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Apresentação
O objetivo deste Questionário Padrão ANBIMA Due Diligence para Fundos de
Investimento (“Questionário Due Diligence”) é o de conferir maior racionalidade aos
processos de diligência voltados para a seleção e a alocação de recursos em fundos
de investimento, com o estabelecimento de um padrão único para o questionário a
ser utilizado nesses processos. Geralmente aplicado por investidores institucionais
ou alocadores de recursos ao gestor do fundo de investimento no qual se pretende
investir, o Questionário Due Diligence foi elaborado e será periodicamente revisado
por um Grupo de Trabalho formado por associados à ANBIMA. Sua utilização,
contudo, não inibe a troca de informações adicionais acerca de questões
eventualmente não contempladas no documento entre as partes envolvidas.
O Documento contém 3 Seções:
Seção 1 – Informações sobre a Empresa
Seção 2 – Informações sobre o Fundo de Investimento
Seção 3 – Resumos Profissionais
A adoção do documento é recomendada pelo Código de Regulação e Melhores
Práticas de Fundos de Investimento.
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1) Informações sobre o Fundo de Investimento
1 - Alterações desde a última atualização
1.1
Nome

BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO 60 FI EM COTAS DE FI DE RENDA FIXA CREDITO PRIVADO
LONGO PRAZO
1.2

CNPJ

29.177.021/0001-69
1.3

Data de início

28/05/2018
1.4

Classificação CVM

Renda Fixa
1.5

Classificação ANBIMA

Renda Fixa
1.6

Código ANBIMA

467200
1.7

O fundo já sofreu alteração com perda de histórico de informação do mesmo?

Não.
1.8

Classificação tributária (CP/LP/Ações)

Retido na fonte, semestralmente, no último dia útil dos meses de maio e novembro, aplicando-se
a alíquota de 15%. no resgate é aplicada a alíquota complementar, em função do prazo da
aplicação, conforme descrito abaixo:
I - 22,5% em aplicações com prazo de até 180 dias;
II - 20% em aplicações com prazo de 181 dias até 360 dias;
III - 17,5% em aplicações com prazo de 361 dias até 720 dias;
IV - 15% em aplicações com prazo acima de 720 dias.
Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo.
1.9

Público-alvo

Investidores em geral.
1.10

O Regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica aplicável
ao cotista, p. ex., Resolução nº 3.792, do CMN?

Sim.
1.11

Exclusivamente para Investidor qualificado?

Não.
1.12

Conta Corrente (banco, agência, nº)

Banco:
208 (BTG Pactual)
Agência:
001
Conta corrente: 530081
1.13

Conta CETIP (nº)

28155009
1.14

Administração (indique contato para informações).

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Contato: Gustavo Piersanti
1.15

Custódia (indique contato para informações).
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Banco BTG Pactual S.A.
Contato: Ana Luisa Godoy
1.16

Auditoria externa (indique contato para informações).

Ernst & Young Auditores Independentes
1.17
No caso dos FIDCs ou Fundos de Crédito, caso se aplique, informar:
Escriturador
Agente de depósito (Custódia Física)
Consultor Especializado
Assessor Jurídico
Seguradora
1.18
Cotização: abertura ou fechamento? Fechamento
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1.19

Regras para aplicação e resgate:
Aplicação (datas, horários, cotização e liquidação)

Carência/Tempo mínimo para permanência (lock-up period) e
eventuais penalidades para resgates antes do término desse
período.
Resgate (datas, horários, cotização e liquidação)

1.20

Aplicação inicial mínima
Aplicação máxima por cotista
Aplicação adicional mínima
Resgate Mínimo
Taxa de Entrada (upfront fee)

Aplicação diária
Cheque ou DOC: até
às 15:30hs
TED: Até às 15:30hs
mediante consulta à
Administradora
Quota D+0 dias
úteis da efetiva
disponibilidade dos
recursos
Liquidez diária
Resgate diário
Cheque ou DOC: Até
às 15:30hs
TED: Até às 15:30hs
mediante consulta à
Administradora
Quota D+60 dias
corridos, recursos
em D+61 dias
corridos
R$5.000,00
Não há
R$1.000,00
R$1.000,00

Não há
1.21

Taxa de Saída (redemption fee)

Não há
1.22

Taxa de Administração

0.50% a.a. sobre o patrimônio líquido do Fundo, apropriada diariamente no valor da quota.
Esta taxa poderá ser acrescida da taxa de administração dos Fundos de Investimento em que o
Fundo invista, podendo atingir a percentagem máxima de 0.60% a.a.
1.23

Taxa de Administração máxima

Não há
1.24

Taxa de Performance

•
•
•
•
1.25

%
20%
Benchmark
104%
Frequência
Semestral
Linha-d’água
Não há
Qual o custo total estimado do Fundo (em percentual do PL), excluindo-se as taxas de
Administração e de Performance?
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N/A
Obs. Custo estimado calculado sobre o PL médio dos últimos 12 meses.
1.26

Quais as regras de rebate de taxas para distribuidores/alocadores?

Existe uma tabela padrão de rebate de taxas para o Fundo, com faixas de pagamentos variáveis de
acordo com o volume total aplicado pelo Distribuidor nos fundos de gestão BTG Pactual. O
pagamento de rebate é negociado contratualmente com cada Distribuidor.
1.27

Há algum consultor ou prestador de serviço (exceto administração, custódia e auditoria
externa) contratado diretamente pelo Fundo?

