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Portfolio de Ativos composto atualmente por 16 imóveis, sendo que a maioria deles está localizados no
estado de São Paulo (92% do ABL), seguido do estado do Ceará (5%), Rio de Janeiro (2%) e em Santa
Catarina (2%). Ressaltamos que ~64% da Receita do fundo está ligado à imóveis localizados no Raio 30 e
60km de São Paulo, aumentando a capacidade de retenção dos atuais locatários ou de eventual
reposicionamento dos ativos em caso de vacância.

(...) Contratos com concentração em contratos de longo prazo com cerca de 75% dos vencimentos em +2025
e prazo médio de vencimento em 9,7 anos, acreditamos que há uma maior segurança em relação ao fluxo de
receita futura.

(...) e alta proteção contratual com ~51% dos contratos atípicos, o fundo não só é mais resiliente em
momentos de baixa de mercado (onde a vacância tende a subir) como detém maior previsibilidade dos
rendimentos e maior segurança contratual.

(...) Time de Gestão com projeto de reciclagem dos ativos. Em 2019, a gestão do fundo foi transferida para o
BTG Pactual e desde de então o novo corpo de gestão tem criado uma estratégia ativa de reciclagem de
ativos, vendendo posições em ativos “non-core” para o fundo e investindo em ativos de alta qualidade e
elevado padrão construtivo. Entendemos a estratégia de reciclagem como benigna para o fundo no longo
prazo.

Eventos Recentes: Em 19 de julho, o fundo concluiu a aquisição do ativo em Ribeirão Preto com ABL de
aproximadamente 57 mil m², pelo valor de R$ 169,2 milhões. O imóvel está locado atualmente para
inquilinos consolidados como Ambev e B2W. Além disso, a aquisição aumentou a exposição do fundo em
ativos localizados n estado de São Paulo, contratos atípicos e inquilinos com baixo risco de crédito.

BTG Logística (BTLG11) Compra

Preço-Alvo (R$/cota) 115,0

Preço Atual (R$/cota) 105,1

Upside (%) 9%

Informações Adicionais

Gestor BTG

Administrador BTG

Taxa de Gestão (a.a.) 1,1%

Patrimônimo Líquido BRL 1,6Bn

Participação no IFIX 2,03%

Liquidez diária¹ média BRL 6,4M

Recomendação Geral: Estamos reiterando nossa recomendação de Compra para o BTG Logística Fundo de

Investimento Imobiliário com Preço-Alvo BRL 115/ cota. Os principais pontos da tese são: (i) Qualidade do

portfolio de Ativos (~92% localizado no estado de SP); (ii) Alta concentração em contratos de longo prazo e

boa previsibilidade das Receitas (~51% dos contratos atípicos); (iii) Equipe de Gestão qualificada

desempenhando um processo robusto de reciclagem de ativos no fundo.

(1) Média de negociação diária dos últimos 3 meses

Reiteramos nossa recomendação de “Compra” para o Fundo

“O investidor pessoa física deve atuar de forma consistente como investidor e não como especulador” - B. Graham

FII BTG Logística (BTLG11) | Compra; Preço Alvo R$115
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Data de 
Pagamento

Cotação 
Base Yield Provento

ago/21 R$   106,39 0,67% R$        0,74 
jul/21 R$   109,70 0,66% R$        0,70 
jun/21 R$   104,71 0,63% R$        0,70 
mai/21 R$   109,31 0,61% R$        0,70 
abr/21 R$   111,21 0,55% R$        0,63 
mar/21 R$   110,03 0,51% R$        0,60 
fev/21 R$   112,59 0,53% R$        0,60 
jan/21 R$   107,22 0,54% R$        0,60 
dez/20 R$   105,27 0,54% R$        0,60 
nov/20 R$   103,36 0,55% R$        0,60 
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Portfólio do Fundo (%)

Exposição por Setor (% Receita)

Logístico
59,0%

Industrial
12,0%

Desenvolvimento
26,0%

Varejo
2,0%

Log
28,0%

Desenvolvimento
26,0%

Alimentos e 
Bebidas
14,0%

E-commerce
12,0% Varejo

5,0%
Outros
15,0%



Localização Geografica

Visão Geral: BTG Logística (BTLG11)
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3Fonte: RI BTG Log & XP Análise
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BTG Logística

