
Não Corporativo

▪ Período de reservas: de 31/08/2020 até 11/09/2020 às 12h00

▪ Aplicação mínima: R$ 5.000,00

▪ Antes de investir leia o DIE da oferta

▪ Resgate²: É possível solicitar o resgate antecipado após 181 dias da data de início da operação, e somente 

na última segunda-feira útil do mês. 

LEIA O DOCUMENTO DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS ANTES DE APLICAR NESTE COE (DISPONÍVEL NO SITE DA ITAÚ 

CORRETORA EM “OFERTAS PÚBLICAS”) E VERIFIQUE OS AVISOS REGULATÓRIOS

O que é um COE
(Certificado de Operações Estruturadas)

É uma família de investimentos que permite se 

referenciar a diferentes índices de mercado ou 

valores em um único produto com o objetivo de 

obter e potencializar resultados em diferentes 

cenários econômicos.

PREVISIBILIDADE PROTEÇÃO OPORTUNIDADE

na aplicação, já é 

possível saber as 

possibilidades de 

retorno

de 100% do 

capital aplicado 

no vencimento 

da aplicação

de obter ganhos

com momento

atual do mercado
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▪ Não se trata de um investimento direto em ações, no qual o cliente fica sujeito às variações positivas e 

negativas das mesmas. O cliente recebe apenas a variação positiva, limitada ao retorno máximo previsto 

inicialmente.

▪ Seleção de empresas que se destacam na adoção de práticas ESG

▪ Cupons cumulativos entre 7,4% e 8,8% ao semestre¹, pagos a depender de verificação semestral

▪ Investimento com 100% do capital inicial protegido se mantido até o vencimento.

Principais características

1. O cupom a ser pago é uma taxa fixa aplicável por período de verificação, acumulando-se para o período seguinte caso a operação 

não seja encerrada antecipadamente nas datas de vencimento intermediário. Valor entre 7,4% e 8,8% ao semestre. Será definido no 

dia 11/09/2020. Estará disponível no dia 14/09/2020 em https://www.itaucorretora.com.br/pg-ofertas-publicas.aspx 

2. Resgate: No resgate não haverá garantia de rentabilidade e poderá haver perda do valor inicialmente aplicado, pois o valor do resgate 

será calculado com base nas condições de mercado vigentes na data de resgate. 

3. Preço de fechamento de cada um dos ativos da cesta nas datas de verificação intermediária ou final em relação ao preço de 

fechamento da data de valoração inicial.

Contratação

COE Autocall ESG Ações Internacionais
Gilead (GILD) | Nvidia (NVDA) | AstraZeneca (AZN) | Best Buy (BBY)

Verificação

Final
Pagamento do cupom e 

encerra a operação

Encerra a operação e 

não há rentabilidade

Alguma das ações caiu em relação ao preço inicial?³

Pagamento do cupom e 

encerra a operação

Não há pagamento do cupom e segue 

até a próxima data de verificação

Verificações

Semestrais

NÃO SIM

31/08/2020
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Datas de 

verificação 

semestrais

Datas de 

vencimento 

intermediário e 

final

Cupom 

Acumulado 
%CDI equivalente⁴ (a.p.)

Preço de referência  

para checagem do 

Autocall²

08/03/2021 15/03/2021 7,4% - 8,8% 548% - 651% 100% do preço inicial

03/09/2021 13/09/2021 14,8% - 17,6% 539% - 642% 100% do preço inicial

07/03/2022 14/03/2022 22,2% - 26,4% 445% - 529% 100% do preço inicial

02/09/2022 12/09/2022 29,6% - 35,2% 440% - 524% 100% do preço inicial

06/03/2023 13/03/2023 37,0% - 44,0% 398% - 473% 100% do preço inicial

01/09/2023 11/09/2023 44,4% - 52,8% 394% - 469% 100% do preço inicial

04/03/2024 11/03/2024 51,8% - 61,6% 392% - 466% 100% do preço inicial

04/09/2024 11/09/2024 59,2% - 70,4% 387% - 460% 100% do preço inicial

06/03/2025 13/03/2025 66,6% - 79,2% 383% - 455% 100% do preço inicial

03/09/2025 10/09/2025 74,0% - 88,0% 379% - 451% 100% do preço inicial

LEIA O DOCUMENTO DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS ANTES DE APLICAR NESTE COE (DISPONÍVEL NO SITE DA ITAÚ 
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Data de início: Valoração³ inicial: Prazo: 
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Características

Ativos:

Banco emissor: 
Itaú Unibanco S.A.