Não
2 - Informações Qualitativas
2.1 – Perfil
2.1.1
Descreva o Fundo no que tange à estratégia, ao objetivo de rentabilidade e à política de
investimento.

O fundo é classificado como fundo de investimento em quotas de fundos de investimento de renda
fixa, nos termos da regulamentação em vigor. O fundo terá como objetivo buscar proporcionar aos
seus quotistas a valorização de suas quotas através da aplicação em quotas do BTG Pactual Crédito
Corporativo 60 Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo, bem como em
outros títulos e modalidades operacionais permitidas pela regulamentação em vigor.
As aplicações do fundo deverão estar representadas por no mínimo 97% (noventa e sete por cento)
em quotas do fundo investido, observado o seguinte:
I - a parcela correspondente aos 3% (três por cento) remanescentes de seu patrimônio líquido
pode ser aplicada em:
a) títulos públicos federais;
b) títulos de renda fixa de emissão de instituição financeira;
c) operações compromissadas, de acordo com a regulação específica do Conselho Monetário
Nacional - CMN.
II - o fundo poderá aplicar 100% (cem por cento) de seu patrimônio líquido em quotas do fundo
investido.
O fundo investido poderá utilizar seus ativos para prestação de garantias de operações próprias
realizadas em bolsas observado o limite de 15% (quinze por cento) de sua posição em títulos da
dívida pública mobiliária federal, títulos e valores mobiliários de emissão de instituição financeira
autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil e ações pertencentes ao Índice Bovespa. Para
verificação desses limites não serão considerados os títulos recebidos como lastro em operações
compromissadas.
O fundo investido poderá emprestar e tomar títulos e valores mobiliários em empréstimos, desde
que tais operações de empréstimo sejam cursadas exclusivamente por intermédio de serviço
autorizado pela CVM ou pelo Banco Central de Brasil até o limite de 100% (cem por cento) de suas
posições.
O fundo investido poderá concentrar mais de 50% (cinquenta por cento) do seu patrimônio líquido
em ativos ou modalidade operacionais considerados como de “crédito privado”, sendo que o
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mesmo só poderá aplicar em ativos cujo emissor tenha classificação de rating mínima de BBB
(inclusive).
O fundo investido poderá ainda, a critério da GESTORA, contratar quaisquer operações onde
figurem como contraparte direta ou indiretamente a ADMINISTRADORA, a GESTORA ou as suas
empresas controladoras, controladas, coligadas e/ou subsidiárias sob controle comum, bem como
quaisquer carteiras, fundos de investimento e/ou clubes de investimento administrados pela
ADMINISTRADORA, ou pela GESTORA, ou pelas demais pessoas acima referidas.
2.1.2

Descreva as alterações significativas na estratégia ou na política de investimento no
histórico do Fundo.

Não houve alteração na política do Fundo.
2.1.3

Processo de Decisão de Investimento.
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A gestora conta com uma equipe amplamente qualificada para aplicar a estratégia de investimento
adotada, seguindo os princípios de:
• Concentração: buscamos concentrar as alocações em ativos de setores com maior
previsibilidade de fluxo de caixa.
• Gestão ativa: acompanhamos de perto o mercado secundário buscando retorno além
do carrego / “buy and hold”.
• Controle de liquidez: utilizamos letras financeiras para gerenciar a liquidez do fundo
além do caixa.
• Participação em renegociações: procuramos posição de liderança em ocasiões de
quebra de covenants buscando retornos excedentes.
Em relação ao processo de seleção de ativos de créditos, este será composto por três etapas:
Primeiramente, são avaliados em detalhe os fundamentos de crédito dos emissores, com forte
ênfase em fluxo de caixa (capacidade de pagamento) e estrutura de capital. Em seguida, é efetuada
uma ampla análise dos aspectos qualitativos, onde se dará especial atenção à qualidade do
management, estrutura acionária, orientação estratégica, market-share, capacidade de
distribuição, valor da marca, dentre outros fatores. O approach da análise será direcionado de
acordo com a natureza do emissor (financeira e não-financeira) e considerando os riscos contidos
nos diferentes setores da economia. Finalmente, é efetuada uma análise de stress, através da qual
o analista de crédito procura antecipar o impacto de possíveis eventos (regulatórios, cambiais,
etc.) que possam comprometer o perfil de crédito das empresas até o vencimento das operações.
As análises elaboradas consideram, principalmente, a capacidade de pagamento dos emissores,
embora considerem também os riscos de imagem, custódia e de entrega do ativo. Não há período
formal de validade da análise de crédito. Os créditos em carteira são constantemente monitorados
e avaliados à luz de novas notícias relevantes sobre as empresas e/ou divulgação de resultados,
além de alterações relevantes em seu segmento de atuação ou condições macroeconômicas, entre
outros fatores.
Além dos procedimentos acima citados, o Comitê de crédito da BTG Pactual Asset Management
será o responsável por estabelecer um limite por emissor exclusivo para a Asset, inserindo-se neste
conceito qualquer instrumento de mercado capaz de gerar algum coeficiente de risco, sempre
respeitando as regras de diversificação vigentes na legislação de fundos bem como os mandatos
específicos de cada produto. As deliberações deste comitê são registradas em ata pelo
departamento Jurídico do grupo BTG Pactual e suas principais atribuições podem ser resumidas da
seguinte forma:
• Avaliação dos fundos e carteiras administradas pelo BTG Pactual Asset Management
no que diz respeito às principais posições, sua performance (relativa e absoluta), nível
de risco e volatilidade, etc.
• Definição formal da sugestão de alocação de recursos do BTG Pactual Asset
Management a ser repassada a todos seus clientes através das áreas de distribuição.
Esta definição é feita após uma discussão apurada de cenários.
• Avaliação do desempenho das áreas de distribuição.
• Outras definições ligadas à área de gestão de recursos como compliance, lançamento
de novos produtos, organização de eventos, análise da concorrência, etc.
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•
•
2.1.4