16 Propriedades

✓ BRL 140M de Receita Projetada para os próximos 12M
✓ # 497 mil m² de ABL
✓ 0.7% de Vacância Financeira
✓ 51% de contratos atípicos
✓ 9,7 anos de prazo médio dos contratos

Destaque Operacionais

92%

2%

5%

1%

Percentual da Área Bruta Locável

92% da ABL no estado de São Paulo



4Fonte: Economatica - data base 08 de Setembro de 2021
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/ BTLG11/Logística

Valor de Mercado (BRL M) Volume médio de negociação diária – Em 2021 (BRL M)

Comparáveis de Mercado

R$ 2.985 
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R$ 1.604 

R$ 1.579 

R$ 1.499 
R$ 1.195 R$ 1.161 

R$ 567 
R$ 367 

 R$ -

 R$ 500

 R$ 1.000

 R$ 1.500

 R$ 2.000

 R$ 2.500

 R$ 3.000

 R$ 3.500

7,7

6,8
6,4

4,8

3,2
2,7

1,2 1,1 0,8

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

BTG é um dos maiores e mais líquidos fundos de logística dentro do nosso universo de Cobertura

• Do nosso universo de cobertura de fundos logísticos o BTLG11 teve melhor performance acumulada no ano de 2021 com +0,9%.

• Com um valor de mercado ~BRL 1.6Bn o BTLG11 figura entre um dos mais líquidos fundos logísticos da indústria

• Adicionalmente o fundo negocia em média BRL 6,4M/ dia, o que indica um bom nível de liquidez para o investidor médio
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Ibovespa

CDI

IFIX

22.3%

10.2%

2.1%

6.7%

5

Base (100)
Gráfico de rentabilidade (24 meses)
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/ BTLG11 / Logística

O fundo BTLG11 teve uma performance superior ao Ibovespa, 
CDI & IFIX no horizonte de 24m

Fonte: Economatica - data base 08 de Setembro de 2021

60

70

80

90

100

110

120

130

140

s
e

t/
1

9

o
u

t/
1

9

n
o

v/
1

9

d
e

z/
1

9

ja
n

/2
0

fe
v/

2
0

m
a

r/
2

0

a
b

r/
2

0

m
a

i/
2

0

ju
n

/2
0

ju
l/

2
0

a
g

o
/2

0

s
e

t/
2

0

o
u

t/
2

0

n
o

v/
2

0

d
e

z/
2

0

ja
n

/2
1

fe
v/

2
1

m
a

r/
2

1

a
b

r/
2

1

m
a

i/
2

1

ju
n

/2
1

ju
l/

2
1

a
g

o
/2

1

s
e

t/
2

1



Raio X: BTG Logística (“BTLG11”)
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/ BTG /Logistica

Tipologia dos Contratos (% da Receita)

Detalhes dos Contratos

Índices de reajuste ( % da Receita)

Vencimento dos Contratos ( % da Receita)

49% 51%Tipologia

40% 60%Indexador

0%
10%

3%
12%

75%

2021 2022 2023 2024 2025+

Composição da Receita / Ativo

Composição da Receita Composição da Receita

Típico Atípico

IGP-M IPCA

~64%

% da Receita no
raio 30-60km de SP

Composição da Receita / Região

GRU 3%
Hort 5%

Embu 5%

Natura 5%

Femsa 6%

Rigesa 6%

Continental; 6%

Outros 8%

Riberão 11%

Fortaleza 10%

SBC 16%

Jundiaí 20%

Cliente



7

Distribuição por Cota/ mês

Graph Sub-title (10pt)

BTLG11: Valor de Mercado e P/VPA

Fonte: Economatica - data base 08 de Setembro de 2021
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/ BTLG11/Logística

Itens No ano 2021 2020 2019

Preço (R$) 105 105 99 

Máximo (R$) 113 109 100 

Mínimo (R$) 99 60 57 

Retorno 0,03% 6,85% 69,46%

Volume Méd. (R$) 6.351 3.197 423 

Market Cap (R$) 1.603.610 1.447.772 249.487 

P/VPA 1,03 x 1,10 x 1,22 x

Valor Patrimônio Cota R$ 101 101 100 

Divi. pagos por Cota 12M R$ 7,40 R$ 6,57 R$ 4,75

Div. Yield Realizado 12M 7,0% 5,4% 6,2%

Dados Gerais Comparativo Valor de Mercado e P/VPA – Fundos comparáveis
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Maio/2021
1. Fundo anuncia a 

celebração de um CVC 
para a venda de 4 ativos 
da carteira. Venda 
parcelada Valor: 
R$168,9mm 
Lucro/cota: R$ 4,88

2. Fundo anuncia a 10ª 
emissão de cotas no 
montante de R$ 200 MM

8

Histórico do Fundo e Eventos recentes chave
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/ BTLG11 / Logística

Fonte: BTG Log RI.

