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RESUMO 

O produto financeiro Certificado de Operações Estruturadas (COE) ganhou 

popularidade no mercado de títulos e valores mobiliários brasileiros nos últimos 

anos. Entretanto, foi possível observar a pequena quantidade de trabalhos 

acadêmicos dedicados ao estudo desse tema no Brasil. Dessa forma, a principal 

contribuição desse trabalho é a realização de uma análise de dados das operações 

registradas na B3 (junção da BMF Ibovespa e a antiga Cetip), bem como o 

aprofundamento na análise de dados de COEs específicos junto à base de dados de 

uma corretora brasileira. Os resultados obtidos mostram uma maior participação 

desse produto como investimento dos brasileiros a partir do ano de 2016 e retrata os 

ativos subjacentes e características do produto mais populares ao cruzar os dados 

da B3 com os dados da corretora em questão. Além disso, foi possível realizar uma 

análise comparando a performance do COE com índices subjacentes para três 

cenários de resultados distintos, bem como realizar uma regressão com variável 

dependente sendo a quantidade de COEs negociados e as variáveis independentes 

relacionadas a performance do ativo subjacente ao COE.  

Palavras-chaves: Certificado de Operações Estruturadas; negociação de ativos 

financeiros; análise do mercado; performance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The Structured Notes for Brazilian Market, COE, is a financial product that is gaining 

popularity in the Brazilian securities market. Another relevant point was to observe is 

the small amount of academic works dedicated to the study of this subject in Brazil. 

Therefore, the main contribution of this work is the accomplishment of an analysis of 

financial product trading data in B3, as well as the deepening of the analysis of 

specific COE data in the data base of a Brazilian Broker firm. The results show a 

greater contribution of the financial product as an investment of Brazilians starting in 

2016 and it represents the most popular underlying asset and product characteristics 

when crossing data form B3 and the broker in question. In addition, it was possible to 

perform an analysis between the COE performance and underlying indexes for three 

different COEs, as well as performing a regression where variable dependent is the 

quantity of traded COEs and independent variables related to performance of the 

underlying asset to COE. 

Key words: Structured notes; trading of financial assets; market analysis; 

performance. 
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1. INTRODUÇÃO 

 O mercado financeiro tem como características o dinamismo e a possibilidade 

ilimitada de criar estruturas com diferentes graus de complexidade. 

Consequentemente, o mercado financeiro é composto por ativos e derivativos 

financeiros com diversos níveis de sofisticação. Além disso, essas características 

proporcionam ao investidor uma ampla gama de opções com diferentes patamares 

de risco e retorno. Um exemplo disso é o ativo financeiro Certificado de Operações 

Estruturadas, o qual traz inúmeras possibilidades de estrutura por parte do emissor, 

proporcionando ao investidor acesso a mercados complexos através de um ativo 

classificado como Renda Fixa. 

Produtos financeiros como as notas estruturadas popularizaram-se no mercado 

financeiro dos Estados Unidos e da Europa em meados dos anos de 1980. No 

mercado brasileiro, o produto similar às notas estruturadas é o Certificado de 

Operações Estruturadas, o “COE”. Esse produto começou a ser comercializado em 

2014 e mostrou uma rápida evolução em abril de 2019, quando atingiu o estoque de 

18,3 bilhões de reais, dado obtido através da B3 ambiente de negociação do ativo. 

 Os COEs são estruturas de investimento que possuem uma parcela do 

montante total investido em renda fixa e outra parcela investida no mercado de 

derivativos, tornando-se uma opção de investimento com possibilidade tanto de 

proteção de capital como de acesso a mercados mais complexos. No que se refere 

à estrutura do ativo COE, tem-se algumas características particulares. Entre elas, 

destaca tratar-se de um ativo cuja a rentabilidade é atrelada à cotação de um ativo 

subjacente; possui períodos específicos e pré-determinados de manutenção do 

capital no investimento, o qual deve ser respeitado para que a estrutura seja 

assegurada; e possui um limite de perda de capital que garante um percentual do 

capital investido, podendo ser 100% do investimento inicial. 

Ao observar a gama opções de COEs, bem como o aumento de popularidade 

do produto nos últimos anos, este trabalho buscou realizar uma análise do mercado 

de COEs no que se diz respeito à ótica de negociação. Os dados de negociação, 

obtidos pela antiga Cetip (atual B3) referem-se ao registro dos COEs emitidos por 

diversos bancos e distribuídos no mercado brasileiro a partir de janeiro 2014, 

quando o produto começou a ser negociado, até dezembro de 2018. Além disso, foi 
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feito um cruzamento desses dados com as operações realizadas por uma das 

maiores corretoras do país reconhecendo o elemento comum Código Cetip 

(identificador de cada operação), o qual é semelhante às duas bases de dados 

utilizadas possibilitando, assim, a junção entre as bases. Através da união das bases 

de dados, entre a corretora e a B3, foi possível observar aspectos das operações 

como: ativos subjacentes; emissores; anos de investimento; situação de retorno dos 

COEs que foram distribuídos por essa corretora de valores mobiliários. Além disso, 

foi possível realizar estimativas no que se diz respeito à relação entre o desempenho 

anterior do ativo subjacente e a quantidade de contratos de COEs vinculados a esse 

ativo. Consequentemente, o objetivo conclusivo desta pesquisa foi compreender se 

o processo de decisão de investimento nesse tipo de produto financeiro é 

influenciado pela performance do ativo que será base da rentabilidade do produto.  