Estabelecimento da política de comunicação, bem como, avaliação e monitoramento
da imagem institucional, junto aos clientes, órgãos reguladores e concorrentes.
Monitoramento da indústria de gestão de recursos, suas tendências e movimentos dos
principais concorrentes.

Descreva o processo decisório de investimento.

Vide resposta 2.1.3
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2.1.5

Cite as premiações, ratings e rankings.

Em dezembro de 2012 a Fitch Ratings atribuiu à BTG Pactual Asset Management S.A. Distribuidora
de Títulos e Valores Mobiliários o Rating Nacional de Gestores de Recursos ‘M1(bra)’. Esta
classificação é atribuída apenas a gestores de recursos que demonstrem vulnerabilidade muito
baixa a falhas operacionais e de gerenciamento de ativos.
Em abril de 2013 a Fitch Ratings passou a atribuir às gestoras nacionais os mesmos critérios de
avaliação e nota que aplica as gestoras globais, classificando a BTG Pactual Asset Managment como
“Mais Alto Padrão” (“Highest Standards”). Esta classificação é atribuída a gestores que possuem
uma plataforma de investimento e uma estrutura operacional que a Fitch considera ser
relativamente superior aos padrões aplicações por investidores institucionais nos mercados
internacionais.
Em agosto de 2016, a Fitch Remove Observação Negativa da BTG Pactual Asset Management e
Afirma Rating ‘Mais Alto Padrão’.
Em abril de 2018, a Fitch afirma Rating de Qualidade de Gestão de Investimentos ‘Excelente’ da
BTG Pactual Asset Management e reflete a opinião de que a gestora possui capacidade de
investimento e características operacionais muitos fortes em relação às estratégias de
investimento oferecidas.

2.2 - Equipe de Gestão do Fundo
2.2.1
Cite os profissionais envolvidos na gestão (anexar Resumo Profissional conforme modelo
constante na Seção 3).

A BTG Pactual Asset Management adota uma estrutura de organização ligeiramente diferente das
outras empresas de gestão. Ao invés de os portfólios dos fundos serem delegados a gestores
individuais (conceito de star manager), eles ficam sob a responsabilidade de uma equipe de gestão,
cada membro da equipe atuando em seu mercado de especialização. A estrutura funciona como
se na prática existisse um único portfólio para todos os fundos. As posições são alocadas aos
fundos em função de seus perfis de risco e objetivos de rentabilidade, sempre respeitando os
mandatos específicos, não existindo a possibilidade de haver posições direcionais opostas entre os
fundos.
Devido à diferente estrutura de gestão da instituição, a eventual saída de um profissional ainda
que evento pouco comum, não deve ter impacto na performance dos fundos.
A gestão dos produtos tradicionais de juros e câmbio é de responsabilidade do grupo de renda
fixa, bem como os denominados fundos multimercados, que aplicam nos diversos mercados tanto
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em posições compradas como vendidas (juros, câmbio, cupom cambial, bolsa, etc). Já a gestão da
parcela aplicada em renda variável dos produtos de renda fixa compete ao grupo de renda variável.
Ressaltamos que os grupos de renda fixa e renda variável trabalham de forma integrada,
respeitadas as diretrizes de alocação de recursos, compartilhando informações sobre fluxo e preço
relativo dos ativos e avaliando a correlação e dominância entre os mercados.
O Head da gestão do Asset Management do BTG Pactual é o José Zitelmann, que trabalhará na
gestão em conjunto com Julio Filho e Albano Franco, respectivamente heads da gestão de renda
fixa e crédito.
José Zitelmann: sócio do BTG Pactual e CEO LatAm da BTG Pactual Asset Management. Trabalha
no nosso escritório do Rio de Janeiro. Zitelmann ingressou no Pactual em 1998 e tornou-se sócio
em 2004. Depois de um ano trabalhando em Finanças Corporativas foi para o Asset Management
onde tornou-se responsável pela mesa de Ações Proprietárias da América Latina. No UBS Pactual
foi membro do Conselho de Administração. Zitelmann é bacharel em Administração de Empresas
pela EASP/FGV.
Júlio Araújo Filho: é sócio e Head da mesa de Juros da BTG Pactual Asset Management. Iniciou
sua carreira no Banco BTG Pactual em julho de 2009, antes trabalhou como assistente das mesas
de Juros e FX da Asset. Trabalhou na BTG Gestora de Recursos e antes foi estagiário da mesa de
operações de Renda Fixa da Goldman Sachs no Brasil. Formou-se em Economia pela IbmecSP/Insper em 2008.
José Lucio Barroso do Nascimento: é sócio e estrategista de Renda Fixa da BTG Pactual Asset
Management. Ingressou no BTG Pactual em Dezembro de 1999. Em Julho de 2007, Head of
Câmbio da mesa proprietária do Banco BTG Pactual's em São Paulo e em 2012 foi transferido
para o Chile como Head de Renda Fixa do Chile e Peru. Em Janeiro de 2016 retornou a mesa de
Renda do BTG Pactual Asset Management em São Paulo. É graduado em Economia pela
Universidade Federal de Rio die Janeiro (UFRJ).
João Scandiuzzi: é associado e Estrategista da BTG Pactual Asset Management. João Scandiuzzi
juntou-se ao banco em 1996, como economista de Brasil, e em 2000 iniciou na área de estratégia
de mercados emergentes. Tornou-se sócio do Pactual em 2005. É doutor em economia pela
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ), tendo realizada parte de seus estudos
de doutorado na Universidade de Princeton, EUA. Foi professor de Microeconomia na PUC-Rio, e
de Mercados de Derivativos na Universidade Cândido Mendes.
Julio Araujo Filho: Sócio e head da mesa de Juros Brasil da BTG Pactual Asset Management.
Iniciou sua carreira no Banco BTG Pactual em julho de 2009, antes trabalhou como assistente das
mesas de Juros e FX da Asset. Trabalhou na BTG Gestora de Recursos e antes foi estagiário da
mesa de operações de Renda Fixa da Goldman Sachs no Brasil. Formou-se em Economia pela
Ibmec-SP/Insper em 2008
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Os demais integrantes da equipe de gestão do BTG Pactual Asset Management podem ser
consultados na Seção III deste mesmo Questionário ANBIMA.
2.2.2

