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Por que Produtos Estruturadas?

• Os produtos estruturados fornecem soluções sofisticadas que podem 

ser adaptadas às necessidades e restrições de cada investidor 

individual.

• Esses produtos fornecem acesso a mercados que não são facilmente 

acessíveis a indivíduos com alto patrimônio líquido, juntamente com as 

classes de ativos tradicionais.

• Os produtos estruturados podem ser uma ferramenta poderosa para o 

gerenciamento de portfólio e podem ajudar os investidores a gerenciar 

riscos em qualquer tipo de ambiente de mercado.

• Os pagamentos de retorno podem ser adaptados ao estilo do 

investimento que o investidor individual procura.
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Tipos de Produtos Estruturados

Proteção de Capital

• Perdas limitadas ao nível de Proteção de capital.

• Participação em algum tipo de índice, classe de ativos ou segurança.

• Normalmente, pouca ou nenhuma renda (cupons)

Aumento de Rendimento

• Limite de retorno com o objetivo de gerar níveis de renda relativamente altos.

• Geralmente não há Proteção de Capital. Pode ter proteção condicional contra 
desvios.

Participação

• O pagamento / desempenho está vinculado ao desempenho do subjacente.

• Pode oferecer proteção condicional contra desvantagens ou uma vantagem 
alavancada.

• Nenhuma proteção contra a maioria das participações negativas.
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Recompensa de Risco de Tipos de Notas Estruturados
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Produtos com Proteção de Capital
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Notas de Proteção de Capital

100% de participação Proteção de Capital

Objetivo: Proporcionar participação (com ou sem alavancagem) em 

um índice ou instrumento financeiro subjacente, protegendo o 

capital dos investidores no vencimento da nota. Esses tipos de 

notas geralmente são estruturados com um "limite de 

desempenho" no vencimento. Isso significa que, no vencimento, o 

máximo que o investidor pode receber da nota é o limite de 

porcentagem, independentemente do desempenho da subjacente.

Perspectivas para investidores: um investidor que otimista a longo 

prazo as perspectivas subjacentes, mas deseja proteção contra 

qualquer outra desvantagem. Essas notas geralmente são 

estruturadas com prazos de 3 anos ou mais, portanto o investidor 

deve se alinhar com esse horizonte.

Exemplo de diagrama de pagamento (no 
vencimento):
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Desempenho subjacente

100% de proteção de capital

Participação até o limite

Limite a 50%

Vantagens:

• Proteção de Capital no vencimento da nota.

• As notas podem ser estruturadas para participar do 

desempenho de praticamente qualquer instrumento 

financeiro.

Desvantagens: 

• Nenhum pagamento de cupom para este tipo de 

nota

• O desempenho geralmente é limitado.
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Principais fatores de preços:

• Proteção: O nível de proteção de capital pode ser reduzido abaixo de 100% para melhorar outros 

termos da nota, como anos até o vencimento ou o limite.

• Volatilidade: quanto menor a volatilidade do título subjacente, maior grau de participação e maior 

limite potencial para a nota.
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• Taxas de juros: O nível geral das taxas de juros também afeta o valor da participação de uma nota de 

Proteção de Capital. Se os rendimentos forem mais altos (preços dos títulos mais baixos), isso 

significa que o estruturador pode comprar mais opções no valor mobiliário subjacente para dar ao 

investidor uma melhor participação e um limite mais alto. Isso vem do subjacente que precisa ser 

adquirido para fornecer proteção de capital.
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Principais fatores de preços:
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Notas de Proteção de Capital

Produto: Nota Estruturada 

Tipo: proteção de capital

Nível de proteção: 95%

Subjacentes: JUPLEUR LX (Jupiter JGF - Dynamic Bond)

Termo: 3 anos

Participação: 220% de cabeça

Limite de desempenho no vencimento: Nenhum

Exemplo de diagrama de pagamento (no 
vencimento):
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Jupiter JGF - Dynamic Bond

Alavancar a participação em um fundo de renda fixa com potencial de retorno elevado. Historicamente, este fundo administrou 

bem a volatilidade e investe em instrumentos de renda fixa de alta qualidade, a fim de alcançar níveis competitivos de renda.

