
E-BOOK COE –
RENTABILIDADE 
E SEGURANÇA



COE

Já pensou em combinar a proteção

oferecida pela renda fixa com a

possibilidade de ganhos mais robustos

proporcionada pela renda variável?

Conheça o COE.
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O QUE É COE?
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COE - Certificado de Operações Estruturadas 

Já pensou em combinar a proteção oferecida pela renda 

fixa com a possibilidade de ganhos mais robustos 

proporcionada pela renda variável? 

Essa é a proposta do COE, um tipo investimento que 

permite acessar retornos de diversos ativos nacionais ou 

internacionais, como commodities, ações, moedas, ETFs e 

índices.  Lançado em 2014 no Brasil, é considerado a 

versão brasileira das Notas Estruturadas, muito populares 

na Europa e nos Estados Unidos desde a década de 90.

O que é o COE?

O COE funciona como um pacote que reúne elementos de 

renda fixa e renda variável em um único instrumento. Ele é 

formado pela combinação de um título prefixado emitido por 

um banco, com estratégias de derivativos.

Ao estruturar o COE, o emissor cria cenários para o 

desempenho de um ativo, que pode ser tanto nacional como 

internacional.

Criado pela Lei 12.249 de 2010, o COE foi regulamentado 

pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) somente no 

segundo semestre de 2013 e passou a ser comercializado, 

somente por bancos, em janeiro de 2014. Em outubro 2015, 

a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) regulamentou a 

oferta pública, o que permitiu a distribuição do produto pelas 

corretoras. 
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O COE é sempre emitido por um banco e existe em duas 

modalidades: 

- Valor Nominal Protegido: quando há garantia do valor 

principal investido. 

- Valor Nominal em Risco: quando há possibilidade de 

perda do capital investido. 

Através do COE, investidores mais conservadores, que 

muitas vezes temem acessar algum mercado específico, 

têm a possibilidade de alcançar uma remuneração 

diferenciada, estabelecendo um limite de perda no 

investimento ou até mesmo não incorrer em nenhuma 

perda. 

Investidores mais arrojados têm a oportunidade de investir 

em operações com algum grau de risco, porém com 

estratégias e cenários mais nítidos, que teriam dificuldade 

de construir sozinhos
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PRINCIPAIS 
CARACTERÍSTICAS
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Principais características

- Todos os COEs têm vencimento predeterminado; 

- O valor mínimo de aporte geralmente é baixo; 

- Transparência: desde o início da operação, o investidor 

tem conhecimento dos possíveis cenários nos quais ele 

terá rentabilidade positiva, neutra ou negativa; 

- Modalidades: Valor Nominal Protegido ou Valor Nominal 

em Risco; 

- O pagamento da rentabilidade do COE pode acontecer 

na data de vencimento ou em períodos durante a vida do 

produto, como por exemplo, pagamentos de cupons 

semestrais ou trimestrais; 

- O COE não possui taxa de administração.

Riscos

Ao comprar o COE, o investidor está sujeito ao risco de 

crédito do banco emissor, pois o COE não conta com a 

garantia do Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Mesmo na 

modalidade Valor Nominal Protegido, há risco de perda de 

principal, caso o emissor não honre o crédito.
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Tributação

A tributação para este investimento é a mesma aplicada em 

investimentos de renda fixa: a tabela de imposto de renda é 

regressiva e ocorre no momento do resgate. Apesar de ter 

em sua composição um derivativo e um investimento de 

renda fixa, o COE para o investidor aparece como um só 

ativo e, portanto, a tributação é única. Só haverá imposto a 

pagar se a rentabilidade final do COE for positiva. Se o 

investidor aplicasse separadamente na Renda Fixa e no 

derivativo, seria necessário pagar o imposto para ambos os 

produtos.

Vantagens

Dentre os principais benefícios oferecidos pelo COE, 

podemos destacar: 

- Diversificação e acesso a novos mercados em um único 

investimento: o COE permite ao pequeno investidor 

lucrar em cenários em que dificilmente ele obteria 

ganhos sem correr grandes riscos. Além disso, alguns 

COEs podem estar ligados a mais de um ativo 

simultaneamente, permitindo, em um único instrumento, 

a diversificação da carteira. 
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Vantagens

- Internacionalização sem a necessidade de enviar 

recursos ao exterior: os COEs ligados a ativos 

internacionais permitem aos investidores terem retornos 

atrelados a diversos ativos globalmente, muitas vezes 

sem correr o risco da moeda. 

- Fácil acompanhamento do desempenho: o COE aparece 

como um único ativo na conta do investidor, e, desde o 

início, o investidor sabe quais serão os cenários de 

ganhos ou perdas no vencimento de acordo com a 

performance do ativo objeto
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COMO 
FUNCIONA NA 
PRÁTICA?
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Como funciona na prática?

Vamos supor que o Banco X emita um COE, com a 

seguintes características:

– Emissor: Banco X

– COE AÇÕES BRASILEIRAS (AmBev e Lojas Renner)

– Investimento Mínimo: R$5.000

– Modalidade: Valor Protegido

– Prazo de Vencimento: 1 ano (sem resgate antecipado)

– Valor da taxa fixa: 5%

– Ganho ilimitado

No exemplo acima, teríamos um COE com uma Carteira 

composta por duas ações de empresas brasileiras (AmBev 

e Lojas Renner) – nesse caso, a variação do COE seria em 

função da variação das duas ações. O investimento mínimo 

seria de R$5.000 e o vencimento de 1 ano (não podemos 

tirar o valor antes). O valor da taxa fixa seria de 5% e o 

ganho ilimitado. 

Com essas características, vamos traçar dois cenários, 

depois de 1 ano:
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Cenário 1 – as ações caíram 30%

O que acontece? Nesse caso, recebemos o nosso valor 

investido + a taxa fixa de 5% sobre o valor investido.

Cenário 2 – as ações subiram 40%

O que acontece? Nesse caso, recebemos o valor investido 

+ a taxa fixa de 5% + a alta de 40% sobre o valor investido.

Interessante, não?

Escolhendo um COE com valor protegido, teremos a 

segurança de receber, no mínimo, o valor investido + uma 

taxa fixa. Porém, como no exemplo acima, podemos além e 

receber essa taxa fixa, também ganhar com a valorização 

os ativos que fazem parte do COE.
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CONCLUSÃO
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Conclusão 

O COE é uma excelente forma de diversificação de 

investimentos. Por não ser um investimento que fica ‘’sempre 

aberto’’ para novas aplicações, precisamos investir no 

momento que o COE for ofertado. Normalmente essas 

ofertas ocorrem todo início de mês e possuem uma grande 

diversificação entre os tipos de ativos que vão compor as 

carteiras de cada um. Se ficou com alguma dúvida, fale com 

a gente.

Não custa lembrar: esse material é de cunho educacional e 

não representa oferta, análise ou recomendação de 

investimentos.


