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O que é COE?

| COE, a versão brasileira das Notas Estruturadas

O COE é um título parecido com as Notas Estruturadas, muito populares nos Estados Unidos e na Europa. Em uma só aplicação, 
o COE proporciona diversificação e acesso a novos mercados. Para você, fica mais fácil acompanhar o desempenho, pois o COE já 
vem montado como um único instrumento, o que significa também uma única tributação.

Quem emite os COEs são bancos, mas eles são registrados na Cetip, que está autorizada e preparada para fazer também o depósito 
e a liquidação do COE.

O COE tem vencimento, valor mínimo de aporte, indexador e cenário de ganhos e perdas definidos pelos bancos para diferentes 
perfis de investidor.
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Fonte: B3  



O que é o S&P Global Clean Energy Index ? MATERIAL PUBLICITÁRIO

Fonte: spglobal.comElaboração: Guide Investimentos. 

O S&P Global Clean Energy Index é projetado para medir o desempenho de 30
empresas de todo o mundo que estão envolvidas em negócios relacionados à
energia limpa, compreendendo uma mistura diversificada de produção de
energia limpa, equipamentos de energia limpa e empresas de tecnologia.

Maiores informações no link:

https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/esg/sp-global-clean-energy-index/#overview



Tese de Investimentos MATERIAL PUBLICITÁRIO

É inegável que o mundo trilha, cada vez mais, em direção à mutação de sua matriz energética, preferindo a instalação e
manutenção de formas verdes para a produção e distribuição de energia. Afinal, o aquecimento global e todos os riscos a ele
associados ficam cada vez mais em evidência, e diversos governos ao redor do mundo – incluindo nomes de peso como EUA e
China – já se comprometeram a tomar medidas concretas e drásticas para coibir a crise climática em curso. Não é à toa que, em
2019 com relação a 2018, o mundo expandiu a geração de energia eólica e solar em, respectivamente, 12,14% e 23,79% (Our
World In Data). No que segue, citamos algumas das razões pela qual o setor global de energia limpa tende a apresentar uma
tendência positiva.

O Acordo de Paris, iniciado em 2016 e que contou com a adesão de 175 países mais a União Europeia, é uma das principais
razões para crer que a indústria de energia renovável tem muito a ganhar com os anos que seguem. Nele, os países que aderiram
ao acordo se comprometeram a, conjuntamente, manter, por meio da expansão dos investimentos em formas de energia não
poluentes, a temperatura do globo abaixo de 2 graus celsius, especificamente, em 1,5 até 2100.

Embora o cumprimento das metas siga lento, algum progresso foi feito. Antes do acordo, estimava-se (Climate Action
Tracker) que a temperatura global aumentaria em 3,5 graus celsius até 2100. Com o acordo, esta estimativa, feita pelo mesmo
grupo, caiu para 2,9 – patamar ainda elevado em relação à meta de 2,5, mas consideravelmente abaixo da expectativa pré-acordo.

A melhora está associada, de acordo com Bill Hare, físico e CEO da Climate Analytics, ao barateamento dos custos
associados à energia renovável, assim como ao ambiente político global mais propenso à regulação da emissão de gases estufa. Na
Europa, por exemplo, emissões caíram 23% abaixo do nível de 1990 em 2018. No ano passado, líderes do bloco acordaram um
plano para levar este número para casa das 55% até 2030. Isto, obviamente, irá requerer massivos investimentos em formas de
energia renovável, além da contínua presença de marcos regulatórios que inibiam a emissão de gases estufa.
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A ING, uma casa de pesquisa econômica e financeira, estima que em 2021 os mercados europeus de energia eólica e solar
devem crescer, respectivamente, 8% e 13%, com investimento projetado de EUR$ 60 bilhões. Vale salientar que, em relação à
Europa, o ainda não implementando orçamento trilionário de reconstrução e o pacote bilionário de gastos prevê um investimento
de EUR$ 373,9 bilhões em medidas direcionadas aos recursos naturais e ao ambiente. Ou seja, uma parcela relevante dos recursos
visa sustentar a criação e manutenção de fontes de energia renovável, tornado um clima uma importante peça do próprio processo
de recuperação econômica.