Modalidade: 
Valor Nominal Protegido

1. O cupom a ser pago é uma taxa fixa aplicável por período de verificação, acumulando-se para o período seguinte caso a operação 

não seja encerrada antecipadamente nas datas de vencimento intermediário. Valor entre 7,4% e 8,8% ao semestre. Será definido no 

dia 11/09/2020. Estará disponível no dia 14/09/2020 em https://www.itaucorretora.com.br/pg-ofertas-publicas.aspx 

2. Preço de fechamento de cada um dos ativos da cesta nas datas de verificação intermediária ou final em relação ao preço de 

fechamento da data de valoração inicial.

3. Datas de definição de preços inicial e final dos Ativos da Cesta. Valores disponíveis em https://www.bloomberg.com/quote/

4. CDI projetado pelo Itaú Unibanco, base Agosto´20 (Obs: as simulações após 2023 apoiaram-se na última projeção publicada). Valores 

disponíveis em https://www.itau.com.br/itaubba-pt/analises-economicas/projecoes/cenario-brasil-agosto-2020

14/09/2020 11/09/2020 5 anos

COE Autocall ESG Ações Internacionais
Gilead (GILD) | Nvidia (NVDA) | AstraZeneca (AZN) | Best Buy (BBY)
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Gilead (GILD) | Nvidia (NVDA) | AstraZeneca (AZN) | Best Buy (BBY)

COE Autocall ESG 

Ações 

Internacionais

Prazo IR

Até 180 dias 22,5%

De 181 a 360 dias 20,0%

De 361 a 720 dias 17,5%

Mais que 720 dias 15,0%

Risco de crédito
O COE está sujeito ao risco do emissor 

e não conta com a garantia do FGC 

(Fundo Garantidor de Créditos).

Tributação
A tributação ocorre no vencimento da 

aplicação e nos resgates antecipados, 

conforme a tabela regressiva de IR:

Para quem é indicado?
Perfis moderado, arrojado e agressivo. Ideal para quem deseja diversificar parte 

de seus investimentos em aplicações atreladas à renda variável internacional

Grau de risco: AltoClasse

Renda Variável Internacional (cesta de ações)

Poupança CDB 

Pós fixado

Ações 
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COE Autocall ESG Ações Internacionais
Gilead (GILD) | Nvidia (NVDA) | AstraZeneca (AZN) | Best Buy (BBY)

O que é ESG

As iniciais  ESG remetem aos termos “Environment, Social and Governance” (em português, “Ambiente, Social e 
Governança”). Uma empresa bem alinhada com os princípios ESG é aquela que possui cultura, valores e práticas 
intrinsicamente ligados a preocupações com o impacto no meio ambiente, responsabilidade social e princípios 
robustos de ética e governança corporativa.

Práticas de destaque das empresas que compõem o  COE Autocall ESG 
Ações Internacionais

Por que considerar ESG ao investir?

Empresas com princípios ESG enraizados em suas práticas, culturas e valores, 
promovem a construção de um mundo mais justo e sustentável, gerando, com menor 
volatilidade, retornos consistentes no longo prazo.

BEST BUY (BBY) – Consumo
▪ 1ª colocada no índice Barron das 100 empresas americanas mais sustentáveis
▪ Meta de redução de 50% em emissões de carbono (baseline 2009) 
▪ Investe em coleta e reciclagem de lixo eletrônico

ASTRAZENECA (AZN) – Farmacêutico/Biotecnologia
▪ Estratégia de sustentabilidade baseada em três pilares: acesso à saúde, proteção ambiental e ética / 

transparência.
▪ 62% da energia usada pela empresa em 2019 foi oriunda de fontes renováveis e 45% das posições de 

liderança ne empresa eram ocupadas por mulheres

GILEAD (GILD) – – Farmacêutico/Biotecnologia
▪ Meta de reduzir suas emissões de gases do efeito estufa em até 25% até 2025 (baseline 2016)
▪ Busca promover esforços para minimizar os impactos de mudanças climáticas e reduzir o consumo 

de recursos naturais

NVIDIA (NVDA) - Tecnologia
▪ Preocupações com responsabilidade social e ambiental em toda a sua cadeia produtiva
▪ Metas específicas ligadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU

Empresas de grande valor de mercado que se destacam na prática de princípios ESG. 