2010 -2019

TRX  Realty BTG Pactual

2019 - Atual

✓ Originalmente denominado “TRX Realty
Logística Renda FII”, foi estruturado e 
gerido pela Gestora TRX Realty de 2010 
a 2019

✓ Out/2019: o Fundo teve sua gestão e 
administração transferidas para a BTG

✓ Desde então o Fundo vem passando 
por uma transformação que mesclam 
crescimento e reciclagem do portfólio. 

Junho/2021
1. Fundo anuncia a 

celebração de um 
CCV de compra de um 
ativo em Ribeirão 
Preto. Área: 57.143 m² 
Valor: R$ 169,2mm 
Cap rate: 8,3%

Junho/2021
1. Fundo anuncia a 11ª 

emissão de cotas no 
montante de R$ 500 MM 



Equipe & Portfólio de Ativos



Pessoas-chave e Organograma
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10Fonte: BTG Pactual RI, Lindkedin & Public Offering Documents

/ BTG /Logistica

Eduardo Guardia, CEO BTG Pactual Asset Management
• ex-Ministro da Fazenda
• Ex- secretário da Fazenda do Governo do Estado de São Paulo, anteriormente foi 

diretor executivo de produtos da B3
• Doutor em Economia pela USP

CEO
Eduardo Guardia

Renda Fixa & 
Variável

Hedge Funds Investimentos 
Alternativos

Michel Wurman
Real Estate

Pessoas-chave Organograma

Allan Hadid, Vice CEO da BTG Asset Management & Chairman de Real Estate
• +25 anos de experiência em Gestão de Investimentos
• Ex-CEO da BRZ Investimentos. Anteriormente atuou como CFO da GP 

Investimentos e CIO do Family Office do Banco Matrix
• Bacharelado em Economia pela PUC/RJ

Michel Wurman, Sócio responsável pela área de Real Estate
• +20 anos de experiência em Gestão de Investimentos
• Ex-CFO e Head do RI da PDG Realty durante 5 anos. Anteriormente atuou como 

Diretor da LatinTech Capital.
• Bacharelado em Economia pelo IBMEC/RJ

Fernando Crestana, Sócio responsável pela área de Fundos Imobiliários & REITs
• +14 anos de experiência em Gestão de Investimentos
• Anteriormente atuou na equipe de gestão da Brazilian Finance & Real Estate e 

como gestor  imobiliário da Rio Bravo
• Bacharelado em Administração de Empresas pela FGV e Pós-graduado em Real 

Estate pela POLI-USP

Rui Ruivo, Diretor executivo
• Atua na gestão de fundos do BTG Pactual Pactual. Ingressou no BTG Pactual como 

trainee em 2015, e está desde 2017 está na equipe de Real Estate.
• Mestre em finanças pelo Imperial College London (RU). 

Lajes
Corporativas

Logística

Shoppings

Hotel

Fundo de 
Fundos

Private 
Equity RE

Crédito Desenvolvimento

Área de Investimentos Imobiliários



Portfolio de Ativos

Equity Research
September 
15, 2021

Fonte: BTG Logística RI

(1) Considera ABL em desenvolvimento

/ BTG Logística /Logistica

Ativos Descrição

• ABL: 57.143 m2
• Vacância: 0%
• Contrato: Multiusuário

• ABL: 100,028 m²
• Vacância: 0%
• Contrato: Multiusuário

• • ABL potencial¹: 460.000 m²
• • Participação: 25%
• • Em desenvolvimento

• ABL: 19,415 m²
• Vacância: 0%
• Contrato: Atípico 2029

• ABL: 20,247 m²
• Vacância: 20,58%
• Contrato: Mutiusuário

Ribeirão Preto| SP

Jundiaí| SP

SBC | SP

Femsa Coca-Cola 
São Paulo

Guarulhos| SP

1

2

3

4

5

Ativos Descrição

• ABL: 30,592 m²
• Vacância: 0%
• Contrato: Multiusuário

• ABL: 36,024 m²
• Vacância: 4,53%
• Contrato: Multiusuário

• ABL: 23,274 m2
• Vacância: 0%
• Contrato: Atípico 2032

• ABL: 26,783 m2
• Vacância: 0%
• Contrato: Atípico

• ABL: 18,940 m²
• Vacância: 0%
• Contrato: Típico

Embu| SP

Hortolândia | SP

BRF Fortaleza | CE

WestRock Araçatuba

Continental Castello 
Branco | SP

6
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Portfolio de Ativos (Cont.)
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Fonte: BTG Logística RI