Nos EUA, Joe Biden, cujo clima está no centro de suas ambições econômicas, também cria condições mais propícias para o
avanço do setor de energia renovável nos EUA. Biden detalhou no início de seu mandato os principais pontos de sua agenda
ambiental:

• Reversão de medidas de Trump, com medidas agressivas para conter o avanço da poluição derivada do setor de óleo e gás;
• Trabalhar com o Congresso para garantir que, ao final do mandato, os EUA estejam no caminho de ser um emissor líquido

zerado de poluentes;
• Utilização da força política para influenciar a política ambiental de outros países;
• Investimento massivo de US$ 400 bi em 10 anos em energia renovável, inovação, baterias e veículos elétricos;
• Acelerar a implementação de tecnologia verde ao redor do país;
• Colocar a justiça ambiental como prioridade para todas as agências federais;
• Criação de 10 milhões de empregos ligados à renovação verde da infraestrutura do país.

Claro, a ambição é muito diferente do fazer político e, em um país como os EUA, onde o setor de óleo e gás exerce forte
influência sobre a esfera pública, materializar tais ambições parece ser um feito Herculano. Ainda que isto seja verdade,
compreendemos que existe apelo dentro do Congresso – principalmente entre os democratas – para levar a frente esta agenda.
Devido à maioria democrata na Câmara e no Senado, entendemos que a agenda ambiental tenderá a ganhar maior atenção do que
em outros momentos da história do país. Não se espera uma revolução verde da economia americana, mas também não existe a
expectativa de avanço praticamente nulo, como foi feito durante a era Trump.
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Já a China se comprometeu a reforçar ainda mais as medidas de combate à crise climática. Em setembro do ano passado, Xi 
Jinping, premiê, anunciou que o país reforçaria as metas climáticas para 2030. 

A China é o país que mais consome energia elétrica (24% da produção global, segundo a BP), por conta de seu rápido 
crescimento populacional e econômico, além de sua intensa atividade industrial. Desde 2011, foi a nação que mais utilizou carvão, 
fazendo com que fosse responsável por, aproximadamente, um quarto das emissões mundiais de gases estufa. 

Por outro lado, os investimentos em energia renovável colocam a China em destaque, já que, por exemplo, investiu 0,9% do 
seu PIB no setor, em 2015. Além disso, o país é o maior produtor de energia eólica, produzindo duas vezes mais que os EUA – o 
segundo colocado -, e detém um terço da capacidade instalada global de energia solar. 

Porém, de acordo com os dados de 2019, apenas 23% do consumo de energia na China era proveniente de fontes 
renováveis, enquanto 58%, de carvão, uma das opções mais poluentes de todas. Assim, a nação ainda depende majoritariamente 
da matriz fóssil, para gerar a sua energia, mas entende que avanços contínuos ainda são necessários.
Devido a essa dependência dos combustíveis fósseis e alguns problemas causados por eles, como o aumento da poluição nas 
grandes cidades chinesas, o governo passou a desenvolver um plano para viabilizar as fontes alternativas de energia. 

Consequentemente, em 2016, o Partido Comunista Chinês planejou, em 13º plano de cinco anos para a energia, aumentar 
a sua produção não-fóssil de energia elétrica para 39%, até 2020. Além disso, a Administração Nacional de Energia chinesa e a 
Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma planejavam gastar mais de US$360 bi no desenvolvimento de energias 
renováveis, e criar 13 milhões de empregos no setor, até o ano passado. 

Para isso, algumas medidas já foram tomadas, como: investimento de US$3,2 bi em linhas de transmissão para energia 
solar e eólica, que não eram bem distribuídas pelo país; iniciou em 2017, um plano nacional para desenvolver tecnologias de 
baterias, como a de lítio-íon, com o intuito de melhorar o armazenamento da energia renovável e a implementação de 
financiamentos para cientistas desenvolverem a energia limpa e subsídios na produção de energias eólicas e solares.
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Em suma, o quadro geral para o mercado de energia renovável parece ser bastante promissor, pois aparentar contar com o
comprometimento efetivo dos principais players globais. É nítido que muitos estão ligando o processo de recuperação econômica à
reformulação da matriz energética, dando uma guinda em direção ao inevitável avanço de um mundo mais ambientalmente
responsável.