31/08/2020
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ALERTAS IMPORTANTES

A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM. A

DISTRIBUIÇÃO DO CERTIFICADO DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS - COE NÃO IMPLICA, POR PARTE DOS ÓRGÃOS

REGULADORES, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU DE ADEQUAÇÃO DO CERTIFICADO À

LEGISLAÇÃO VIGENTE OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO EMISSOR OU DA INSTITUIÇÃO INTERMEDIÁRIA.

Emissor: Itaú Unibanco S.A.
O público-alvo: Investidores em geral, com perfil de investidor moderado, arrojado e agressivo.
As informações constantes deste material publicitário são provenientes de fontes internas e externas de informação e podem ser

alteradas a qualquer momento, independentemente de prévio aviso. Este material tem como objetivo único fornecer informações e

não constitui nem deve ser interpretado como recomendação quanto à manutenção, compra ou venda de ativos financeiros e

valores mobiliários. O conteúdo disponibilizado não deverá ser reproduzido, distribuído ou publicado sem prévia autorização da Itaú

Corretora. Os clientes interessados em investir no COE devem procurar aconselhamento financeiro, tributário e contábil conforme

seus interesses, antes de tomar qualquer decisão de investimento. A decisão final de investimento é de exclusiva responsabilidade

do cliente. A Itaú Corretora e\ou quaisquer das empresas integrantes de seu conglomerado não se responsabiliza(m) pelo

resultado das operações contratadas. É muito importante que você conheça e seus investimentos adequem-se ao seu perfil de

investidor - basta preencher um rápido questionário e você pode atualizá-lo sempre que necessário. Não é considerado o perfil

específico de um determinado investidor. Preços, taxas e disponibilidade de investimentos estão sujeitos a alteração sem prévio

aviso.

PRINCIPAIS FATORES DE RISCOS

A aquisição do COE pode implicar nos seguintes riscos:
Risco de Crédito do Emissor: o recebimento dos montantes devidos pelo Emissor ao investidor está sujeito ao risco de crédito do Emissor. Caso
o risco de crédito se materialize, ainda que atendidas as condições de remuneração do COE, o investidor poderá ficar sem receber qualquer
retorno financeiro ou até perder o capital investido. Os investimentos em COE não são garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
Risco de Mercado: O resultado financeiro do investimento no COE para o investidor depende do valor de seus Ativos-Objeto, que podem ser
afetados por condições alheias à vontade das partes, destacando-se: (i) o desempenho das economias nacional e internacional; (ii) quaisquer
atos de autoridades governamentais, nacionais ou internacionais, em especial as decisões de política econômica ou a decretação de moratórias
no pagamento das dívidas públicas; (iii) as taxas de juros praticadas no mercado; e (iv) quaisquer outros fatores que afete(m) o Ativo-Objeto.
Risco de Liquidez: O COE possui pouca ou nenhuma liquidez, de forma que é improvável que o investidor possa encontrar compradores
interessados em adquirir o COE. Não haverá, ainda, a contratação de formador de mercado para o COE. A eventual venda do COE a terceiros
poderá acarretar perda de rentabilidade ou mesmo do valor inicialmente investido. O Resgate ou a recompra geram risco de perda de valor
nominal, ou seja, não garantem o capital protegido.

Rentabilidade passada não é necessariamente um indicativo de resultados presentes ou futuros e nenhuma garantia, de forma

expressa ou implícita, é dada neste material em relação a desempenhos presentes ou futuros do COE. O cupom informado não é

líquido de impostos. Os exemplos acima são meramente ilustrativos para esclarecimento do funcionamento do produto e baseiam-

se em cenários hipotéticos. 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.

Esta instituição é aderente ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Distribuição de Produtos de Investimento. 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.

Consultas, sugestões, reclamações, críticas, elogios e denúncias, fale com a Central de Atendimento: para correntistas 4004-3131*

(capitais e regiões metropolitanas) e 0800 722 3131 (demais localidades) ou para não correntistas 4004-3005* (capitais e regiões

metropolitanas) e 0800 726 3005 (demais localidades), em dias úteis, das 9h às 18h, ou entre em contato com o Fale Conosco no

website www.itaucorretora.com.br. Se necessário, utilize o SAC Itaú: 0800 728 0728. Caso não fique satisfeito com a solução

apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis das 9h às 18h) ou Caixa

Postal 67.600, São Paulo-SP, CEP 03162-971. Deficientes auditivos, todos os dias, 24h, 0800 722 1722. *Custo de ligação local

COE Autocall ESG Ações Internacionais
Gilead (GILD) | Nvidia (NVDA) | AstraZeneca (AZN) | Best Buy (BBY)
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