
 

 

 

 

      
 

 

 

 

Nota de Imprensa      
 
 

Santander amplia acesso dos clientes aos Certificados de 
Operações Estruturadas (COEs) 

  
 Correntistas Van Gogh terão acesso ao produto, que até então era oferecido 

somente aos segmentos de alta renda Select e Private Banking. 
 

 
São Paulo, 05 de outubro de 2016 – O Santander acaba de ampliar para os clientes Van Gogh a 
oferta dos Certificados de Operações Estruturadas (COEs), aplicação financeira que combina renda 
fixa e variável em um mesmo produto. O COE chega ao segmento como mais uma opção de 
diversificação da carteira de investimentos e de acesso a novos mercados, ao mesclar elementos 
de renda fixa e variável e estabelecer cenários de ganhos e perdas de acordo com o perfil e 
objetivo de cada investidor.  
 
Até então, apenas os clientes Select e Private Banking tinham acesso ao produto. “Constatamos 
que há uma demanda reprimida no segmento Van Gogh, que cada vez mais busca investimentos 
menos complicados, e capazes de oferecer uma remuneração superior à da renda fixa tradicional, 
para dar o próximo passo rumo à realização dos objetivos de hoje e amanhã”, afirma Simon Daniel 
Peled, superintendente de vendas da Tesouraria do Santander.  
 
Os investidores terão à disposição, inicialmente, dois produtos: COE Dólar Prêmio Alta e COE 
Dólar Prêmio Baixa, nos quais os clientes ficam expostos às oscilações da moeda norte-americana, 
com 100% do valor nominal protegido. A aplicação mínima para estes COEs é de R$ 15 mil e o 
prazo para resgate é de 189 dias. 
 
“Estamos muito felizes com a resposta que os clientes têm nos dado a essa oferta. A demanda se 
mostra consistente, graças ao alto nível de satisfação com os resultados alcançados”, diz Peled. 
Neste ano, Banco foi eleito a instituição financeira de melhor desempenho do País em 
COE/Operações Estruturadas (Best Performance House Brazil), de acordo com a SRP, publicação 
especializada do grupo Euromoney. 
 
Para ter acesso ao COE, o investidor precisa passar pelos critérios de suitability estabelecidos pelo 
Banco Central (BC) específicos para o produto, como o formulário de Análise de Perfil do Investidor 
(API). Já a tributação segue a alíquota regressiva, de acordo com o prazo. 
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