Cite o histórico de alterações significativas na equipe.

Saídas nos últimos cinco anos:
Daniel Zagury – deixou a área de gestão de renda fixa da Asset Management em Novembro/13.
Bernardo Coutinho – deixou a área de gestão de renda fixa da Asset Management em
Janeiro/15.
Bernardo Salgado - deixou a área de gestão de renda fixa da Asset Management em Janeiro/16.
James Oliveira - deixou a área de gestão de renda fixa da Asset Management em Janeiro/17.
- Ingressos nos últimos cinco anos:
Julio Filho - tornou-se responsável pela área de juros em dez/14
José Lúcio - gestão de renda fixa - jan/16
Alan Hadid – tornou-se COO da BTG Pactual Asset Management em Janeiro/16

Foram considerados entre as principais mudanças, por um critério de senioridade, apenas sócios
e associados.
2.3 - Estratégias e Carteiras
2.3.1
Quanto aos mercados em que opera, o Fundo pode ser caracterizado como:
Brasil (exclusivamente)
X
Brasil (predominantemente)
especifique
Global
especifique
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2.3.2

Caso o Fundo invista no exterior, descreva os principais ativos e instrumentos utilizados.

É vedado ao Fundo investimento no exterior
2.3.3

Descreva as regras, procedimentos e limites específicos de gestão para o Fundo (ex.: stop
loss, stop gain, concentração de ativos, aluguel de ativos etc.).

Todas as posições têm stop loss e estes devem sempre ser respeitados. O stop loss é definido pela
área de gestão e, via de regra, é mais próximo aos preços de mercado em posições de trading e
pouco mais distante em posições estruturais.
A BTG Pactual Asset Management possui em sua estrutura dois risk officers (Renda Fixa e Renda
Variável) responsáveis pelo acompanhamento on-line do risco de mercado das posições dos
Fundos. A estrutura on-line, presente permanentemente junto aos operadores, visa tornar mais
ágil a simulação dos prováveis impactos das posições assumidas, bem como dos cenários
vislumbrados pelos operadores sobre o desempenho dos portfólios desencadeando, caso
necessário, ações de adequação para enquadramento dos portfólios. Uma vez que as negociações
nos mercados são iniciadas, as operações realizadas pelos gestores são monitoradas pela equipe
de risco on-line, que verifica o enquadramento do fundo aos limites de Risco permitidos. Estes risk
officers reportam-se diretamente ao Comitê de Asset Management, recebendo suporte
metodológico/ tecnológico da área de risco de mercado.
Não há liberdade para a equipe de gestão operar fora dos limites e mandatos de nenhum fundo.
Todos os mandatos devem ser sempre respeitados. Com relação a decisões de redução ou zeragem
de posições, a equipe de gestão deve implementá-las imediatamente.
2.3.4

Qual a política do fundo em relação às operações de day trade?

São vedadas operações de day trade para o Fundo
2.3.5 – Uso de Derivativos
2.3.5.1 Com que objetivo(s) são utilizados derivativos:
• Proteção de carteira ou de posição

Sim

Não

Sim
Sim

Não
Não

Sim

Não

Sim
Sim
Sim
Sim

Não
Não
Não
Não

• Com garantia
• Sem garantia
Em balcão:

Sim
Sim

Não
Não

• Com garantia
• Sem garantia
2.3.6 - Compra de Cotas de Fundos de Investimento
2.3.6.1 de fundos de terceiros?
2.3.6.2 de fundos do gestor?