Fontes:

https://think.ing.com/uploads/reports/Energy_Outlook_Jan_2021_%28RB%29.pdf
https://joebiden.com/9-key-elements-of-joe-bidens-plan-for-a-clean-energy-revolution/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_2469
https://climateactiontracker.org/countries/china/
https://ourworldindata.org/renewable-energy
https://e360.yale.edu/features/why-chinas-renewable-energy-transition-is-losing-momentum
https://www.nature.com/articles/d41586-020-02464-5
https://www.csis.org/east-green-chinas-global-leadership-renewable-
energy#:~:text=China%20is%20already%20leading%20in,outbound%20investor%20in%20renewable%20energy.&text=Four%20of%
20the%20world's%20five,by%20Chinese%20companies%20in%202016.
https://www.iea.org/data-and-statistics?country=CHINAREG&fuel=Energy%20consumption&indicator=TFCbySource

Elaboração : Guide investimentos

https://think.ing.com/uploads/reports/Energy_Outlook_Jan_2021_%28RB%29.pdf
https://joebiden.com/9-key-elements-of-joe-bidens-plan-for-a-clean-energy-revolution/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_2469
https://climateactiontracker.org/countries/china/
https://ourworldindata.org/renewable-energy
https://e360.yale.edu/features/why-chinas-renewable-energy-transition-is-losing-momentum
https://www.nature.com/articles/d41586-020-02464-5
https://www.csis.org/east-green-chinas-global-leadership-renewable-energy#:~:text=China%20is%20already%20leading%20in,outbound%20investor%20in%20renewable%20energy.&text=Four%20of%20the%20world's%20five,by%20Chinese%20companies%20in%202016
https://www.iea.org/data-and-statistics?country=CHINAREG&fuel=Energy%20consumption&indicator=TFCbySource
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Fonte: https://www.ishares.com/us/products/239738/ishares-global-clean-energy-etf . Elaboração: Guide Investimentos. 

| Qual melhor forma de seguir este índice que tem 30 ações diversificadas pelo mundo? 

A Guide junto com o BNP Paribas escolheu o veiculo ETF (Exchange Traded Funds) que são fundos de índices comercializados como 

ações. O investidor ao comprar esta ação estará investindo no índice de referência. O ETF escolhido foi o ICLN que tem por objetivo 
replicar o S&P Global Clean Energy Index.

| Estudos e estatísticas sobre o ETF ICLN. 

Países que possuem empresas com participação nos investimentos do ETF ICLN

Country %

United States 37,64

China 12,12

New Zealand 7,50

Denmark 6,82

Spain 5,78

Canada 5,70

Austria 4,80

Portugal 3,79

Brazil 3,50

Norway 3,35

Germany 2,42

France 2,22

Korea (South) 1,93

Sweden 1,80

Cash and/or Derivatives 0,31

Other 0,33

https://www.ishares.com/us/products/239738/ishares-global-clean-energy-etf
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| Quais empresas brasileiras participam do ETF ICLN? 

O Brasil tem a participação de 3,50% na composição do ETF ICLN através das empresas CEMIG e COPEL

Fonte: https://www.ishares.com/us/products/239738/ishares-global-clean-energy-etf . Elaboração: Guide Investimentos. 

https://www.ishares.com/us/products/239738/ishares-global-clean-energy-etf
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| O ETF ICLN realmente representa os retornos do S&P Global Clean Energy Index? 

O gráfico abaixo é uma regressão linear entre o ETF ICLN e o S&P Global Clean Energy Index.  A regressão mostra que 98% da 
valorização do ETF é explicado pela variação do S&P Global Clean Energy Index

Fonte: Bloomberg. Base de dados entre 20/02/2016 e 18/02/2021. Data base em 18/02/2020. Elaboração: Guide Investimentos. 
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| O ETF ICLN realmente representa os retornos do S&P Global Clean Energy Index? 

Observamos que a correlação é de 98%. O resultado da variação percentual representa essa correlação? O quadro abaixo mostra 
que as variações percentuais batem com a correlação de 98%.