A seção seguinte apresenta os conceitos e principais trabalhos, sobretudo 

internacionais, relacionados ao ativo financeiro COE, que é internacionalmente 

denominado “Structured Notes”. Depois disso, mostra-se a relação entre os bancos 

emissores e as corretoras, uma vez que a base de dados utilizada para dar 

consistência ao trabalho foi provida por uma das corretoras líderes na distribuição 

desse tipo de produto. O trabalho também apresenta as seções de metodologia e 

análise de dados e resultados sobre a performance de tipos de COEs. 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

As operações estruturadas são a combinação de dois ou mais ativos 

financeiros, das classes de renda fixa e mercado de derivativos, com o objetivo de 

aproveitar oportunidades para maximizar ganhos futuros e/ou proteger o capital 

investido. Essa modalidade de investimentos é capaz de permitir que os investidores 

se beneficiem da alta em um determinado ativo (bolsa, dólar ou juros) evitando 

riscos de perda do montante principal e proporcionando diversificação e acesso a 

outros mercados.  

Os COEs configuram um investimento de renda fixa, semelhantes a notas 

estruturadas no mercado internacional (structured notes). Esse tipo de ativo tem 

como característica oferecer aos investidores acesso pré-programado a ativos 
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subjacentes, trazendo exposição a mercados mais arriscados, os quais dificilmente 

são acessados diretamente pelo investidor final. O produto resultante dessa 

estrutura é um investimento em configuração de renda fixa, com um percentual do 

capital inicial protegido e com um limitante de ganhos no mercado de derivativos 

(Bergstresser, 2008). 

Os ativos subjacentes podem ser índices de preços, índice de títulos, índices 

de valores mobiliários, taxa de juros, taxa de câmbio, commodities, ações e etc. 

Qualquer valor mobiliário que for utilizado como referência deve apresentar cotações 

regularmente divulgadas por bolsas de valores, bolsas de mercadorias e futuros, 

mercados de balcão organizado ou por entidades administradoras de sistemas de 

compensação, liquidação ou registro de ativos autorizados pelo Banco Central do 

Brasil ou pela Comissão de Valores Mobiliários. Os ativos subjacentes, quando se 

tratar de um índice, devem ter séries calculadas regularmente e ter divulgação 

pública. (ICVM 569) 

O Certificado de Operações Estruturadas foi criado pela lei 12.249 de 11 de 

junho de 2010 e autorizou as instituições financeiras a emitirem esse produto 

financeiro com base em operações no mercado de derivativos. Essa lei é a mesma 

que instituiu as Letras Financeiras no mercado brasileiro. 

Entretanto, apenas foi regulamentado pelo Conselho Monetário Nacional 

(CMN) do Banco Central na resolução n.º 4.263 três anos depois, no dia 05 de 

setembro de 2013, a qual disciplinou a emissão de Certificados de Operações 

Estruturadas pelos bancos múltiplos, comerciais e de investimento e as caixas 

econômicas. Essa resolução trouxe as características gerais do produto, 

especificações sobre o processo de registro do certificado, detalhes sobre os ativos 

subjacentes permitidos, modalidades (com ou sem proteção de capital), 

detalhamento de responsabilidades e controles e demais informações relevantes 

para a instituição do produto financeiro no mercado de títulos e valores mobiliários 

brasileiro. 

Em 14 de outubro de 2015, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), divulgou 

sob Instrução n.º 569, a regulação da oferta pública de COEs realizadas com 

dispensa de registros, a qual passou a ser realizada por instituições intermediárias, 

habilitadas a atuar como integrantes do sistema de distribuição de valores 
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mobiliários. Fato este se comprovou muito relevante para a difusão do produto no 

mercado financeiro. 

Os COEs são emitidos por bancos comerciais e de investimentos e permitem 

que essas instituições financeiras aumentem a sua captação de recursos, trazendo 

alternativa de busca por rendimento aos investidores (BORIDALO, GENNAIOLI e 

SCHLEIFER, 2016).  

O racional do emissor do COE, é a criação de alguns cenários simulando o 

desempenho de um ativo subjacente. Dessa forma, a rentabilidade do COE é 

atrelada a uma determinada cotação, isso ocorre pela combinação de investimentos 

em renda fixa com o mercado de ações e derivativos de forma com que os ganhos e 

as perdas sejam limitados. Em relação à limitação das perdas, tem-se duas 

modalidades de negociação para os COEs no Brasil: Valor Nominal Protegido, 

conhecida como estruturas convexas, o qual tem o seu montante principal investido 

garantido e Valor Nominal em Risco, e estruturas côncavas, em que se tem o risco 

de perdas do capital investido (CAMPANHÃ, 2007). 

A Cetip disponibilizou um Caderno de Fórmulas que engloba fórmulas de 

retorno de todos os tipos de COEs negociados, bem como seus possíveis cenários e 

resultados. A fórmula de retorno da estrutura sempre leva em conta o valor máximo 

entre o capital investido com o percentual de proteção de capital, e o cenário de 

ganho do derivativo em questão. A parcela dos recursos destinadas à aplicação no 

mercado de derivativos pode ser estruturada de diversas formas, entre elas: Call; 

Put; Call KO;Put KO; Callspread; Putspread; Straddle; Digital Call; Digital Put; 

Double Digital; Collar; Range Accrual; Strangle; Call KI; Put KI; Call KIKO; Put KIKO; 

Butterfly; Call KO+put e etc. 