*Todas as notas não estão protegidas contra o risco do emissor
** Todos os cupons e níveis de participação estão sujeitos a alterações no momento da execução, com base 
nas condições de mercado
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Notas de Proteção de Capital

Produto: Nota Estruturada 

Tipo: Proteção de Capital

Nível de proteção: 95%

Subjacentes: Amazon.com (AMZN), Alphabet inc. (GOOGL), 

Wal-Mart (WMT)

Termo: 3 anos

Participação: 101% de cabeça

Limite de desempenho no vencimento: 150.50%

Exemplo de diagrama de pagamento (no 
vencimento):
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Participação até o limite

Limite a 50.50%

Use os recursos da venda de bonos que estão perto do vencimento e têm altos níveis de risco para participar da vantagem de 

nomes de ações de alta qualidade nos EUA.
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Produto: Nota Estruturada 

Tipo: Proteção de Capital

Nível de proteção: 95%

Subjacentes: Johnson & Johnson (JNJ), Alphabet inc. (GOOGL), 

Wal-Mart (WMT)

Termo: 3 anos

Participação: 128% de cabeça

Limite de desempenho no vencimento: 164%

Exemplo de diagrama de pagamento (no 
vencimento):
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Participação até o limite

Limite a 64%

Use os recursos da venda de bonos que estão perto do vencimento e têm altos níveis de risco para participar da vantagem de 

nomes de ações de alta qualidade nos EUA. ** O mesmo que a ideia anterior, mas a Amazon troca com Johnson e Johnson

Notas de Proteção de Capital
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*Todas as notas não estão protegidas contra o risco do emissor
** Todos os cupons e níveis de participação estão sujeitos a alterações no momento da execução, com base 
nas condições de mercado



Produtos de Aumento de Rendimento
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Notas de Aumento de Rendimento

Nota de Phoenix com Memória:

Objetivo: Proporcionar ao investidor um fluxo condicional de 

renda fixa sobre um investimento que esperamos manter acima 

de um determinado nível (a barreira, geralmente declarada em 

termos de% do preço atual). O instrumento visa proporcionar 

retornos de renda substancialmente mais altos em comparação 

com outros produtos de renda tradicionais no mercado.

Perspectivas do investidor: Um investidor moderadamente 

otimista ou limitado no curto a médio prazo. O investidor 

também deseja capitalizar uma volatilidade maior que o normal 

para maximizar os cupons no momento do lançamento da nota.

Exemplo de diagrama de pagamento (por 1 ano):
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Proteção de Barreira (50%)

Desvantagem Abaixo da Barreira

Ventagens:

• O investidor recebe um pagamento de cupom relativamente 

alto (trimestral) ao longo da vida da nota.

• Como a nota tem memória, se um cupom não deve ser pago 

durante uma das observações trimestrais, ele pode ser pago 

na próxima observação junto com o cupom do próximo 

período.

Desvantagens: 

• Os pagamentos do cupom podem sofrer atrasos, 

dependendo do desempenho subjacente.

• Não é capital protegido.

• O desempenho é sempre medido com base no pior 

desempenho subjacente no caso de uma cesta.
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Daily Range Accrual:

Objetivo: Proporcionar ao investidor um fluxo condicional de 

renda fixa sobre um investimento que esperamos manter acima 

de um determinado nível (a barreira, geralmente declarada em 

termos de% do preço atual). O cupom nesta nota acumula 

diariamente todos os dias que o pior desempenho subjacente 

está acima da barreira. Tudo acumulado é garantido na próxima 

data de pagamento.

Investor Outlook: An investor who is moderately bullish or 

rangebound in the short to medium-term. The investor also 

wishes to capitalize on higher than usual volatility in order to 

maximize coupons at the time of launching the note.

Exemplo de diagrama de pagamento (por 1 ano):
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Desvantagem Abaixo da Barreira

Vantagens:

• O investidor recebe um pagamento de cupom relativamente 

alto (trimestral) ao longo da vida da nota.

• Todos os cupons acumulados são garantidos nas respectivas 

datas de pagamento.

Desvantagens: 

• Os dias de perda acumulada devido ao 

desempenho inferior do pior subjacente não serão 

pagos.

• Não é capital protegido.

• O desempenho é sempre medido com base no pior 

desempenho subjacente no caso de uma cesta.

Notas de Aumento de Rendimento
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Principais Fatores de Preços:

• Nível de barreira: Para notas de aumento de rendimento, o nível de barreira serve como um nível de 

proteção para o cupom da nota; portanto, quanto menor a proteção (maior o nível de barreira), 

maior o cupom e vice-versa.

