
Aviso de transição de referência de taxa de juros 

Este aviso não pretende substituir e deve ser considerado em conjunto com quaisquer isenções 

de responsabilidades, comunicados ou outras declarações que identifiquem possíveis riscos 

fornecidos a você pelo Goldman Sachs, inclusive riscos específicos relacionados às referências 

(benchmarks). 

Reguladores de todo o mundo têm alertado que é provável que a LIBOR e diversas outras 

referências de taxas de juros (em conjunto, "Referências") deixem de ser publicadas em breve 

e que sejam substituídas por uma taxa alternativa, ou que estejam sujeitas a alterações 

substanciais. Antes que qualquer Referência deixe de ser publicada, os reguladores podem 

anunciar que ela não mais representa o mercado subjacente correspondente. O período para a 

ocorrência de qualquer um desses acontecimentos é incerto, e é provável que seja diferente para 

as diversas Referências. 

Essas alterações podem ter consequências imprevisíveis e relevantes para as transações, 

produtos e serviços que exijam pagamentos ou cálculos feitos com base em uma Referência. 

Esses riscos incluem o, sem se limitarem ao, seguinte: 

(a) alterações na forma pela qual uma Referência existente é calculada, ou diferenças entre a 

forma de cálculo da Referência original e da taxa que a substitua, que possam afetar 

significativamente o valor, preço, custo e/ou desempenho da transação, produto ou serviço 

afetados; 

(b) taxas de substituição das Referências, que podem ser diferentes entre transações, produtos 

e serviços, e tais diferenças podem criar incompatibilidades econômicas significativas caso 

esteja usando transações, produtos ou serviços para fins de proteção (hedge) ou similares; 

(c) alguns contratos para transações, produtos ou serviços existentes, que podem fornecer uma 

taxa de substituição caso uma Referência não esteja disponível, enquanto outros podem não 

fornecer uma taxa de substituição; também pode haver disputas sobre qual taxa de 

substituição será aplicada caso uma Referência cesse permanentemente ou não for mais uma 

taxa representativa, ou caso os contratos sejam exequíveis na ausência de qualquer taxa de 

substituição; 

(d) novas taxas que possam ser desenvolvidas ao longo do tempo, na medida em que as 

Referências deixem de ser publicadas;  essas novas taxas podem ser materialmente 

diferentes das Referências originais e das taxas de substituição que estejam sendo 

consideradas atualmente; 

(e) regulamentos existentes ou novos, que possam limitar materialmente a capacidade dos 

participantes do mercado a realizarem novas transações, produtos ou serviços vinculados à 

Referência, caso seja determinado ou comunicado que a Referência não é mais 

representativa do mercado relevante; 

(f) ao Goldman Sachs ter o direito de exercer sua discrição para determinar a taxa de 

substituição da Referência para uma transação, produto ou serviço, inclusive qualquer preço 

ou outros ajustes para contabilizar as diferenças entre a taxa de substituição e a Referência, 

e a taxa de substituição e quaisquer ajustes que selecionamos poderão ser inconsistentes 

com, ou contrários aos seus interesses ou posições; e 

(g) migração de uma Referência para uma taxa de substituição, que possa aumentar diversos 

riscos tributários, contábeis e regulatórios. 



O Goldman Sachs não pode fornecer garantias quanto à materialização, consequências, ou 
prováveis custos ou despesas associados a qualquer uma das alterações ou riscos, inclusive, mas 
sem se limitar aos descritos acima, decorrentes da reforma da Referência, mesmo que possam 
ser importantes para você. Exceto quando expressamente acordado por escrito, o Goldman 
Sachs não fornece conselhos relacionados ao uso, alteração ou reforma de qualquer Referência. 
Aconselhamos que procure aconselhamento jurídico, financeiro, tributário, contábil, regulatório 
ou outro aconselhamento independente sobre os assuntos descritos acima. 