No mercado internacional as notas estruturadas são ativos financeiros muito 

populares, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. Hans e Rigger (2013) 

se preocuparam em investigar porquê a demanda por produtos estruturados é tão 

alta. Para responder a essa pergunta, eles primeiro investigaram porque, em uma 

visão racional, produtos estruturados fazem sentido (em um mundo ideal com 

distribuição normal de retornos). Sendo assim, computaram o produto estruturado 

ótimo de uma classe de funções de utilidade e viram se nesse melhor caso há um 

aumento significativo de utilidade para o investidor com esse produto em carteira. 
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Chegaram à conclusão de que é necessário olhar além do aumento de utilidade para 

explicar a popularidade desses produtos, pois o aumento de utilidade é pequeno se 

comparado com as margens habituais. 

A maior parte dos estudos e pesquisas acadêmicas a respeito de produtos 

estruturados são focadas na perspectiva dos emissores, principalmente dentro do 

contexto de precificação de operações e coberturas. Outro tópico abordado em 

artigos é a busca pela compreensão de quais tipos de produtos estruturados são 

atraentes para investidores privados e por quais motivos. A maioria das conclusões 

levam a crer que instituições financeiras introduzem uma certa complexidade 

estratégica em notas estruturadas, uma vez que dificulta o entendimento do preço 

justo por parte dos investidores. (Xavier e Laibson, 2005). 

Carlin (2008) estruturou um modelo que considerou a complexidade estratégica 

para a formação de preços de notas estruturadas nos EUA, uma vez que os preços 

desse tipo de produto financeiro não seguem as leis comuns de precificação, não 

convergindo ao custo marginal. Ele chegou à conclusão que a complexidade nesse 

tipo de produto confunde os investidores, os quais não entendem o que estão 

comprando e nem o quanto estão pagando, fato que proporciona aumento na receita 

de instituições financeiras. 

Bergstresser (2008) analisou o mercado de notas estruturadas nos Estados 

Unidos de 1995 a 2008 fazendo uma completa análise do mercado em questão com 

foco em bancos emissores e a evolução desse mercado. Além disso, realizou um 

estudo de performance desse tipo de ativo e concluiu que o desempenho das notas 

estruturadas no começo do período de análise era inferior e mais pronunciado até 

2000; depois dessa data não havia um padrão estatisticamente significativo de 

desempenho. Além disso, concluiu que mais notas estruturadas são emitidas, se 

relacionavam com coeficiente positivo, quanto maior for o desempenho anterior dos 

ativos subjacentes e, o coeficiente é negativo em relação ao desvio padrão dos 

retornos. Sugeriu que a performance dos ativos subjacentes é uma questão 

importante para a emissão de notas estruturadas nos Estados Unidos. 
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3. COEs: VISÃO EMISSOR E DISTRIBUIDOR 

O retorno de Certificado de Operações Estruturadas está completamente 

relacionado ao desempenho do ativo subjacente ao COE. Dado pela fórmula a 

seguir, tem-se como retorno: o máximo entre o desempenho relacionado ao ativo 

subjacente, com características firmadas pelas informações essenciais do COE, e a 

parcela do capital garantido pela emissão. Com Radj sendo a performance do COE 

atrelada ao desempenho do ativo subjacente, P o montante investido na estrutura e 

%VP- percentual do valor protegido.  

 

Uma característica relevante em relação ao ativo financeiro é que a 

porcentagem de capital protegido garantida na estrutura do investimento, só é de 

fato uma garantia se o investidor levar até o vencimento. É comum que 

distribuidoras do produto deem a oportunidade de saída antecipada para o 

investidor. Dessa forma, o COE poderá ser negociado no mercado secundário com 

outro investidor; entretanto, o capital não será garantido nesse caso. 

Na trajetória do produto financeiro COE, que começou em 2014, houve alguns 

marcos importantes que o tornou relevante no que se diz respeito ao volume de 

recursos disponibilizados para alocação no instrumento financeiro em questão. É 

possível observar uma mudança nos patamares de popularidade do produto a partir 

do ano de 2016, quando a CVM autorizou a distribuição por meio de instituições 

financeiras intermediárias. 

Nos anos anteriores a 2016, o produto era emitido e distribuído pelo próprio 

banco comercial e/ou de investimentos que montava a estrutura financeira do COE, 

fato que limitava o acesso ao produto. Uma vez que a distribuição por terceiros foi 

devidamente regulamentada, o produto tornou-se acessível à uma gama maior de 

investidores, os quais, por exemplo, tinham contas em corretoras e distribuidoras. 

Além disso, no que se diz repeito a bancos emissores, houve a possibilidade de 

emissão por bancos internacionais os quais começaram a comercializá-lo também 

por intermédio de corretoras e distribuidoras. 

A relação entre o emissor e o distribuidor do produto financeiro COE a partir do 

ano de 2016, quando se tem a figura da instituição financeira intermediária, se dá 
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como representado no Fluxograma 1 abaixo. Nele observa-se que a instituição 

financeira intermediária é responsável pela divulgação e prospecção de recursos 

para alocação no produto e tem a responsabilidade de divulgar o Documento de 

Informações Essenciais (DIE) do COE que será comercializado e enviar para o 

cliente interessado o termo de adesão ao produto e ciência de risco para que seja 

assinado. Os recursos de todos os clientes que entrarão naquela emissão são 

transferidos ao banco emissor através de uma conta proprietária da corretora/ 

distribuidora. O montante de recursos, por sua vez, deve estar disponível no dia de 

liquidação do COE. A emissão se dá em ambiente de B3/Cetip, como uma única 

emissão de valor cheio. Depois disso, o produto é reconhecido com um Código Cetip 

e transferido para a corretora/distribuidora de títulos e valores mobiliários. Após esse 

processo é necessário distribuir a quantidade (Recurso/ Preço Unitário) de COEs 

adquiridos por cada cliente da instituição financeira intermediária. 

