possivelmente seriam maiores caso você direcionasse seus recursos a vários ativos
separadamente.
A emissão desse instrumento poderá ser feita em duas modalidades: valor nominal
protegido, com garantia do valor principal investido, ou valor nominal em risco, em
que há possibilidade de perda até o limite do capital investido. Nos dois casos deve ser
observada a regra de suitability, ou seja, o investimento deve ser adequado ao perfil
do investidor.
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Anexo 8
Exemplo 1: Um COE com resultado prefixado pode ter suas taxas efetivas expressas
em percentual ao ano:
Resultados Possíveis do Certificado: o titular do COE poderá receber um dos Resultados
abaixo descritos, dependendo da variação do(s) Ativo(s) Subjacente(s):
Resultado Máximo: Valor da Aplicação acrescido de juros de 12,72% a.a.
Resultado Mínimo: Valor da Aplicação acrescido de juros de 0,21% a.a.
Condições:
Se no vencimento da operação, se a taxa acumulada anualizada do CDI do período for
menor do que 11,55% a.a. o cliente recebe o Resultado Máximo. Caso contrário, o cliente
recebe o Resultado Mínimo

Exemplo 2: Um COE que tenha seu resultado atrelado à variação de algum indexador
terá sua rentabilidade expressa em função da variação do indexador.
Resultados Possíveis do Certificado: o titular do COE poderá receber um dos Resultados
abaixo descritos, dependendo da variação do(s) Ativo(s) Subjacente(s):
Resultado Máximo: Valor da Aplicação corrigido por 204,00% da variação positiva
acumulada do Ibovespa.
Resultado Mínimo: Valor da aplicação.
Condições:
Se o Ibovespa de liquidação no vencimento estiver acima de 47.000, o cliente recebe o
Resultado Máximo.
Se o Ibovespa de liquidação no vencimento estiver igual ou inferior a 47.000, o cliente
recebe o Resultado Mínimo.
Ativo(s) Subjacente(s): Ibovespa de Liquidação: cotação de Liquidação do Ibovespa
divulgada pela BM&FBovespa no Boletim Diário disponível em www.bmfbovespa.com.br
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Anexo 9
Exemplo:
Resultados Possíveis do Certificado: ao final de 90 dias o titular do COE poderá receber um
dos resultados abaixo descritos, dependendo da variação do(s) Ativo(s) Subjacente(s):
Resultado Máximo: No vencimento, valor da aplicação acrescido de juros de XX,XX %
a.a.
Resultado Mínimo: No vencimento, somente o valor da aplicação.
Condições:
1) Caso o Ibovespa, durante toda a operação, fique acima de XXXXX pontos, o cliente
recebe o Resultado Máximo.
2) Caso o Ibovespa, a qualquer momento, fique igual ou abaixo de XXXXX pontos, o
cliente recebe o Resultado Mínimo.
Ativo(s) Subjacente(s): Ibovespa de Liquidação: cotação de Liquidação do Ibovespa
divulgada pela BM&FBovespa no Boletim Diário disponível em www.bmfbovespa.com.br