Sim
Sim

Não
Não

Sim
Sim

Não
Não

Mudança de remuneração/indexador
Estratégias combinadas (floors, caps, collars, spreads,
straddles, box, financiamentos com termo etc.)
• Alavancagem
2.3.5.2 Mercados em que são utilizados derivativos:
Juros
Câmbio
Ações
Commodities
Em Bolsas:
•
•
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3 - Informações Adicionais
3.1
PL atual

R$ 301,408,478.8 (dado de 28/09/2018)
3.2

PL médio em 12 meses

185,390,540.9 (dado de 28/09/20180
3.3

PL atual total da mesma estratégia sob gestão da Empresa

3,964,680,392.37 (dado de 28/09/2018)
3.4

Qual a capacidade máxima estimada de captação de recursos do Fundo e de sua
família? Quais são os critérios de definição?

Não há limite para captação no Fundo no momento.
3.5

Número de cotistas

179
3.6

Qual percentual do passivo do Fundo representa aplicações da Empresa, controladores,
coligadas, subsidiárias, de seus sócios e principais executivos?

As empresas do grupo não possuem posição no fundo. Já em relação aos executivos do grupo,
não existe limitação para aplicação neste fundo, devendo apenas ser respeitados os limites
impostos pelo regulamento do fundo.
3.7

Descreva as regras de concentração de passivo

Não há regra específica de concentração de passivo para este fundo. Monitoramos
constantemente o perfil dos clientes que investem nos fundos BTG Pactual através de curvas ABC.
Normalmente monitoramos a concentração por grupo de cotistas de um mesmo distribuidor em
um fundo de investimento para que não tenha mais do que 20% individualmente.
Adicionalmente, monitoramos a participação de clientes gestores de FIQs, que se encontra em
nível confortável tanto individualmente por fundo investido quanto no consolidado por gestor.
3.8

1–
2–
3–
4–
5–
6–
7–
8–
9–
10 –
Total 3.9

Percentuais detidos pelos cinco maiores e dez maiores cotistas

37.32%
6.86%
5.78%
2.86%
2.85%
2.66%
2.45%
2.27%
2.11%
1.87%
67.03%
Houve alguma mudança de prestadores de serviços de Administração e/ou de Custódia
desde o início da operação do Fundo? Quando? Por quê?

Não.
3.10

Há quanto tempo o Auditor Externo realiza auditoria no Fundo?

Desde o início do fundo. A escolha da empresa contratada baseia-se em sua experiência na
realização de trabalhos em instituições financeiras, reconhecido conhecimento técnico com a
utilização de especialistas e pleno cumprimento dos prazos acordados e de acordo com a legislação
vigente.
3.11

Quais e quando foram os três últimos exercícios de direito de voto?

Não houve exercício de direito de voto.
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4 - Gestão de Risco
4.1
Descreva as regras de exposição a risco de crédito específicas do Fundo.

O comitê de crédito da BTG Pactual Asset Management é responsável por estabelecer um limite
por emissor exclusivo para a Asset, inserindo-se neste conceito qualquer instrumento de mercado
capaz de gerar algum coeficiente de risco, sempre respeitando as regras de diversificação vigentes
na legislação de fundos bem como os mandatos específicos de cada produto.
As análises elaboradas consideram principalmente a capacidade de pagamento dos emissores,
embora considerem também os riscos de imagem, custódia e de entrega do ativo. Não há período
formal de validade da análise de crédito. Os créditos em carteira são constantemente monitorados
e avaliados à luz de novas notícias relevantes sobre as empresas e/ou divulgação de resultados,
além de alterações relevantes em seu segmento de atuação ou condições macroeconômicas, entre
outros fatores.
O processo de seleção de ativos de créditos é composto por três etapas:
Primeiramente, são avaliados em detalhe os fundamentos de crédito dos emissores, com forte
ênfase em fluxo de caixa (capacidade de pagamento) e estrutura de capital. Em seguida, é efetuada
uma ampla análise dos aspectos qualitativos, onde se dará especial atenção à qualidade do
management, estrutura acionária, orientação estratégica, market-share, capacidade de
distribuição, valor da marca, dentre outros fatores. O approach da análise será direcionado de
acordo com a natureza do emissor (financeira e não-financeira) e considerando os riscos contidos
nos diferentes setores da economia. Finalmente, é efetuada uma análise de stress, através da qual
o analista de crédito procura antecipar o impacto de possíveis eventos (regulatórios, cambiais,
etc.) que possam comprometer o perfil de crédito das empresas até o vencimento das operações
4.2

Descreva as regras de liquidez para ativos específicas do Fundo.