Fluxograma 1- Fluxograma processo de distribuição de COEs 

 
Fonte: Autora (2019). 

 

 

4. METODOLOGIA E ANÁLISE DE DADOS 

Os dados utilizados nessa dissertação foram obtidos através da base da dados 

da B3, no serviço de dados, UP2DATA ON DEMAND- pacote customizado de dados 

históricos de renda fixa, filtrado o produto financeiro COE, a base conta com dados a 

partir de janeiro de 2014 até dezembro de 2018. Essa base conta com 2122 

observações de janelas de negociação do produto financeiro COE, com informações 

como: data de negociação; Código Cetip; quantidade de contratos negociados; 
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preço de referência e volume negociado. Como indicado na seção anterior, os dados 

de negociação correspondem, na maioria das vezes, a mais de um investidor sendo 

contabilizados os dados da operação como um todo, realizada no dia e, em 

específico, para aquele tipo de COE. 

Além disso, foi utilizada uma base de dados interna de uma das principais 

corretoras do país. Com essa base de acompanhamento dos COEs distribuídos por 

essa corretora foi possível identificar os Códigos Cetip na primeira base de dados 

(disponibilizada pela B3). Além disso, reconhecer detalhes e característica dos 

produtos negociados, como: período de investimento no produto financeiro; banco 

emissor; ativos subjacentes e situação de retorno. Essa segunda base de dados foi 

extraída em fevereiro de 2019.  

Foram observados os principais pontos que mostram a evolução do produto no 

mercado financeiro, sendo destacada uma mudança significativa no perfil de 

negociação do produto a partir do ano de 2016, quando a CVM regulamentou a 

distribuição de COEs por instituições financeiras intermediárias. Essa 

regulamentação, durante toda a análise realizada por este trabalho, revela-se 

fundamental para a democratização do ativo, contribuído para a difusão do produto e 

mudança de patamar de popularidade desse tipo de renda fixa. 

As negociações de COEs se dão em datas de negociação específicas, uma 

vez que os distribuidores captam o recurso que será disponibilizado para o emissor 

montar a estrutura do produto, o qual realiza a operação conforme recursos 

captados. É interessante analisar a evolução da quantidade de datas de negociação 

no mercado de COEs durante o passar dos anos, como no Gráfico 1 abaixo. No que 

se diz repeito a oportunidades de negociação de COEs, em 2014 houve apenas 41 

dias que o produto financeiro foi negociado na bolsa de valores. Já em 2018, o 

produto financeiro foi negociado em quase todos os dias úteis do ano, 206 vezes. 

Fato este que demonstra a intensa difusão que teve no mercado financeiro o 

produto, Certificado de Operações Estruturadas, em quatro anos. 

Gráfico 1- Número de dadas de negociação 
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Fonte: Autora com base de dados B3. 

 

A quantidade de números de COEs diferentes negociados no mercado 

financeiro também é um ponto que referencia a evolução desse produto (Gráfico 2). 

É possível identificar um aumento significativo em 2015, 2016 e, principalmente, em 

2018 quando foram negociados 984 COEs com Código Cetip diferentes na Bolsa de 

Valores Brasileira. Fica evidente nessa análise que o mercado brasileiro buscou um 

grau de sofisticação e contratos diferentes de operações estruturadas, bem como 

uma abrangência maior de ativos subjacentes. 

 

Gráfico 2- Número de COEs diferentes 
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Fonte: Autora com base de dados B3. 

 
 
Ao analisar a quantidade de ativos negociados é possível verificar o aumento 

significativo ao longo dos anos, ao observar o Gráfico 3 a seguir, sendo que nos 

primeiros anos de análise essa quantidade de negociação estava praticamente no 

mesmo patamar. Entretanto, no decorrer dos outros três anos de análise essa 

quantidade de contratos negociados na B3 cresceu consideravelmente. 

Gráfico 3- Quantidade de COEs negociados  

 



20 
 

Fonte: Autora com base de dados B3. 

 

 

Em relação ao volume de recurso negociado através do instrumento financeiro 

COE é possível observar uma evolução significativa nos últimos dois anos de 

análise evidenciada no Gráfico 4 abaixo, 2017 e 2018 os recursos alocados nesse 

tipo de investimento quase dobraram em relação aos anos anteriores,  atingindo 6 

bilhões de reais negociados nessa categoria de ativos no ano de 2018.  

 
Gráfico 4- Volume Financeiro Negociado.  

 
 
Fonte: Autora com dados da B3. 
 
 

Outra fonte de dados utilizada foi a Associação Brasileira das Entidades do 

Mercado Financeiro e de Capitais (ANBIMA) que mostra o consolidado da 

distribuição de produtos de varejo no mês de março de 2019, representado pelo 

Gráfico 5. É possível observar que o produto financeiro COE totaliza 2,3% da 

distribuição de títulos e valores mobiliários, em percentual do saldo financeiro do 

segmento varejo. O que chamou atenção é que apenas em 2016 a categoria COE 

se desvinculou do segmento “outros”, e nesse ano em uma porcentagem pequena, 

de 0,06%. Sendo assim, em três anos a categoria COE cresceu significamente no 

que se diz respeito à distribuição de títulos e valores mobiliários no varejo. 
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Gráfico 5- Distribuição de ativos varejo  

. 

