
 

Conselho de Regulação e Melhores Práticas de Negociação de Instrumentos Financeiros 

 

DELIBERAÇÃO Nº 14 

 

O Conselho de Regulação e Melhores Práticas de Negociação de Instrumentos Financeiros, no exercício 

das atribuições a ele conferidas pelo Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas de Negociação de 

Instrumentos Financeiros (“Código”), em consulta aos seus membros realizada em 12 de dezembro de 

2013.  

 

Delibera que:  

Em razão da necessidade de se estabelecer Regras para Emissão, Distribuição, Colocação e Negociação de 

Certificados de Operações Estruturadas (“COE”), especialmente no que se refere à verificação da 

adequação do produto ao perfil do cliente (suitability), nos termos do artigo 27 do Código, as Instituições 

Participantes devem observar as regras e recomendações anexas a esta Deliberação.  

 

Esta Deliberação entra em vigor a partir de 06 de janeiro de 2014. 

 

São Paulo, 19 de dezembro de 2013. 

 

Alfredo Menezes 

Presidente do Conselho de Regulação e Melhores Práticas de Negociação de Instrumentos 

Financeiros 

 

 



 

REGRAS PARA NEGOCIAÇÃO DE CERTIFICADO DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS 

 

CAPÍTULO I – ABRANGÊNCIA 

Art. 1º – As Instituições Participantes emissoras e as que participem do processo de 

distribuição, colocação ou negociação dos Certificados de Operações Estruturadas (“COE”), 

devem observar as regras relacionadas a seguir, quando da realização de quaisquer destas 

atividades.  

 

CAPÍTULO II – PRÁTICAS GERAIS 

Art. 2º - Não será permitida a emissão, distribuição, colocação ou negociação de COE com as 

seguintes características: 

I. Com o objetivo de substituir ou replicar instrumentos de captação bancária já 
regulamentados; 
 

II. Com objetivo de proporcionar resultados linearmente atrelados a índice de preços, 

com vencimento inferior a um ano; 

 

III. Com objetivo de proporcionar resultados linearmente atrelados a taxas de câmbio; 

ou 

 

IV. Com compromisso de recompra ou resgate diário na curva de emissão. 

 

CAPÍTULO III – PROCESSO DE SUITABILITY 

Art. 3º - A distribuição, colocação ou negociação do COE pela Instituição Participante deve ser 

acompanhada de processo de verificação de adequação ao perfil do investidor (“Processo de 

Suitability”), previamente à sua contratação.  

Art. 4º - As Instituições Participantes devem elaborar política contendo o procedimento 

adotado para verificar a adequação do investimento ao perfil do investidor, devendo constar, no 

mínimo:  



 

I. Coleta de Informações: descrição detalhada do mecanismo de coleta das informações 

junto ao cliente para definição do perfil do investidor; 

  

II. Classificação do Perfil do Investidor: descrição detalhada dos critérios utilizados para a 

classificação de cada perfil de seus clientes, devendo conter, mas não se limitando, (i) ao 

valor a ser investido (ii) a situação patrimonial e financeira do investidor (iii) a 

experiência do investidor e sua capacidade em compreender os riscos do investimento e 

(iv) as preferências declaradas do investidor quanto à assunção de risco; 

 

III. Classificação do Produto: descrição detalhada dos critérios utilizados para a classificação 

do produto, devendo tais critérios levar em consideração a modalidade, nível de risco, 

complexidade, entre outras características relevantes do certificado;  

 

IV. Procedimento de Recusa: descrição detalhada dos critérios utilizados para os 

investidores que se recusarem a passar pelo Processo de Suitability, bem como forma 

adotada para informar ao investidor a importância da verificação do perfil do cliente e os 

riscos dos investimentos realizados;  

 

V. Divergência de Perfil: descrição detalhada do tratamento interno adotado no caso de 

divergência entre o perfil do investidor e a classificação do produto;  

 

VI. Alteração de Perfil: descrição detalhada dos critérios utilizados para alteração do perfil 

do investidor, incluindo a forma como a instituição dará ciência/conhecimento de tal 

alteração; 

 

VII. Controles Internos: descrição detalhada dos controles internos adotados para o Processo 

de Suitability, a fim de assegurar a eficácia na coleta de informações do investidor. 

 

§1º - Para os casos previstos no incisos IV e V deste artigo, a Instituição Participante deverá 

requerer a assinatura, por meio de documento físico ou eletrônico, de termo de ciência de risco 

pelo cliente.  

§2º - A política prevista no caput deste artigo deve definir responsabilidades quanto a sua 

elaboração, implementação, cumprimento e periodicidade de revisão. 

§3º - A política e os procedimentos mencionados neste artigo devem ser baseados em critérios 

consistentes e passíveis de verificação. 



 

§4º - A política deve ser enviada à ANBIMA, junto ao laudo de avaliação mencionado no art. 9º, 

parágrafo único deste documento. 

