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COE US Tech Trend 5 anos
Amazon (AMZN) | Zoom (ZM) | Netflix (NFLX) | Microsoft (MSFT)

O que é um COE
(Certificado de Operações Estruturadas)
É uma família de investimentos referenciados em
diferentes índices de mercado ou valores
mobiliários 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

Vantagens
▪ Acesso à grandes nomes da tecnologia com proteção de capital;
▪ Participação em 100% da alta da cesta de ações até o limite1de 87% no cenário de alta ao período;
▪ Sem risco de variação cambial

Possibilidades de retorno
C
Capital aplicado +
Limitador de alta¹

B

Retorno

A
Apenas o capital
aplicado

0%
Preço de Início da
Cesta de Ações

87%
Limitador
de alta

No vencimento, caso a performance da cesta de ações 2 seja:
A. negativa, o investidor recebe apenas o capital aplicado
B. positiva em até 87% o investidor recebe o capital aplicado acrescido de 100% da

performance da cesta de ações
C. Positiva em nível igual ou maior do 87%, o investidor recebe o capital aplicado acrescido

de 87%.
1.
2.

Limitador igual a 87%, definido no dia 17/07/2020.
Média aritmética da performance de cada ação. A performance de cada ação é calculada da seguinte forma: (Preço Final da ação
/Preço Inicial da ação)-1. O Preço inicial de cada ação é o preço de fechamento da respectiva ação em 17/07/2020. O preço final de
cada ação é o preço de fechamento da respectiva ação em 18/07/2025.

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
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Características
Ativos:
Amazon (AMZN) | Zoom (ZM) | Netflix (NFLX) | Microsoft (MSFT)
Banco emissor:
Itau Unibanco

Modalidade:

Aplicação mínima

Período de Captação

Valor Nominal Protegido

R$ 5.000,00

De 06/07/2020 até
17/07/2020 às 12h00

Datas e Taxas
Data de início:
20/07/2020

Vencimento:
21/07/2025

Prazo:
5 anos

Valoração inicial:
17/07/2020

Valoração final:
18/07/2025

Limitador de Alta:
87% ao período

Participação:
100% de participação na alta da
cesta de ações até o limitador

Para quem é indicado?
Perfis moderado, arrojado e agressivo. Ideal para quem deseja diversificar
seus investimentos em aplicações atreladas à renda variável internacional

Classe
Renda Variável Internacional (cesta de ações)

Grau de risco: Alto
Poupança

CDB
Pós fixado

COE US Tech
Trend 5 anos

Ações

Resgate
É possível solicitar o resgate antecipado após 181 dias da data de início da operação, e somente na última segunda-feira
útil do mês, conforme previsto no DIE. Mas, nesses casos, 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.

Risco de crédito

Tributação

O COE está sujeito ao risco do emissor
e não conta com a garantia do FGC
(Fundo Garantidor de Créditos).

A tributação ocorre no vencimento da
aplicação e nos resgates antecipados,
conforme a tabela regressiva de IR:

1.
2.

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%

Limitador igual a 87%, definido no dia 17/07/2020.
Média aritmética da performance de cada ação. A performance de cada ação é calculada da seguinte forma: (Preço Final da ação
/Preço Inicial da ação)-1. O Preço inicial de cada ação é o preço de fechamento da respectiva ação em 17/07/2020. O preço final de
cada ação é o preço de fechamento da respectiva ação em 18/07/2025.
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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.
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.
O público-alvo: Investidores em geral, com perfil de investidor moderado, arrojado e agressivo.
PRINCIPAIS FATORES DE RISCOS
A aquisição do COE pode implicar nos seguintes riscos:
Risco de Crédito da Instituição Emissora: o recebimento dos montantes devidos pelo Emissor ao investidor está sujeito
ao risco de crédito da instituição emissora. Os investimentos em COE não estão garantidos pelo Fundo Garantidor de
Crédito;
Risco de Mercado: COE é um instrumento financeiro de investimento com estruturas de rentabilidades que apresentam
características de instrumentos financeiros derivativos cujos valores de liquidação dependem dos valores dos Ativos
Objetos. Desta forma, o COE é um investimento que apresenta risco de mercado. Oscilações dos valores dos Ativos
Objetos podem impactar o COE de forma adversa.
Risco de Liquidez: o COE não confere ao investidor o direito de resgatar antecipadamente os valores investidos, exceto
nas hipóteses previstas expressamente no DIE. Considerando que o COE é um novo ativo financeiro no mercado
brasileiro, ainda não há um mercado secundário desenvolvido para sua negociação, o que resulta em baixa liquidez
desse tipo de investimento. A referida baixa de liquidez pode acarretar na impossibilidade de venda dos COE ou venda
por valores inferiores aos investidos. O Resgate ou a recompra geram risco de perda de valor nominal, ou seja, não
garantem o capital protegido.
Risco de Mercado de Bolsa: O mercado de bolsa de valores é considerado de alto risco porque pode sofrer grandes
oscilações causadas por alterações políticas e econômicas, dentre outras, no Brasil, exterior e emissor.
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 40043005* (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
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