 
Fonte: Anbima (2019).  
 
 

Com a identificação do Código Cetip, o qual representa cada uma das 

operações, na base de dados disponibilizadas pela B3 e, também na base de 

acompanhamento de COEs distribuídos pela corretora. Foi possível cruzar os dados 

entre a base de negociação da B3/Cetip e a base interna da corretora de distribuição 

dos COEs, com essa junção de informações foi realizado uma análise mais 

detalhada do ativo financeiro. A corretora, na qual os dados foram analisados, 

negociou mais de 188 mil COEs nos anos de 2016, 2017 e 2018. 

Em relação a características dos Certificados de Operações Estruturadas 

distribuídos por essa corretora, foi analisado o banco emissor dos COEs 

negociados, representados na Tabela 1. Nota-se que a quantidade de bancos 

emissores foi aumentando ano a ano. Morgan Stanley foi o principal banco emissor 

e se manteve assim em todos os anos de análise. Entretanto, no ano de 2016 a 

corretora distribuía COEs apenas de dois bancos emissores; já em 2018, a corretora 

distribuía de mais de cinco bancos emissores diferentes, fato que demonstra o 

aumento da demanda do produto. 
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Tabela 1- Evolução Bancos Emissores 

 

Emissor/ ano 2016 2017 2018

Morgan Stanley 2421 30599 68888

Citi 98 4374 165

BNP - 20786 42217

JPM - 353 9626

Credit Suisse - - 6989

Costumizados - 399 197

Total 2519 56112 128082  
Fonte: Autora com dados B3 e Corretora. 

 
Uma característica importante dos COEs é o prazo em que o investimento deve 

ficar aplicado para que as condições iniciais do produto sejam garantidas, como por 

exemplo a proteção do capital e potencial de ganho alavancado. Ainda que a 

condição de ganho para o COE se dê em períodos menores, o produto é desenhado 

de forma a haver janelas de observações periódicas e se o cenário de ganho ocorrer 

nessas observações o investidor recebe o ganho e o recurso não fica imobilizado 

durante todo o período. Além disso, alguns distribuidores dão a oportunidade de 

saída antecipada do produto através da venda no mercado secundário para outro 

investidor, porém sem a garantia inicial de proteção do capital.  

Apesar dessas considerações, uma característica do produto é que a estrutura 

é montada com tempo relevante que o investidor deve deixar o capital nesse 

determinado ativo. Foram analisados os períodos de investimento dos COEs 

distribuídos pela corretora em questão. A Tabela 2 demonstra que no ano de 2016 a 

corretora negociava apenas COEs de 3 e 5 anos. Entretanto, por mais que em todos 

os anos o período de investimento do capital mais populares sejam os de 3 e 5 

anos, em 2018 houveram mais possibilidades de períodos de investimento para os 

clientes. Esse fato comprova o constante dinamismo do Marcado Financeiro por 

meio da possibilidade de diversificação de estruturas para atendimento da demanda 

do produto. Em 2018 os COEs são flexibilizados para períodos de investimento 

breves com um ou dois anos e períodos de investimento extensos de sete anos.  
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Tabela 2- Evolução tempo de aplicação no investimento 

Tempo aplicado/ ano 2016 2017 2018

1 ano 0 0 257

2 anos 0 13026 17851

3 anos 1259 19587 53698

4 anos 0 0 95

5 anos 1260 23431 47827

7 anos 0 68 1020

Costumizados 0 0 7334  
Fonte: Autora com base de dados B3 e Corretora. 
 

Outra informação importante obtida através da segunda base de dados 

utilizada nesse trabalho foi identificação de diferentes cenários de retorno dos COEs 

negociados pela corretora. Essa informação, além de possibilitar a análise das 

diferentes situações de retorno, demonstra quanto o COE está tendo de 

rentabilidade do momento inicial até fevereiro de 2019. Em relação aos possíveis 

cenários de retorno, houve três situações possíveis. A primeira situação é a de 

capital protegido, quando a situação do(s) ativo(s) subjacente(s) aos COEs estavam 

com cotação inferior à cotação no momento de entrada no COE, fato que faz com 

que o COE não tenha ganho, garantindo apenas a porcentagem de proteção do 

capital da estrutura. A segunda situação de retorno possível dos COEs é quando há 

ganhos superiores ao CDI. Além de estar com uma rentabilidade diferente de zero, o 

COE está com ganhos superiores ao benchmark de renda fixa, CDI. Isso se dá por 

um desempenho positivo do ativo subjacente ao COE. Por fim, a terceira situação 

possível são COEs que estão com rentabilidade acima do percentual do capital 

protegido, mas abaixo do benchmark de renda fixa, CDI. Essa análise foi 

representada na Tabela 3.  

Tabela 3- Situação de Retorno com ano de início dos COEs 

Situação Retorno/ Quantidade de COEs 2016 2017 2018 TOTAL

Capital protegido 98 38817 100665 139580

Supera CDI 2421 8651 14837 25909

Abaixo CDI 0 9708 13379 23087

Sem Capital Protegido 0 0 41 41  
Fonte: Autora com dados da B3 e Corretora. 

 

Pode-se observar que 98 dos COEs negociados pela corretora em 2016 estão 

com o capital protegido e 2.421, dos negociados nesse ano, superam o CDI. Dos 

COEs negociados em 2017, 67% dos COEs negociados estão com situação de 

retorno capital protegido. Já em 2018, há 41 COEs que não tem 100% do capital 
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protegido e a maioria (53,7%) dos COEs negociados nesse ano também não estão 

dando ganhos, nem prejuízo; apenas garantem o capital aplicado no investimento. O 

Gráfico 6 abaixo consolida as informações acima e mostra sobre a totalidade dos 

COEs negociados pela corretora. A situação de retorno dos COEs encontra-se com 

grande maioria apenas com a garantia do capital.  