 

Art. 5º - As Instituições Participantes devem possuir Programa de Treinamento que preveja, no 

mínimo:  

a) As regras estabelecidas neste documento;  

 

b) O conteúdo da Política mencionado no art. 4º deste documento; 

 

c) A responsabilidade e comprometimento dos funcionários em empreender os melhores 

esforços para identificar os requisitos e objetivos definidos pelo investidor, 

apresentando produtos condizentes com seu perfil.  

 

 

d) O prazo de atualização do conteúdo do Programa de Treinamento. 

  

 

CAPÍTULO IV – RESPONSABILIDADES  

Art. 6º - Quando da distribuição, colocação ou negociação do COE, a Instituição Participante 

deve garantir que as informações relativas ao certificado sejam prestadas por meio de 

documentos disponibilizados ao investidor (“documento”), previamente à contratação, que 

contenha as informações relativas aos termos e condições do negócio, de forma a permitir 

ampla compreensão sobre as condições de funcionamento, seus fluxos de pagamentos e os 

riscos incorridos.  

 

§1º – As Instituições Participantes devem detalhar, na Política referida no artigo 4º, os meios 

pelos quais o documento será disponibilizado aos clientes e possuir evidências deste processo.  

 

§2º - Caso a distribuição, colocação ou negociação com o investidor seja realizada por uma 

Instituição Participante que não seja a emissora do certificado, o documento utilizado deverá 

possuir as mesmas informações que as utilizadas pelo emissor.  

 



 

§3º - O conteúdo do documento é de responsabilidade da Instituição Participante que o elabora, 

inclusive no que se refere à conformidade do material com as presentes regras. 

 

Art. 7º - O documento deve:  

I. Ser aprovado pelas áreas competentes da Instituição Participante;  

 

II. Utilizar linguagem simples, clara, objetiva e adequada à natureza e complexidade do 

certificado; 

 

III. Conter, no mínimo:  

 

a. A denominação "Certificado de Operações Estruturadas"; 

 

b. A descrição resumida dos objetivos do COE; 

 

c. A classificação de risco do COE, aferida pela instituição em seu processo de 

Suitability; 

 

d. Cenários que apresentem situações favoráveis e desfavoráveis ao cliente; 

 

e. A identificação de instituição financeira emissora; 

 

f. As condições de início da remuneração do certificado; 

 

g. As condições de vencimento; 

 

h. As condições para liquidação antecipada, quando for o caso; 

 

i. As condições de remuneração do COE; 

 

j. As condições de pagamento periódico dos rendimentos, quando houver; 

 

k. As condições de recompra ou resgate antes do vencimento pactuado;  

 



 

l. A especificação dos direitos e das obrigações do titular e do emissor que 

possam influenciar as condições de remuneração;  

 

m. A modalidade, nos termos definidos pela legislação em vigor, incluindo a 

parcela do valor nominal protegida; 

 

n. A previsão de entrega física de ativo subjacente, quando for o caso; 

 

o. Os índices de referência e os ativos subjacentes;  

 

p. Os riscos incorridos pelo cliente;  

 

q. Os avisos obrigatórios, conforme artigo 8º; e 

 

r. A identificação da Instituição Participante que elaborou o documento. 

 

 

Art. 8º - O documento deve possuir textos obrigatórios, na forma disposta neste artigo, 

utilizados para demonstração do compromisso da Instituição Participante com o 

comprometimento e observância das melhores práticas de mercado contidas neste 

documento.  

 

ESTE DOCUMENTO FOI PREPARADO COM AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO 

ATENDIMENTO DAS MELHORES PRÁTICAS DE MERCADO ESTABELECIDAS PELO 

CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS DE NEGOCIAÇÃO DE 

INSTRUMENTOS FINANCEIROS.  

 

O RECEBIMENTO DOS PAGAMENTOS DESTE CERTIFICADO ESTÁ SUJEITO AO RISCO DE 

CRÉDITO DO SEU EMISSOR  

 

ESTE CERTIFICADO NÃO CONTA COM GARANTIA DO FUNDO GARANTIDOR DE 

CRÉDITO – FGC 

 

A DISPONIBILIZAÇÃO DESTE DOCUMENTO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA ANBIMA, 

GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, OU JULGAMENTO SOBRE 

A QUALIDADE DO COE OU DE SEU EMISSOR. 



 

 

 

CAPÍTULO V – DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 9º - As Instituições Participantes deverão adotar controles internos que permitam a 

verificação da eficácia dos procedimentos acima determinados. 

Parágrafo Único- Tais controles devem ser suficientes para elaboração de laudo descritivo de 

avaliação, que deverá ser enviado anualmente à ANBIMA, juntamente com o Relatório de 

Avaliação estabelecido pelo item 20 das Regras para Negociação de Derivativos de Balcão, 

devendo possuir as mesmas informações e formatos deste Relatório em seção separada. 

Art. 10 - Na hipótese de conflito entre as regras contidas neste documento e as demais regras 

de suitability previstas nas Diretrizes e Códigos ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas, 

prevalece o disposto no presente documento exclusivamente em relação ao COE. 

 

 