(1) Considera a fração do imóvel

/ BTG Logística /Logistica

Ativos Descrição

• ABL: 63,606 m2
• Vacância: 0%
• Contrato: Atípico 2033

• ABL: 9,794 m²
• Vacância: 0%
• Contrato: Típico 2037

• ABL: 10,440 m²
• Vacância: 0%
• Contrato: Típico 2025

• ABL¹: 3,223 m2
• Vacância: 0%
• Contrato: Atípico 2022

• ABL¹: 6,898 m²
• Vacância: 0%
• Contrato: Típico 2028

Natura São Paulo | 
SP

Koch Navegantes | 
SC

Magna Vinhedo | 
SP

Itambé São 
Paulo | SP

Supermarket
Rio de Janeiro |

Ativos Descrição

• ABL: 13,852 m²
• Vacância: 0%
• Contrato: Atípico 2024

Ceratti* Vinhedo | SP

11

12

13

14

15

16



Riscos



Valuation: Projeções Financeiras
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Fonte: CSHG Renda Urbanda RI

(1) Relatório Gerencial com Data base em Jul-21

Nosso Preço-Alvo de BRL 115/cota indica um Upside de ~9%

Projeção Rendimento / Cota / AnoProjeção da Composição da Receita

BRL mil

Nosso preço alvo do modelo econômico financeiro de BTG Logística é de BRL 115/ cota representam um upside de ~9% vs. Preço de Cota

Atual. Nossa principais premissas incluem: (i) 4,5% de taxa de crescimento de longo prazo; (ii) 100% Financiamento por parte dos acionistas; (iii)

Manutenção do tamanho do fundo sem premissa de aumento de capital; (iv) Taxa de desconto de 10,0%; (v) Pagamento de BRL 155MM do valor

de CRI e BRL 150MM de Capex para SBC financiado pelos recursos provenientes do 1. Caixa e 2. Venda de ativos.

/ HGRU11 /Renda Urbana

 -
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Matrix de Riscos e Mitigantes
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Fonte: XP Research

/ BTG Logística /Logistica

Tipo de Risco Descrição Mitigantes

Vacância Risco de desocupação de determinando imóvel, perdendo o fluxo de recebimento 
mensal associado a determinado contrato de aluguel.

Ativos com perfil defensivo: grande parte dos imóveis do Fundo estão em 
no Estado de SP, onde há maior estoque de ativos logístico e menor 

vacância.

Crédito Risco associado a falta de capacidade de pagamento dos locatários no 
cumprimento das sua obrigações contratuais de aluguel, condominio e IPTU.

O Fundo BTG contam uma base puvelrizada de receita/ ativo, o que ajuda 
a mitigar o risco de um locatário específico.

Liquidez Risco associado a dificuldade de converter um investimento em fundos 
imobiliários em dinheiro no futuro, por falta de negociação de determinado ativo.

O fundo negocia atualmente na média BRL 6,4M, e tem participação de 
~2% no IFIX: esse fatores contribuem para menor risco de liquidez do 

ativo.

Mercado
Risco associado a (i) condições macroeconômicas em geral (ex. taxas de juros, 

inflação e USD); (ii) Políticas publicas local e internacional. (ex. reforma 
Tributária)

Os ativos de alta qualidade, diversificados e com bons inquilinos tendem a 
sofrer menos em ambiente de turbulência de mercado.

Governança
Risco associado a violação do gestor da política de investimento e/ou má

condução de negócios. (ex. Falta de procedimentos internos, transparência, 
política de ética definida)

A BTG Asset é uma das principais gestoras de investimento imobiliário no 
setor logístico no Brasil, com time de gestão experiente.

Concentração Fundo poderá investir em um único imóvel ou em poucos imóveis de forma a 
concentrar o risco da carteira em poucos locatários. 