DATA FINAL em 29/01/2021

TEMPO INICIO ICLN SPGTCED

1 MÊS 31/12/2020 5,52% 6,28%

3 MESES 30/10/2020 52,35% 52,89%

6 MESES 31/07/2020 106,94% 106,53%

1 ANO 31/01/2020 145,87% 144,47%

2 ANOS 31/01/2019 214,01% 212,67%

3 ANOS 31/01/2018 211,39% 208,70%

5 ANOS 29/01/2016 242,53% 245,58%

Fonte: Bloomberg em 18/02/2021 Elaboração: Guide Investimentos. 
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| Parceria com a Reforest Action

Em parceria com a ONG francesa Reforest Action,
trabalharemos em uma campanha de plantio de
árvores para reflorestamento no projeto da Amazônia
no qual a cada 1.000,00 euros equivalentes investidos
(em torno de R$ 6.500,00), a ONG atuará no plantio de
uma arvore nativa na floresta Amazônica no Brasil.

A floresta Amazônica é a mais impactada por
desmatamento, com cerca de 4 milhões de árvores
sendo derrubadas a cada ano. Participando do COE, o
investidor também estará contribuindo para o meio
ambiente com o reflorestamento.

Para maiores informações, acesse:

https://www.reforestaction.com/en/sri-guide-
investimentos

Fonte: https://www.reforestaction.com/en/sri-guide-investimentos em 30/11/2020. Elaboração: Guide Investimentos. 

https://www.reforestaction.com/en/sri-guide-investimentos
https://www.reforestaction.com/en/sri-guide-investimentos
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Fonte: DIE do produto e Guide Investimentos; Elaboração: Guide Investimentos.  

➢ Racional de Investimento: Participar da valorização do índice S&P Global Clean Energy com capital protegido e um ganho máximo limitado

de 33,00%.

➢ Emissor: BNP Paribas

➢ Ativo: índice S&P Global Clean Energy – ETF ICLN

➢ Investimento Mínimo: R$ 1.000,00

➢ Estrutura: Call spread

➢ Retorno potencial máximo: 33,00%* no vencimento

➢ Retorno mínimo: Valor investido no vencimento, conforme DIE.

➢ Prazo de Vencimento: 3 anos

➢ Capital Protegido: 100% de proteção no vencimento, conforme DIE

➢ Publico Alvo: investidores em geral com perfil conservador, moderado, arrojado e agressivo

➢ O Certificado de Operações Estruturadas (COE) é classificado como um produto complexo sob a ótica da Política de Suitability da Guide,

por apresentarem baixa liquidez, derivativos intrínsecos e ou incorporação de riscos e características de dois ou mais instrumentos

financeiros de diferente estrutura e natureza num único instrumento financeiro.

* Corresponde ao ganho máximo do limitador de alta possível, que consta no DIE.



Cenários de Desempenho

Fonte: DIE do Produto; Elaboração: Guide Investimentos. 
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| Cenários Favoráveis 



Cenários de Desempenho

Fonte: DIE do Produto; Elaboração: Guide Investimentos. 
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| Cenário Desfavorável (Vencimento)

As informações presentes neste material são
baseadas em simulações, os valores são
meramente ilustrativos e não representam o
desempenho passado do COE tampouco
uma garantia de rentabilidade futura.



Tributação dos COEs

| Tabela Regressiva de Imposto de Renda

MATERIAL PUBLICITÁRIO

Prazos Alíquota

Até 180 dias 22,50%

de 6 meses a 1 ano 20%

de 1 ano a 2 anos 17,50%

acima de 2 anos 15%

Dependendo da Janela de observação, que determinará o 
resgate da estrutura, a alíquota de IR seguirá a tabela acima, 
de acordo com esse prazo. 
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| O COE conta com Garantia do FGC?

Não conta com garantia do FGC, portanto seu risco de crédito é o do Banco Emissor.

| O meu COE fica registrado no Nome da Corretora que me ofereceu o ativo?

Não, a Guide conta com o CETIP Certifica, que comprova que todas as operações são registradas no nome do 
investidor junto a CETIP que é a câmara de liquidação das operações

| Preciso dos recursos disponíveis no momento da reserva?