Gráfico 6- Situação de Retorno dos COEs 

 
Fonte: Autora com base de dados B3 e Corretora. 
 
 
 

Com a informação da situação de retorno, foi realizado uma média simples do 

retorno anualizado da totalidade de COEs negociados pela corretora e média 

ponderada em relação à quantidade de contratos. Adicionalmente, para se entender 

qual é o excedente de retorno em relação ao CDI, as médias, simples e ponderada, 

foram computadas tirando o retorno do CDI no período de cada COE com 

rentabilidade acima de zero. Representado na Tabela 4, a seguir: 

Tabela 4- anuais de retorno e excesso de retorno ao CDI 

Retorno Média Anual Média ponderada

Anual Bruto 18,41% 4,77%

Anual Excesso do CDI 6,61% 1,95%  
Fonte: Autora com base de dados B3 e Corretora. 
 
 
 

É possível observar a diferença entre a média anual e a média ponderada. 

Quando se pondera o retorno dos COEs com as quantidades de contrato é possível 

observar uma diminuição do retorno anual e consequentemente o excedente do CDI. 
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Para demonstrar a frequência dos retornos foi realizado o Gráfico 7 histograma da 

média anualizada dos retornos. 

Gráfico 7- Histograma Retorno Anual Bruto 

 
Fonte: Autora com base de dados B3 e Corretora. 
 

O Gráfico 8 histograma da média anualizada em excesso do CDI buscou 

demonstrar a frequência dos retornos anuais em relação ao que excede o CDI do 

período de cada COE analisado. 

 
 
 

Gráfico 8- Histograma Retorno Anual Excesso CDI 

 
Fonte: Autora com base de dados B3 e Corretora. 
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5. RESULTADOS 

Ao cruzar os dados de COEs negociados pela corretora e todos os negociados 

na B3/ Cetip foi possível analisar uma amostra de 1126 COEs, totalizando mais de 

188 mil contratos e 6 bilhões de reais negociados durante os anos de 2016, 2017 e 

2018. Essa seção do trabalho busca identificar os ativos subjacentes aos COEs, 

bem como comparar o desempenho de alguns dos COEs mais populares com o 

desempenho do ativo subjacente. Pretende-se, ainda, entender se para o investidor, 

a performance anterior do ativo subjacente é importante para determinar a 

quantidade de contratos e recursos que serão alocados no COE derivado desse 

ativo. 

Para isso, a Tabela 5 a seguir mostra os ativos subjacentes e a quantidade de 

operações em cada um dos ativos. 

Tabela 5- Tipo de Ativo Subjacente 

TIPO Quantidade

Fundo Internacional 70907

Ações internacionais 62143

índice Internacional 23773

Euro Stoxx 50 10280

HYG 5825

Ações brasil 5311

S&P 4053

EMB- renda fixa mercado emergentes 1216

Comodities 804

Customizado 746

EWZ 707

Grandes Marcas 381

Indice Excess IbovXCdi 251

QI 131

Mercado Imbobiliário US 115

Call Knock out Ibovespa 70  
 

Fonte: Autora com base de dados B3 e Corretora. 
 
 
 

É possível observar que o ativo subjacente mais popular está vinculado a 

Fundos de Investimentos Internacionais. Uma das vantagens do COE está na 

possibilidade de acessar mercados que dificilmente seriam acessados diretamente. 
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Isso traz a vantagem de diversificação de carteira e torna o COE um veículo de 

acesso a outros mercados, como de fundos, renda variável internacional e índices, 

tornando uma opção de solução de investimento no exterior para investidores que 

não possuem uma conta offshore, por exemplo. 

Os Fundos de Investimentos Internacionais foram os ativos subjacentes com 

maior quantidade de ativos negociados em ambiente de bolsa B3/Cetip. Foi 

analisado de quais fundos se trata a exposição aos COEs e a Tabela 6 representa 

os fundos que são utilizados como ativos subjacentes aos COEs e a quantidade de 

contratos que foram negociados em cada um dos fundos. 

Tabela 6- Detalhes do ativo subjacente Fundos de Investimento Internacionais 

Fundos Internacionais Quantidade

PIMCO 26004

GAM Star 24798

Global Opportunity 12858

Carteira alvancada 1989

Old mutual found 1777

Fundo Deutsche 1426

Carteira alavancada 5 fundos 964

Carteira alavancada 3 fundos 761

JPM Global Income 188

Fundos renda fixa mercado emergente 148  
Fonte: Autora com dados da B3 e Corretora. 
 
 

Os principais fundos de investimentos internacionais utilizados como ativo 

subjacente são os Fundos: PIMCO e GAM Star. Os dois fundos são de alocação em 

renda fixa global e o acesso a esse tipo de investimento via COE não traz exposição 

cambial, sendo os ganhos relacionados à alavancagem da alta do ativo. 