O fundo contam com 16 imóveis;

1

2

3

4

5

6



Glossário



Glossário
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Fonte: BTG Logística RI

(1) Relatório Gerencial com Data base em Jul-21

/ BTG Logística /Logistica

ABL: Área Bruta Locável

Cap Rate: Lucro operacional em termos anuais / valor de mercado

Cota: Valor da cota negociado em bolsa ajustado por proventos

CVM 400: Oferta de valores imobiliários, com prospecto e registro obrigatório na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Não há restrição quanto ao número de clientes que podem
subscrever. O investidor não precisa necessariamente ser qualificado para investir no ativo, a não ser que haja uma exigência da emissão.

CVM 476: Oferta pública, mas com esforços restritos, destinada a investidores profissionais. Será permitida a procura de, no máximo, 75 investidores profissionais e os valores mobiliários
ofertados deverão ser subscritos ou adquiridos por, no máximo, 50 investidores profissionais.

Dividend Yield: média dos proventos distribuídos no período multiplicado por 12 períodos e dividido pelo valor de mercado

Dividend Yield Projetado: Estimativa realizada com base nas receitas recorrentes e premissas definidas pela XP

Follow-On (FON): São as novas ofertas subsequentes ao IPO

Lucro Operacional: Receita total obtida com a propriedade menos despesas operacionais

Patrimônio Líquido (PL): Ativos Totais menos Passivos Totais

Patrimônio Líquido (PL)/Cota: Patrimônio Líquido dividido pelo total de cotas emitidas

Performance: Variação da cota acrescida dos proventos obtidos no período dividido pelo valor da cota

Peso no IFIX: Participação do fundo no IFIX (índice de fundos imobiliários)

Rendimentos: Proventos distribuídos por cota em R$

TIR: Taxa interna de retorno

Vacância Anunciada: Taxa de vacância informada pelo administrador (física ou financeira), considerando saídas ou locações anunciadas por fatos relevantes

Vacância Financeira: Proporção da receita potencial que a área vaga teria na receita do fundo considerando o último aluguel pago

Vacância Física: Proporção que a área vaga representa em relação ao ABL total do empreendimento

Valor de Mercado (VM): Número total de cotas x valor da cota negociado em bolsa

VM/PL: Valor de mercado/Patrimônio Liquido

Volume Diário: Média diária do volume em R$



Disclaimer
Este relatório de análise foi elaborado pela XP Investimentos CCTVM S.A. (“XP Investimentos ou XP”) de acordo com todas as exigências previstas na Resolução CVM 20/2021, tem como objetivo fornecer informações que possam auxiliar o investidor a 

tomar sua própria decisão de investimento, não constituindo qualquer tipo de oferta ou solicitação de compra e/ou venda de qualquer produto. As informações contidas neste relatório são consideradas válidas na data de sua divulgação e foram obtidas de 

fontes públicas. A XP Investimentos não se responsabiliza por qualquer decisão tomada pelo cliente com base no presente relatório. 

Este relatório foi elaborado considerando a classificação de risco dos produtos de modo a gerar resultados de alocação para cada perfil de investidor. 

O(s) signatário(s) deste relatório declara(m) que as recomendações refletem única e exclusivamente suas análises e opiniões pessoais, que foram produzidas de forma independente, inclusive em relação à XP Investimentos e que estão sujeitas a 

modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado, e que sua(s) remuneração(es) é(são) indiretamente influenciada por receitas provenientes dos negócios e operações financeiras realizadas pela XP Investimentos. 

O analista responsável pelo conteúdo deste relatório e pelo cumprimento da Instrução CVM nº 598/18 está indicado acima, sendo que, caso constem a indicação de mais um analista no relatório, o responsável será o primeiro analista credenciado a ser 

mencionado no relatório. 

Os analistas da XP Investimentos estão obrigados ao cumprimento de todas as regras previstas no Código de Conduta da APIMEC para o Analista de Valores Mobiliários e na Política de Conduta dos Analistas de Valores Mobiliários da XP Investimentos. 

O atendimento de nossos clientes é realizado por empregados da XP Investimentos ou por agentes autônomos de investimento que desempenham suas atividades por meio da XP, em conformidade com a ICVM nº 497/2011, os quais encontram-se 

registrados na Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários – ANCORD. O agente autônomo de investimento não pode realizar consultoria, administração ou gestão de patrimônio de clientes, devendo atuar como 

intermediário e solicitar autorização prévia do cliente para a realização de qualquer operação no mercado de capitais. 