16

Além de monitorar diariamente o risco de mercado (Var e Stress Test) e liquidez das carteiras dos
fundos da BTG Pactual Asset Management é responsável pelo research quantitativo, tendo como
missão fornecer ferramentas de análise para as mais diversas áreas da instituição, e pela definição
dos modelos de validação de preços.
Conforme mencionado anteriormente na Seção I deste questionário, a gestão dos fundos da BTG
Pactual Asset Management prioriza o elevado grau de liquidez dos ativos dos fundos. A adoção de
um perfil de liquidez elevado oferece dois grandes benefícios: agilidade nas mudanças de posições
e a consequente proteção nos períodos de maior volatilidade, e aproveitamento das
oportunidades de negócio que surgem em situações de stress.
Desta forma, a preocupação com a liquidez dos portfólios é constante. No cálculo diário do risco
de mercado dos fundos, a liquidez também é gerenciada pelo ADTV (Average Daily Traded
Volume), método através do qual os ativos são ponderados pelo tempo que o gestor levaria para
se desfazer da posição. Para esta análise, são utilizadas séries históricas de volume negociado em
mercados como ações, títulos públicos e derivativos. O processo de controle de liquidez dos ativos
dos fundos de investimentos leva em consideração as obrigações estabelecidas pelo seu passivo,
atentando principalmente para a regra de cotização de resgates.
Através de um sistema desenvolvido internamente (PATROL), é possível otimizar e antecipar as
margens requeridas pela BMF (futuros, opções, swaps) e pela CBLC (opções, termo, aluguel)
levando a uma gestão eficiente do caixa dos fundos mitigando risco de liquidez.
O sistema interno replica a metodologia divulgada pelas Bolsas e é totalmente integrado aos
demais sistemas da Instituição o que viabiliza as simulações on-line das margens dos fundos.
Ainda, antes da abertura dos mercados, os gestores recebem relatórios que indicam a exposição
de cada ativo, classe de ativos e carteira, bem como sugestões de estratégias de hedge utilizando
ativos de alta liquidez.
A gestão de risco de liquidez também contempla uma análise de stress em relação a resgates nos
fundos. Desta forma, com base em diferentes cenários de redução de patrimônio verifica-se se a
composição / liquidez do portfólio comportaria o volume de vendas associados a cada cenário
(estimando quanto tempo adicional seria necessário caso o cenário de resgate não possa ser
efetivado em apenas um dia), observando-se ainda o enquadramento de seus limites
regulamentares.
4.3

Caso o Fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle.

N/A
4.4

Como é feita a precificação de ativos/derivativos ilíquidos/exóticos? Existem esferas na
Instituição para tal?
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A precificação é feita com base nas definições e discussões do Comitê de Precificação da
Administradora, conforme definido no Manual de Precificação. Assim, os cálculos e metodologias
relativos à precificação dos ativos e performance de investimentos são realizados e/ou ratificados
por área independente da área de gestão, visando mitigar conflitos de interesses inerentes ao
processo. A área de controles independentes atesta que a valorização dos ativos está de acordo
com a regulamentação e melhores práticas aplicáveis, refletindo o valor justo e preciso do ativo
na data-base. Eventuais dificuldades na precificação de ativos (ex.: ativos ilíquidos, períodos de
stress, junk-bonds, inexistência ou insuficiência de informação precisa, etc.) devem ser
formalmente reportados ao(s) investidor(es) conferindo total transparência ao processo de
precificação.
4.5

Qual(is) a(s) metodologia(s) de controle de risco utilizada(s) (por ex.: VaR, Tracking Error
e Expected Shortfall)?

Não existe limite de VaR estabelecido para este Fundo. No entanto, o gerenciamento de risco do
Fundo é realizado através de um rigoroso controle de Value at Risk (VaR) de cada um dos ativos
que compõem sua carteira. O cálculo do VaR é realizado utilizando-se o modelo de simulação
histórica, de forma que nenhuma hipótese a respeito da distribuição estatística dos eventos é
realizada. Além disso, são preservadas todas as correlações entre os ativos e as classes de ativos
presentes no produto. Deve ser ressaltado que os resultados apresentados pelo modelo possuem
grau de confiabilidade limitado, de forma que perdas maiores que aquelas observadas nos
relatórios de risco podem ocorrer.
4.6

Descreva o processo decisório utilizado em caso de violação dos limites citados no item
4.5

N/A
4.7
Qual o limite da(s) metodologia(s) citadas no item 4.5 (exceto stress)?
Não há limite de VaR para este Fundo.
4.8
Descreva as regras de Orçamento da(s) metodologia(s) citadas no item 4.5.
Não há limite de VaR para este Fundo.
4.9
Quando atingiu o limite da(s) metodologia(s) citadas no item 4.5? Por quê?

N/A
4.10

Historicamente, qual o máximo da(s) metodologia(s) citadas no item 4.5 registrado pelo
Fundo? Comente.
-0.01% em 13/11/2017 devido à exposição a crédito corporativo em relação ao PL do Fundo
4.11
Qual o VaR médio do Fundo nos últimos
3 meses?
0.010%
6 meses?
0.010%
12 meses?
0.010%
24 meses?
0.020%
4.12
Historicamente, qual a alavancagem nocional máxima (exposição bruta) atingida pelo
Fundo e em qual(is) ativo(s)?

O Fundo não utiliza alavancagem em sua política de investimento.
4.13

Qual o limite para perdas em cenário de stress?

Não há limite definido em regulamento. O Stress Test é realizado pela área de Risco de Mercado
para estimar o comportamento do fundo nos períodos de stress.
Atualmente, são utilizados dois modelos de teste de stress:
•
Simulação histórica: identifica o comportamento do portfólio atual de acordo com
movimentos de mercado acontecidos no passado;
•
Por cenários: simula o comportamento do portfólio caso um movimento hipotético de
mercado ocorra. São utilizados cinco cenários de stress otimistas e cinco cenários de stress
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pessimistas. Os cenários são elaborados em conjunto com a área de risco e a área
Macroeconômica.
4.14

Quando atingiu o limite? Por quê?

N/A
4.15
Qual o stress médio do Fundo nos últimos
3 meses?
Otimista: 5.220%
6 meses?
12 meses?
24 meses?