 O fundo utilizado como ativo subjacente PIMCO Gis Income, fundo da Asset 

Pacific Investment Management (PIMCO), é uma empresa americana de gestão de 

recursos de terceiros com foco em renda fixa. Com sede na Califórnia, possui 1,66 

trilhões em ativos sob gestão, dado de 31 de dezembro de 2018. No final do 

investimento no COE, que tem o fundo PIMCO como ativo subjacente, o investidor 

recebe a alta alavancada do ativo subjacente sem exposição cambial e com 100% 

de capital protegido. A alavancagem aproximada nesse tipo de COE é 4,10 vezes o 

desempenho do fundo, mas é definida de acordo com cada emissão e no momento 
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de emissão dos COEs. A cotação que se refere ao COE é o índice PINHEEA:ID, a 

seguir segue o Gráfico 9 que representa o desempenho do fundo, de 2012 a 2019, 

com zoom nos anos de 2016 a 2018, período em que foram emitidos os COEs que 

foram analisados por esse trabalho. 

Gráfico 9- Evolução do ativo subjacente- PIMCO. 

 
Fonte: Morningstar (2019). 
 
 

Com a informação de desempenho do ativo subjacente, bem como a situação 

de retorno dos COEs vinculados a esse ativo, foi realizado o Gráfico 10 de retorno 

onde o eixo X representa o desempenho do ativo subjacente (PINEEHA: ID, código 

bloomberg) o eixo Y representa o desempenho dos COEs relacionados ao fundo. 

Gráfico 10- Retorno índice X Retorno COE. 

 
Fonte: Autora (2019). 

 

Pode-se observar que existe uma correlação positiva entre os retornos e que, 

ao realizar a aproximação linear, a situação do retorno do COE é explicada em 
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32,83% (R²) com o desempenho do índice. Em caso de performance negativa do 

índice, o COE tem capital protegido; ou seja, retorno zero. Já em casos de 

desempenho positivo do índice, o COE alavanca o retorno em porcentagens 

diferentes dependendo da emissão. 

Foi feita uma análise similar a realizada aos COEs do fundo PIMCO, para os 

COEs relacionados ao fundo GAM Star. Trata-se, também, de um fundo de renda 

fixa global. O fundo GAM Star Fund PIC- GAM Star credit opportunities EUR é gerido 

pela Asset GAM, com sede na Suíça e tem 163,8 bilhões de francos suíços em 

gestão. A cotação na qual se deriva a performance do COE é o índice da bloomberg 

GAMSCOE:ID. O Gráfico 11 abaixo mostra o desempenho da cotação desse índice, 

com zoom em 2016 a 2018, período em que foram emitidos os COEs analisados. 

Gráfico 11- Evolução do ativo subjacente: GAM Star. 

 
Fonte: Mornigstar (2019). 
 
 
 

Com a informação de performance do ativo subjacente, bem como a situação 

de retorno dos COEs vinculados a esse ativo, foi realizado o Gráfico 11, 

representado a seguir, que demonstra situação de retorno da cotação que se deriva 

o COE bem como o retorno do COE, sendo o eixo X o desempenho do GAMSCOE: 

ID, código Bloomberg, e o eixo Y a situação de retorno do COE. 

Gráfico 12- índice GAM X COEs. 
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Fonte: Autora (2019). 
 
 
 

É possível observar que a característica do COE relacionado ao Fundo da 

GAM tem certas particularidades. Similar ao COE da PIMCO, há a modalidade que 

quando o índice está com um desempenho negativo o COE tem o 100% do capital 

protegido e, quando o índice está com o desempenho positivo, o COE alavanca a 

performance do fundo original. No que se diz respeito a COEs relacionados ao fundo 

GAM, há também contratos que pagam uma taxa fixa e o adicional de alavancagem 

do capital, esse tipo de contrato é representado pelos COEs localizados no primeiro 

quadrante do gráfico 11 acima, onde o ativo subjacente teve uma performance 

negativa e o COE, mesmo com isso, teve retorno positivo. Vemos nesse caso, 

também uma correlação positiva entre a performance do ativo subjacente e o 

desempenho do COE, e, ao realizar a aproximação linear, a performance do ativo 

explica cerca de 28,63% (R²) o desempenho dos COEs. 

Uma análise mais detalhada foi realizada para os COEs com ativo subjacente 

índice S&P 500. Observa-se a existência de um padrão nas operações estruturadas 

vinculadas ao referido índice. Essas operações apresentam ganhos significativos no 

que se diz respeito ao retorno do capital investido, superando notavelmente o CDI. 
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Além disso, os COEs analisados não apresentam contratos com resultados 

vinculados diretamente ao capital protegido, ou seja, não se identificou a situação de 

garantia apenas a porcentagem de proteção do capital da estrutura, como se pode 

observar na tabela 7 abaixo 

Tabela 7- Situação de Retorno COEs relacionados ao Índice S&P 500 

Modalidade/ tipo ativo sub Capital protegido Supera CDI Abaixo CDI

S&P 0 58 1

Call S&P 0 106 0  
Fonte: autora com base de dados da corretora. 
 
 

Em relação ao retorno do COE e o retorno do índice é possível observar o 

gráfico 12, onde diferentemente da análise dos COEs vinculados ao fundo PIMCO e 

GAM Star, os COEs relacionados ao índice S&P estão totalmente localizados no 

segundo quadrante, que representa a situação na qual há o retorno do índice no 

eixo X e o retorno dos COEs no eixo Y. O R² de 97,35%, nesse caso, mostra o 

quanto o índice está sendo relevante para explicar a rentabilidade dos COEs. 

Gráfico 13- Índice S&P500 X COEs 

 
Fonte: Autora (2019). 
 

Em uma tentativa de realizar inferências a respeito das performances dos 

ativos subjacentes serem relevantes para decisão de alocação de recursos em 

COEs relacionados à esses ativos, foi realizado um estudo com COEs relacionados 

ao S&P 500, por esse ser um índice de referência no mercado internacional e pelos 
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os investidores terem acesso a informação de desempenho do índice em questão. 

