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FUNDOS DE CAPITAL PROTEGIDO
O que säo as Notas Estruturadas?
As notas estruturadas se referem a um tipo de ativo híbrido que causam a impressäo de 
serem produtos de ingresso fixo, mas que vem como opçöes incluidas e näo 
necessariamente refletem o risco de crédito do seu emissor. 

Tais opçöes podem ser muito simples ("plain vanilla") ou poderiam ser opçöes complexas, 
como por exemplo condiçöes complexas de venda, preços máximos e/ou mínimos, que 
poderiam trazer como resultado programas exóticos de pagamento e movimento de 
dinheiro aleatório. 

O que é uma Nota de "Principal Protegido"?
Uma nota de "principal protegido" garante que na data de vencimento 
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Uma nota de "principal protegido" garante que na data de vencimento 
da mesma, o Investidor recebe como mínimo uma porçäo estabelecida 
do principal investido, enquanto o "Issuer of Terms Assets" ou o "Swap 
Counterparty" cumprir com o estabelecido. 

Como o investimento em Notas Estruturadas pode ajud ar o 
investidor a oferecer um potencial de crescimento?
Ao comprar as notas estruturadas, cujo rendimento está atado a um 
índice, o investidor pode participar do crescimento dos mercados 
globais de capital. 



• CAPITAL PROTEGIDO PARA 18 meses

Capital Protected VI

Resultado

40%

Opções com barreiras e o 
gráfico vale para qualquer 
momento dentro do prazo 
da estrutura
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20%
40% CDI

58.900 Ibovespa

* RESULTADOS LÍQUIDOS DE CUSTOS *

82.46047.120



• CAPITAL PROTEGIDO PARA 18 meses

Capital Protected VI

Resultado

45%

Opções com barreiras e o 
gráfico vale para qualquer 
momento dentro do prazo 
da estrutura
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25% 110% CDI

58.900 Ibovespa

* RESULTADOS LÍQUIDOS DE CUSTOS *

85.40544.175



• CAPITAL PROTEGIDO PARA 18 meses

Capital Protected VI

213% CDI

Resultado

30%

33,75%

Opções com barreiras e o 
gráfico vale para qualquer 
momento dentro do prazo 
da estrutura
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58.900 Ibovespa

* RESULTADOS LÍQUIDOS DE CUSTOS *

41.230



• CAPITAL PROTEGIDO PARA 18 meses

Capital Protected VI

400% CDI

Resultado

63,6%

Opções sem barreiras e o 
gráfico vale para o 
fechamento da operação 
(Put Spread)
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58.900 Ibovespa

* RESULTADOS LÍQUIDOS DE CUSTOS *

44.175

-25%



Avisos Importantes ao Investidor 
• Material preparado pela Votorantim Asset Management DTVM Ltda. As informações aqui 
apresentadas têm como única  intenção fornecer um panorama da situação atual do mercado, 
estando baseadas em dados de conhecimento público, não significando, portanto, quaisquer 
compromissos e/ou recomendações de negócios por parte da Votorantim Asset.  A Votorantim 
Asset não se responsabiliza pelo uso dessas informações. 

• Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da 
carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito – FGC. • A 
rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura, e é calculada 
entre o último dia útil do mês anterior e o último dia útil do mês de referência. • A base de 
cálculo dos fundos é o último dia útil do mês. As rentabilidades são calculadas entre o 30º dia do 
mês anterior e o 30º dia do mês de referência. A rentabilidade divulgada não é líquida de 
impostos. • É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de 
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impostos. • É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de 
investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de fundos 
de investimentos, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. • Os Fundos da 
VAM têm o selo Anbid em seus prospectos, que foram elaborados de acordo com o Código Anbid
de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Em caso de dúvidas, sugestões e reclamações, entre em contato com o Serviço de Atendimento 
ao Cliente 0800 728 0083, Deficientes Auditivos e de Fala 0800 701 8661 – 24 horas por dia, 7 
dias por semana, ou e-mail sac@bancovotorantim.com.br. Ouvidoria: 0800 707 0083 de 2ª a 6ª 
feira - 9:00 às 18:00 hs 