Não é preciso. A reserva pode ser feita sem ter a necessidade dos recursos estarem disponíveis. Os recursos 
devem estar disponíveis apenas na data de liquidação.

| Qual será o preço inicial e quando saberei?

Como a operação só é liquidada em 01/03/2021, o emissor fara o registro do preço inicial na  data de fixing em 
26/02/2021
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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 neste Documento. Considerando o COE ser 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 pela Utilização de Derivativo: instrumentos de derivativos têm sua natureza complexa. O Investidor deve se assegurar que leu e 
compreendeu todos os termos e utilizações deste produto e que tal produto se adequa ao seu perfil de Investidor.

Risco de crédito: é a possibilidade de ocorrência de perdas associadas ao não cumprimento pelo emissor do COE que é a sua contraparte das 
obrigações financeiras nos termos pactuados.

Os demais riscos da operação estão descritos no Documento de Informações Essenciais (DIE) do COE, o qual deve ser lido antes de aderir ao 
produto.
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Disclaimer: 
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 presta das ou de adequação do
certificado à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade do emissor ou da instituição intermediária.

Este material foi preparado pela Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores ("GUIDE"), tem caráter meramente informativo e não deve ser
entendido como análise de valor mobiliário, solicitação de compra ou venda de qualquer ativo financeiro ou investimento ou sugestão de
alocação ou adoção de estratégias de investimento por parte dos destinatários. As informações presentes neste material são baseadas em
simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. Este produto é recomendado para investidores com perfil
conservador, moderado, arrojado e agressivo, conforme Política de Suitability da Guide. Para os clientes que não possuem. Perfil de
Investimento definido, a Guide recomenda fortemente o preenchimento do questionário “Perfil do Investidor”, disponível no Portal do Cliente,
através do site (https://cliente.guideinvestimentos.com.br/login), para que a Guide possa ofertar o produto adequado, de acordo como seu
Perfil. A decisão de investir ou não no produto compete exclusivamente ao cliente. As informações referem-se às datas mencionadas e não
serão atualizadas. Este material foi preparado com base em informações públicas, dados desenvolvidos internamente e outras fontes externas.
A GUIDE não garante a veracidade e integridade das informações e dados ou que os mesmos estão livres de erros ou omissões. Os cenários e
visões apresentados podem não se refletir nas estratégias de fundos e carteiras geridas pela GUIDE. Este material pode apresentar projeções de
retorno, análises e cenários feitas sob determinadas premissas. Ainda que a GUIDE acredite que essas premissas sejam razoáveis e factíveis, não
pode assegurar que sejam precisas ou válidas em condições de mercado no futuro ou ainda que todos os fatores relevantes tenham sido
considerados na determinação dessas projeções, análises e cenários. Projeções não garantem retornos futuros. Rentabilidade líquida depende
da tributação aplicável. Os retornos projetados, análises, cenários e as premissas são baseados nas condições de mercado e em cenários
econômicos correntes e passados, que podem variar significativamente no futuro. As informações aqui apresentadas não pretendem conter
todos os fatos relevantes que um investidor deve considerar e, dessa forma, representam apenas uma visão limitada do mercado.
Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos. O investimento em
COE não é garantido pelo fundo garantidor de crédito – FGC. Aos investidores é recomendada leitura do Documento de Informações Essenciais
(DIE) antes de aplicar neste Certificado de Operações Estruturadas (COE). A GUIDE não se responsabiliza por danos oriundos de erros, omissões
ou alterações nos fatores de mercado nem pelo uso das informações aqui contidas. É vedada a cópia, distribuição ou reprodução total ou
parcial deste material sem a prévia e expressa concordância da GUIDE.
Este produto possui o Documento de Informações Essenciais (DIE) que está anexo a este Material Publicitário. O referido DIE também pode ser
obtido com o seu assessor de investimento ou através do canal de atendimento ao cliente:
São Paulo:(11)3003-5015 | Demais Localidades:(11)3576-6956
Ou pelo SAC /ouvidoria Guide : 0800 704 0418 | Ouvidoria-guide@guide.com.br | clientes-guide@guide.com.br

https://cliente.guideinvestimentos.com.br/login
mailto:Ouvidoria-guide@guide.com.br
mailto:clientes-guide@guide.com.br