• Volatilidade: Quanto maior a volatilidade implícita de um título subjacente, maior o cupom que o 

investidor coletará.
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Notas de Aumento de Rendimento
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Daily Range Accrual:

Nível Subjacente e de Barreira:

Fundamentação: A recente volatilidade do mercado causada pela inesperada gravidade dos casos de coronavírus criou 

uma oportunidade em empresas qualificadas. Essa estrutura tira proveito do alto nível geral de volatilidade ao posicionar 

o investidor em empresas com perspectivas otimistas de médio a longo prazo.

Subjacente (cesta): Petrobras (PBR)

Vale S.A. (VALE)

Prazo: 3 anos Exigível: Depois de 1 ano

Cupom: 25.6% Moeda de Pagamento: USD 

Barreira: 50% Observações: Trimestral

Notas de Aumento de Rendimento
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*Todas as notas não estão protegidas contra o risco do emissor
** Todos os cupons e níveis de participação estão sujeitos a alterações no momento da execução, com base 
nas condições de mercado



Notas de Participação
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Notas de Participação sem Proteção

Notas do Rastreador (Certificados):

Objetivo: Rastrear com eficiência o desempenho de um ativo 

subjacente durante o teor da nota, capturando todos os 

dividendos e distribuições de capital (retorno total). O 

instrumento visa replicar o desempenho da ação ou índice 

subjacente como se o investidor tivesse feito um investimento 

direto na subjacente.

Perspectivas do Investidor: Um investidor otimista do 

investimento subjacente ou da cesta de ativos subjacentes 

(geralmente ações) e deseja participar da parte superior do 

investimento por um período de tempo definido.

Diagrama de pagamento (no vencimento):
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Participação de cabeça 1: 1

Vantagens:

• Participação eficiente no instrumento subjacente ou cesta de 

instrumentos.

• A estruturação e o desenrolamento do instrumento não terão 

um efeito adverso no desempenho subjacente se executado 

com o emissor correto.

Desvantagens: 

• Todos os pagamentos realizados no vencimento 

(sem cupom durante a vida útil da nota)

• O teor geralmente costuma ser longo (entre 2 a 4 

anos)

• Sem proteção contra desvantagens.
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Notas do Acelerador:

Objetivo: Retornar um múltiplo do desempenho de um 

investimento subjacente se seu desempenho for positivo no 

vencimento. O fator multiplicador de desempenho é constante 

ao longo do teor da nota. O multiplicador não se aplica ao 

desempenho negativo do subjacente.

Perspectivas dos Investidores: Investidor otimista a médio e 

longo prazo. A nota pode ser estruturada para refletir o 

horizonte de investimento do investidor. Essa estrutura 

geralmente trabalha com prazos entre 2 e 5 anos, mas prazos 

menores podem ser possíveis.

Diagrama de pagamento (no vencimento):
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Vantagens:

• O investidor recebe um múltiplo do desempenho do índice 

subjacente.

• Se o índice subjacente tiver um retorno positivo, a nota 

sempre superará o investimento direto no subjacente no 

vencimento.

Desvantagens: 

• Todos os pagamentos realizados no vencimento 

(sem cupom durante a vida útil da nota)

• O teor geralmente costuma ser longo (entre 2 a 5 

anos)

• Sem proteção contra desvantagens.

Notas de Participação sem Proteção
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Notas com Booster:

Objetivo: Fornecer um retorno mínimo no vencimento de um 

índice subjacente para um determinado intervalo de 

desempenho positivo. Para qualquer desempenho positivo 

maior que o intervalo, o investidor participará da valorização do 

subjacente no vencimento mais o desempenho do booster.

Perspectivas para investidores: Um investidor moderadamente 

otimista. Como exemplo, uma observação que ofereça um 

retorno aumentado de 20% para qualquer retorno no 

investimento de capital entre 0% e 20%, fornecerá ao 

investidor um pagamento de 20% no vencimento, mesmo que o 

desempenho do índice seja de 0%. Investidor ainda recebe 

desempenho

Diagrama de pagamento (no vencimento):
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Vantagens:

• O investidor recebe um desempenho fixo, mesmo quando o 

desempenho subjacente é medíocre.

• Se o subjacente "ultrapassar" a faixa de reforço, o investidor 

participará do lado positivo.

Desvantagens: 

• Todos os pagamentos realizados no vencimento 

(sem cupom durante a vida útil da nota)

• O teor geralmente costuma ser longo (entre 2 a 4 

anos)

• Sem proteção contra desvantagens.

Notas de Participação sem Proteção
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Principais Fatores de Preços:

Volatilidade: quanto menor a volatilidade do título subjacente, maior grau de participação e maior 

alavancagem da nota.
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Notas de Participação sem Proteção
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