1) Gráfico com a evolução do valor marcado a mercado, conforme originalmente
proposto no Edital
Primeiramente, cumpre esclarecer que, diferentemente de outros produtos, a
dinâmica de negociação do COE permite emissões diárias de uma mesma estratégia,
variando os parâmetros de acordo com as oscilações naturais do mercado. Assim, COE
emitidos em datas distintas, ainda que contemplem exatamente a mesma estratégia,
como a descrita neste exemplo, terão parâmetros bastantes diversos, se houver
oscilação significativa do Ibovespa entre as datas da emissão de cada um deles. Com
base neste mesmo exemplo, tomemos dois COE que contenham a estratégia ora
descrita, sendo o primeiro emitido no dia 16/12/14 e o segundo no dia 23/12/14. Tal
estratégia é construída de forma que a barreira é sempre posicionada
aproximadamente 20% acima do IBOVESPA de fechamento do dia. Entre os dias 16/12
e 23/12, o IBOVESPA teve uma oscilação brusca, saltando de 47.008 para 50.990
pontos. Dessa maneira, o primeiro COE, adquirido em 16/12, somente pagará o
resultado máximo se o IBOVESPA permanecer acima de 56.407 durante toda a
operação, e o segundo, adquirido em 23/12, somente pagará o resultado máximo se o
IBOVESPA permanecer acima de 61.118 durante o tempo de vigência do certificado.
Repare que, embora as estratégias tenham o mesmo “desenho” e o mesmo racional,
os parâmetros são sensivelmente diferentes.
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À luz do exemplo acima, para ilustrar o nosso argumento, seguem gráficos que,
embora atendam a norma, conforme proposta no Edital, poderiam confundir o
investidor do COE.
a. Gráfico apresentando apenas uma emissão passada de COE
Caso se faça a opção por mostrar a evolução do MtM em um período idêntico
ao do COE lançado no passado, poderíamos apresentar a evolução do MtM da
emissão realizada exatamente 90 dias antes, ou seja, que tenha vencido em D1 da emissão do COE objeto de contratação. Com isso, teríamos a evolução de
um único COE emitido, mas restringiríamos a amostra a que o investidor
poderia ter acesso. Essa restrição poderia induzir o investidor ao erro, já que
não apresenta um histórico completo dos COE emitidos com base na mesma
estratégia.

MtM em R$

Ibovespa RF - valor histórico de MtM de COE com valor
contratado de R$100, início 11/06/14 e vencimento
09/09/14
103,00
102,50
102,00
101,50
101,00
100,50
100,00
99,50
99,00
98,50

102,53
101,36

99,92

30 jun

31 jul

29 ago

Último dia útil do mês - envio arquivo CETIP/BVMF (2014)
b. Gráfico apresentando N emissões passadas de COE
Para garantir que o investidor receberá informações mais completas, o gráfico
poderia conter a evolução do valor marcado a mercado de um número maior
de emissões de COE (eventualmente tantas emissões quantos dias de duração
do COE). Assim, teríamos o seguinte gráfico:
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Ibovespa RF - valor histórico de MtM de múltiplos COE
com valores contratados de R$100
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COE 6
COE 7

99,0
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Último dia útil do mês - envio arquivo CETIP/BVMF (2014)
O gráfico acima mostra a evolução do MtM de 7 emissões de COE das possíveis
90 realizadas com a mesma estratégia durante os 90 dias anteriores.
Em cada ponto do tempo, temos a representação do valor de mercado de cada
COE ativo naquela data, de forma que a existência de mais de um ponto em
cada data torna difícil a visualização de uma tendência para a evolução do
valor a mercado. Não obstante, o próprio fato de termos COE de diferentes
emissões, representados em uma mesma data no gráfico, nos impede de
aglutiná-los sob um valor médio, visto que estaríamos aglutinando certificados
que não são, entre si, fungíveis e, portanto, não compatíveis. Assim,
entendemos que este gráfico não retorna uma informação simples tampouco
clara ao investidor.
Por fim, entendemos também que não seria útil à avaliação do COE mostrar a
evolução de seu valor de mercado, dado que este é um investimento
concebido em sua essência para garantir o retorno da estratégia na data do
seu vencimento, não se aplicando o conceito de liquidez diária.

2) Gráfico de rentabilidade passada, elaborado conforme sugestão da ANBIMA
Em contrapartida, um gráfico de rentabilidade passada permite mostrar, em um único
gráfico e em período de tempo idêntico ao de duração do COE, a rentabilidade de
certificados que tenham vencido nos últimos 90 dias. Dessa forma mostra-se em um
formato simples, claro e objetivo a rentabilidade equivalente a 90 emissões de COE
diferentes.
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É importante notar que cada ponto do gráfico representa uma única emissão, e
apresenta ao cliente qual teria sido seu possível retorno caso ele tivesse aplicado
justamente “neste COE” e levado ele até o vencimento, conforme é o objetivo do
produto.

Ibovespa RF - Rentabilidade a.a. COE que venceram nos
últimos 90 dias
12,50%

Rentabilidade a.a.

12,00%

12,01%

11,50%
11,00%
10,50%

10,32%

10,00%
9,50%
9,00%
11 jun

26 jun

11 jul
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10 ago

25 ago

Período idêntico ao do COE emitido - 90 dias (2014)
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