Os produtos apresentados neste relatório podem não ser adequados para todos os tipos de cliente. Antes de qualquer decisão, os clientes deverão realizar o processo de suitability e confirmar se os produtos apresentados são indicados para o seu perfil 

de investidor. Este material não sugere qualquer alteração de carteira, mas somente orientação sobre produtos adequados a determinado perfil de investidor. 

A rentabilidade de produtos financeiros pode apresentar variações e seu preço ou valor pode aumentar ou diminuir num curto espaço de tempo. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. A rentabilidade 

divulgada não é líquida de impostos. As informações presentes neste material são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. 

Este relatório é destinado à circulação exclusiva para a rede de relacionamento da XP Investimentos, incluindo agentes autônomos da XP e clientes da XP, podendo também ser divulgado no site da XP. Fica proibida sua reprodução ou redistribuição para 

qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento expresso da XP Investimentos.

SAC. 0800 77 20202. A Ouvidoria da XP Investimentos tem a missão de servir de canal de contato sempre que os clientes que não se sentirem satisfeitos com as soluções dadas pela empresa aos seus problemas. O contato pode ser realizado por meio 

do telefone: 0800 722 3710. 

O custo da operação e a política de cobrança estão definidos nas tabelas de custos operacionais disponibilizadas no site da XP Investimentos: www.xpi.com.br. 

A XP Investimentos se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo. 

A Avaliação Técnica e a Avaliação de Fundamentos seguem diferentes metodologias de análise. A Análise Técnica é executada seguindo conceitos como tendência, suporte, resistência, candles, volumes, médias móveis entre outros. Já a Análise 

Fundamentalista utiliza como informação os resultados divulgados pelas companhias emissoras e suas projeções. Desta forma, as opiniões dos Analistas Fundamentalistas, que buscam os melhores retornos dadas as condições de mercado, o cenário 

macroeconômico e os eventos específicos da empresa e do setor, podem divergir das opiniões dos Analistas Técnicos, que visam identificar os movimentos mais prováveis dos preços dos ativos, com utilização de “stops” para limitar as possíveis perdas. 

O investimento em ações é indicado para investidores de perfil moderado e agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos Ação é uma fração do capital de uma empresa que é negociada no mercado. É um título de 

renda variável, ou seja, um investimento no qual a rentabilidade não é preestabelecida, varia conforme as cotações de mercado. O investimento em ações é um investimento de alto risco e os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos 

de resultados futuros e nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita neste material em relação a desempenhos. As condições de mercado, o cenário macroeconômico, os eventos específicos da empresa e do setor podem 

afetar o desempenho do investimento, podendo resultar até mesmo em significativas perdas patrimoniais. A duração recomendada para o investimento é de médio-longo prazo. Não há quaisquer garantias sobre o patrimônio do cliente neste tipo de 

produto 

O investimento em opções é preferencialmente indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. No mercado de opções, são negociados direitos de compra ou venda de um bem por 

preço fixado em data futura, devendo o adquirente do direito negociado pagar um prêmio ao vendedor tal como num acordo seguro. As operações com esses derivativos são consideradas de risco muito alto por apresentarem altas relações de risco e 

retorno e algumas posições apresentarem a possibilidade de perdas superiores ao capital investido. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto. 

O investimento em termos é indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. São contratos para compra ou a venda de uma determinada quantidade de ações, a um preço fixado, para 

liquidação em prazo determinado. O prazo do contrato a Termo é livremente escolhido pelos investidores, obedecendo o prazo mínimo de 16 dias e máximo de 999 dias corridos. O preço será o valor da ação adicionado de uma parcela correspondente 

aos juros – que são fixados livremente em mercado, em função do prazo do contrato. Toda transação a termo requer um depósito de garantia. Essas garantias são prestadas em duas formas: cobertura ou margem. 

O investimento em Mercados Futuros embute riscos de perdas patrimoniais significativos, e por isso é indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. Commodity é um objeto ou 

determinante de preço de um contrato futuro ou outro instrumento derivativo, podendo consubstanciar um índice, uma taxa, um valor mobiliário ou produto físico. É um investimento de risco muito alto, que contempla a possibilidade de oscilação de preço 

devido à utilização de alavancagem financeira. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto. As condições de mercado, mudanças climáticas e o cenário macroeconômico 

podem afetar o desempenho do investimento. 

ESTA INSTITUIÇÃO É ADERENTE AO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INVESTIMENTO NO VAREJO. 