Logo, a quantidade de contratos COEs foi analisada como variável independente e 

as variáveis explicativas foram o excesso de retorno do ativo subjacente de 250 dias 

anteriores ao contrato em relação aos 21 dias anteriores, desvio padrão do retorno 

diário no período observado, volume de tarde no índice em dólar (também em 

relação ao mesmo período) e taxa fixa. Mesmas variáveis utilizadas no paper do 

Bergstresser (2008), ao rodar a regressão abaixo no software Eviews, foi possível 

encontrar os seguintes resultados: 

 

  

Tabela 8- regressão: Quantidade de COEs X performance do índice S&P500 

Variáveis Coeficiente Erro 

Padrão 

Estatística 

T 

P- valor 

 
-26963.77 28826,72 -0,935374 0,3512 

 

0,000450 0,000116 3,892658 0,0002** 

 

0,001018 0,000075 13,12767 0,0000** 

 

0,001051 0,0000739 14,23732 0,0000** 

 
3834,521 1754,556 2,185465 0,0305* 

significância:*<5%; **<1% 

 

R² 0,607833 

R²ajustado 0,596547 
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As variáveis: excesso de retorno; trading e desvio padrão são significativas 

para determinar a quantidade de contratos no COE de S&P 500; e o sinal dos 

coeficientes foram como o esperado. Porém os coeficientes ficaram muito próximos 

a zero. Pelo resultado demonstrado, quanto maior for o excesso de retorno e o 

volume trading nos 250 dias anteriores em relação aos 21 dias anteriores, maior 

seria a alocação no ativo; quanto maior for o desvio padrão diário no período do 

retorno, maior seria a alocação no ativo, fato que se explica pela proteção de capital 

da estrutura do produto. A única variável que não foi significativa foi a de taxa fixa do 

COE -- o que faz sentido uma vez que a taxa fixa é realmente definida no momento 

da emissão, logo o investidor tem apenas uma noção de qual pode ser a taxa fixa, 

mas não sabe qual será antes da data de liquidação. 

6. CONCLUSÃO 

Esse trabalho teve como principal objetivo analisar o mercado de operações 

estruturadas no Brasil com foco na evolução do ativo financeiro nos últimos anos. 

Ficou evidente o quanto o produto financeiro COE evoluiu nos últimos anos em 

relação à quantidade e ao volume financeiro de operações na B3, às características 

do ativo e com relação à sofisticação de ativos subjacentes. 

Ainda assim, grande parte dos COEs, analisados estavam com situação de 

retorno de apenas o capital garantido, sem ganhos adicionais. Entretanto, com 

alguns ativos subjacentes, como é o caso dos COEs atrelados ao S&P, foi possível 

observar que grande parte deles estava com retorno positivo e a maioria superando 

o CDI. 

Ao observar a significância em relação à quantidade de contratos negociados 

relacionados ao S&P em relação a parâmetros de performance do índice foi possível 

observar que eles são significativos, mas que o coeficiente é muito pequeno. 

Para próximos trabalhos poderia ser aprofundada a análise de influência dos 

parâmetros de performance dos ativos subjacentes para explicar a quantidade de 

contratos negociados para outros tipos de ativos além do S&P, buscando mais 

relações nessa metodologia de análise. 

 



34 
 

REFERÊNCIAS 

ALLEN, F., GALE, D., Financial Innovation and Risk Shering, 1994. 

Banco Central do Brasil. Resolução nº 4.263. 5 de setembro de 2013. 

BERGSTRESSER, Daniel The retail Market for structured notes : Issuance 

patterns and performance: 1995-2008.  Harvard Business Review, 2008 

BORIDALO, P., GENNAIOLI, N., SCHLEIFER  Diagnostic Expectations and Credit 

Cycles ,2016 

 
CALVET, L., CELERIER, C., SODINI, P., VALEE, B. Can Financial Innovation 
Solve Household Reluctance to Take Risk? Harvard Business Review, 2017. 

 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Instrução CVM 569. 14 de outubro de 

2015. 

CAMPANHÃ, M. B. Produtos estruturados vinculados a ações: uma análise 

empírica para operações com ativos subjacentes brasileiros durante o período 

de 2006-2007, FGV EESP – MPFE: Dissertações Mestrado profissional em finanças 

e economia, 2007. 

CARLLIN, Bruce I., Strategic price complexity in retail structured market. Mimeo, 

UCLA, 2008. 

Casa Civil. Lei 12.249. 11 de junho de 2010 

HENS, T., RIEGGER, Oliver, M. Can utility optimization explain the demand for 

structured investment products? , 2013. 

MARUCCI, J. C., MACHADO-DA-SILVA, C.L. Análise da mudança do 

posicionamento estratégico dos bancos comerciais no Brasil, 2001. RAM: 

Revista de Administração Mackenzie, 2001. 

XAVIER, G., LAIBSON D., Shrouded Attributes, Consumer Myopia, and Information 

Suppression in Competitive Markets. MIT department of economics, 2005. 

ZENARO, F. Evolução dos COEs no Brasil: Instrumento abre possibilidades 

importantes para pessoas físicas. B3. Acesso em 16 de set. 2018, em 

https://capitalaberto.com.br/canais/b3/evolucao-dos-coes-no-brasil/#.W55u1OhKjIU 

https://capitalaberto.com.br/canais/b3/evolucao-dos-coes-no-brasil/#.W55u1OhKjIU

