A Cetip é uma companhia de capital aberto que oferece serviços de registro, central depositária, negociação e
liquidação de ativos e títulos.
Quais dos meus ativos possuem a Cetip como central depositária?
Todos os títulos da plataforma bancária: CDB, LCI, LCA, DPGE, LF e LC.

Parte dos títulos de crédito privado¹: algumas Debêntures, CRA´s, CRI´s e FIDC´s.
Como posso garantir que os títulos de renda fixa que adquiri estão registrados na Cetip em meu nome?
Através do Cetip Certifica, que é um extrato produzido pela Cetip e está disponível no site das corretoras e outras
instituições financeiras credenciadas.
A XP foi a primeira instituição a ganhar o selo “CETIP Certifica”. Esse selo é uma certificação que comprova o registro,
na Cetip, da aplicação e resgate do cliente, identificando o CPF ou CNPJ (se for empresa) em determinados
investimentos, garantindo maior segurança e transparência no processo.
Como acesso o Cetip Certifica?
Através de sua área logada, no site da XP, seguindo o caminho: Investimentos -> Renda Fixa -> Extrato Cetip.
Note que o extrato Cetip Certifica de um mês estará disponível no quinto dia útil do mês subsequente. Dessa forma, se

você compra, por exemplo, um CDB em qualquer dia do mês de agosto, o ativo estará disponível para visualização no
extrato da Cetip a partir do quinto dia útil de setembro.
Comprei uma debênture que não está aparecendo no Cetip Certifica, o que aconteceu?
Provavelmente essa debênture foi negociada na Bovespa Fix e está depositada na CBLC.
Veja se a debênture não tem “-DEB” na sigla como, por exemplo, “ANHB-DEB41” ou “AGRU-DEB21”. Todos os ativos
com essa nomenclatura são negociados na Bolsa e estão depositados na CBLC. Nesse caso, você conseguirá ver o ativo
em seu nome através de outro caminho que explicaremos a seguir no tópico CBLC.
Cetip Meus Investimentos:
A Cetip criou recentemente em seu portal um acesso para os investidores consultarem sua posição, trata-se do “Cetip
Meus Investimentos”.

É possível acessá-lo através do link: https://www.cetipmeusinvestimentos.com.br
O extrato do Cetip Meus Investimentos mostra apenas títulos e valores mobiliários ². Para acessar a lista completa dos
ativos exibidos basta, no link acima, seguir o caminho: Perguntas Frequentes -> Sobre seu extrato -> Quais são os ativos
que posso consultar no extrato?

¹ Os títulos de crédito privado que não estão depositados na CETIP, estão na CBLC (câmara de liquidação da BM&FBOVESPA).
² LF é considerada valor mobiliário apenas se sua emissão deu-se através de oferta pública.

A CBLC atua como câmara de compensação e liquidação, depositária central de ativos e administradora de sistema de
Liquidação Bruta.
Em renda fixa, a CBLC presta seus serviços para títulos negociados na Bolsa e títulos públicos comprados via Tesouro
Direto.
Como vejo que os títulos compensados na CLBC estão em meu nome?
É possível visualizar através de sua área logada no CEI – Canal Eletrônico do Investidor, no site da bolsa:
https://cei.bmfbovespa.com.br

O Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), gerido pelo Banco Central do Brasil e por ele operado em parceria
com a Anbima, é um sistema informatizado que se destina à custódia de títulos escriturais de emissão do Tesouro
Nacional, bem como ao registro e à liquidação de operações com esses títulos.
As aquisições de títulos do Tesouro Nacional realizadas por meio da Plataforma XP (área logada do cliente no site da XP
ou intranet do agente autônomo) são registrados na Selic por meio da conta cliente da XP ¹ nessa câmara. Todas as
movimentações ² realizadas na conta cliente da XP são registradas com o CPF / CNPJ do cliente.
Destacamos que o documento comprobatório da posição detalhada de títulos do tesouro nacional em nome do cliente é

o extrato da conta do mesmo na XP ³ . Já o documento comprobatório da operação é a nota de negociação emitida pela
XP.

Fonte: Banco Central, Cetip, CBLC, SELIC e XP Investimentos

¹ Para negociações institucionais, é utilizado uma outra conta na Selic, de modo que o patrimônio da XP e/ou operações institucionais são
segregadas das operações de clientes.
² O Registro das movimentações com preenchimento do CPF / CNPJ do cliente entrou em vigor em 30 de outubro de 2015 conforme
divulgado na versão 4.06 do Catálogo de Serviços do Sistema Financeiro Nacional. Esse registro é obrigatório.
³ A posição é registrada no nome dos respectivos clientes detentores de cada ativo através de sistema próprio da XP.

Disclaimer
1. Este material foi elaborado pela área de Renda Fixa da XP Investimentos CCTVM S/A (“XPI”) e seus representantes em Março de 2015 e não
configura um relatório de análise de valores mobiliários. As informações e condições aqui contidas são meramente indicativas e informativas, e
não constituem ou devem ser interpretadas como publicidade, oferta ou solicitação de compra ou venda de qualquer instrumento financeiro ou
de participação em qualquer estratégia de negócios específica. Qualquer informação contemplada neste material deve ser confirmada quanto às
suas condições, previamente à conclusão de qualquer negócio. A XPI não declara ou garante a integridade, confiabilidade ou exatidão de tais
informações que estão atualizadas até a data de emissão deste material
2. Os instrumentos financeiros discutidos neste material podem não ser adequados para todos os investidores. Este material não leva em
consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter
orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento baseada nas
informações contidas neste material. É expressamente recomendada a leitura do Regulamento, prospecto, edital e demais materiais de
divulgação antes da decisão de investimento, com especial atenção aos fatores de risco. A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade
futura. A XPI se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste
material ou seu conteúdo. Para maiores informações sobre produtos, consulte o site da Corretora: http://www.xpi.com.br/produtos/aplicacoesfinanceiras.aspx
3. Este material não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o
prévio consentimento por escrito da XPI. Informações adicionais sobre os instrumentos financeiros discutidos neste material se encontram
disponíveis quando solicitadas. Para reclamações, contate nossa Ouvidoria no telefone n° 0800-722-3710.