Pessimista: -5.050%
Otimista: 4.110%
Pessimista: -3.980%
Otimista: 3.870%
Pessimista: -3.750%
Otimista: 3.300%
Pessimista: -3.300%

4.16
Comente o último stop loss relevante do Fundo.
Vide resposta 2.3.3
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5 – Comportamento do Fundo em Crises
Período
Evento
Comportamento
Explicação
Jul- Out/97
Crise da Ásia
N/A
Ago/98
Crise da Rússia
N/A
Out/98
Quebra do LTCM
N/A
Jan/99
Desvalorização do Real
N/A
Mar/00
Crise do Nasdaq
N/A
Abr/01
Apagão
N/A
Set/01
Ataques terroristas nos N/A
O Fundo iniciou as
EUA
Mar-Jul/02
Escândalos contábeis
N/A
suas atividades no
Jun/02
Marcação a mercado
ano de 2012
N/A
Jul-Out/02
Eleições no Brasil
N/A
Mai/06
Crise das Bolsas norteN/A
americanas
Jul-Ago/07
Crise das hipotecas
N/A
Out/2008 Crise no Sistema
N/A
Mar/2009
Financeiro norteamericano
Jan/10 –
Crise de endividamento N/A
Jun/10
dos PIGS
6 - Três períodos de maior perda do Fundo (peak to valley)
Período
Evento
Perda
Explicação
Tempo para
Recuperação
1.
2.
3.

Segue tabela completa com performance do Fundo

7 - Atribuição de performance desde o início do fundo ou nos últimos cinco anos (informar
o maior período)
7.1
Atribução
Contribuição (%)
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7.2

Comente as mudanças em estratégias em razão de fluxo de recursos (aplicações ou
resgates).

Não houve mudança na estratégia de gestão do Fundo.
7.3

O Fundo já esteve fechado temporariamente para aplicação por deliberação do gestor?
Quando? Por quê?

Não.
8 – Relacionamento com Distribuidores/Alocadores
8.1
Quais os relatórios disponíveis do Fundo? Fornecer detalhes. Qual sua periodicidade?
Com que defasagem?

A BTG Pactual Asset Management entende ser fundamental no relacionamento com seus clientes
a qualidade dos serviços prestados. A estratégia de serviço da empresa baseia-se na assessoria aos
clientes para identificação da melhor alocação de recursos, na gestão de risco e na transparência
e acesso contínuo pelos clientes aos seus portfólios.
A BTG Pactual Asset Management pode enviar relatórios de análise macroeconômica, de empresas
e de crédito que seguem diferentes periodicidades. Em relação aos relatórios específicos sobre os
fundos, diariamente são enviados aos clientes relatórios com a cota, patrimônio líquido e
rentabilidade dos produtos. São produzidas, também, lâminas de cada fundo com o seu
desempenho e análise de risco e retorno (retorno, volatilidade, índice de Sharpe). Para alguns
produtos, são produzidas, lâminas semanais contendo os principais acontecimentos do mercado,
além das principais posições dos fundos e suas respectivas rentabilidades. Sobre relatórios de risco
dos fundos, a área de risco de mercado é responsável por gerar relatórios, como relatórios de VaR
e Stress Test. Tais relatórios podem ser gerados em periodicidades diferentes, conforme
necessidade de análise ou demanda de clientes ou de outras áreas do Banco como áreas
comerciais e de gestão. Além disso, a área elabora relatórios customizados sobre mercados
específicos, que são utilizados por outras áreas de pesquisa. O objetivo desses relatórios é a
difusão do conhecimento técnico sobre os ativos e sobre o comportamento dos mercados,
auxiliando a estruturação de operações específicas e a detecção de oportunidades de mercado.
Seguem exemplos de relatórios de risco recebidos pela área de gestão:
Relatórios de Controle de Risco de mercado (frequência: diária):
•
Mensuração das perdas potenciais geradas pela exposição aos diversos mercados,
intrínseco ao mercado financeiro, ênfase no aspecto quantitativo;
•
Análises: fundos de investimento administrados pela BTG Pactual Asset Management; e
•
Cálculos em diversos níveis: risco por ativo, risco por classe de ativos, risco por carteira
•
Relatórios: Value at Risk, Stress Test.
Adicionalmente, visando agregar valor para seus clientes, a BTG Pactual Asset Management
promove frequentemente palestras sobre temas relevantes, além de disponibilizar sua equipe de
profissionais e a do Banco (Ex. gestores de recursos, analistas macroeconômicos e de empresas,
etc.) para visitas e conference calls de acordo com a demanda e o perfil do cliente.
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Cabe destacar que a BTG Pactual Asset Management possui uma equipe exclusivamente dedicada
para a distribuição de fundos. Dentre os serviços prestados aos nossos distribuidores, podemos
destacar:
•
Treinamento formal para a força de vendas incluindo todos os tópicos para a compreensão
e venda dos produtos, a saber: Banco BTG Pactual, BTG Pactual Serviços Financeiros, controle de
riscos, características dos produtos, mercados de atuação, estratégias e posicionamento
comercial, entre outros. Cabe destacar que consideramos o processo de treinamento parte
fundamental de um projeto de parceria de distribuição, merecendo de nossa parte total atenção
e apoio;
•
Contato constante com a Área de Investimentos do Parceiro para informações de mercado
e das carteiras dos fundos, incluindo todo material relevante sobre os fundos para informação e
motivação da força de vendas (Ex. premiações recentes, notícias na mídia, rankings etc);
•
Conference calls com o gestor e macroeconomista realizados mensalmente, visando
atualizar a força de vendas sobre o cenário macroeconômico e as estratégias de investimento
utilizadas nos fundos; e
•
Processo de reciclagem da força de vendas. Após o treinamento inicial, entendemos ser
extremamente importante a interação entre a força de vendas e a BTG Pactual Asset Management
para a reciclagem dos conceitos, esclarecimento de dúvidas, etc. Desta forma, realizamos
frequentemente visitas às filiais e/ou às agências, abordando os produtos, dúvidas sobre estes ou
qualquer outro assunto de interesse das Equipes de Venda.
Adicionalmente, a BTG Pactual Asset Management incentiva a troca de tecnologia com os seus
distribuidores, tendo organizado, por exemplo, cursos de gerenciamento de riscos, painéis sobre
Hedge Funds, conference calls frequentes sobre temas relevantes, etc.
8.2

Com que grau de detalhamento e com que frequência a carteira pode ser disponibilizada
para distribuidores/alocadores?

A composição do fundo poderá ser disponibilizada de acordo com regras estabelecidas pela gestão
e previamente acordadas entre as partes.
8.3

Com que frequência é possível realizar conference calls com o gestor dos fundos?

Vide resposta 8.1 acima. Os calls com gestores são realizados mensalmente, mas periodicidade
diferente pode ser acordada entre as partes.
9 – Atendimento aos Cotistas
9.1
Quais os relatórios disponíveis aos cotistas do Fundo? Fornecer detalhes. Qual sua
periodicidade? Com que defasagem?

Seguem relatórios produzidos para envio aos cotistas:
•
Extratos mensais. Os extratos são enviados diretamente aos cotistas, até o 10º dia útil.
•
Informativos mensais dos fundos. São produzidas no início de cada mês, podendo ser
acessadas
diretamente
pelo
site
da
BTG
Pactual
Asset
Management
(https://www.btgpactual.com/home/AssetManagement.aspx)
9.2

Qual (is) é (são) o(s) veículo(s) disponível(is) para acessar informações sobre o Fundo e
com qual frequência seu conteúdo é atualizado?

As informações podem ser obtidas pelo site da BTG Pactual Asset Management
(https://www.btgpactual.com/home/AssetManagement.aspx). As informações de cotas,
patrimônio e rentabilidades são atualizadas diariamente. Os informativos são atualizados
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mensalmente. Já os regulamentos e prospectos são atualizados sempre que ocorrem mudanças
no fundo.
9.3

Existe algum canal de atendimento dedicado ao cotista? De que forma pode ser acessado
e qual o horário para atendimento?

Sim.
Contato telefônico: (21) 3262-9944 das 08:00 às 18:00 hs
E-mail: SH-atendimento@btgpactual.com
10 - Investimento no Exterior
Caso o Fundo tenha investimentos no exterior, preencher os dados abaixo
10.1
Qual é a Estrutura desse Fundo?

N/A
10.2

Quais os riscos envolvidos?

N/A
10.3

Qual o produto?

N/A
10.4

Qual (is) a (s) estratégia (s) de alocação em ativos no exterior?

N/A
10.5

Qual (is) o (s) veículo (s) utilizado (s) para estas alocações?

N/A
10.6

Enumerar os prestadores de serviços dos investimentos no exterior (administrador,
custodiante, RTA, prime broker, entre outros)

N/A
10.7

Caso o investimento no exterior possua subclasses, favor descrever os riscos de
contaminação entre elas.

N/A
10.8

O investimento no exterior foi constituído sob qual jurisdição? Quais são as entidades
reguladoras pertinentes?

N/A
10.9

Caso o investimento no exterior seja feito através de fundos, descreva como foi constituída
a diretoria do Fundo.

N/A
11 – Anexos
11.1
Regulamento
11.2
Prospecto
11.3
Última lâmina
11.4
Último Informe de Perfil Mensal (Arquivo
XML - Padrão CVM) da carteira
11.5
Último Informe de Extrato das Informações
sobre o Fundo (Arquivo XML - Padrão CVM)
11.6
Relatórios de Gestão

Sim
Sim
Sim
Sim

Não
Não
Não
Não

Sim

Não

Sim

Não

23

3) Eventos Importantes do Fundo de Investimento
1 – Nome do Fundo
1.1
Alteração de prestadores de serviço dos fundos geridos: Administrador, Custodiante e
Auditor.

N/A
1.2

Alteração de dados de contato

N/A
1.3

Alteração nas condições de aplicação e resgate do Fundo

N/A
1.4

Alteração da classificação tributária

N/A
1.5

Alteração de limites de risco dos fundos

N/A

Atualizar Sumário
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Questionário ANBIMA de due
diligence para contratação de
Gestor de Recursos de Terceiros

Contratado:
BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Contratante:
Compliance – Due Diligence
Questionário preenchido por:

Data:
Junho 2019
(Todos os campos devem ser preenchidos. Caso algum
campo não seja aplicável à sua instituição, este deve ser
preenchido com “N/A”).
Versão: [-]

Apresentação
Este questionário é baseado no Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para
Administração de Recursos de Terceiros (“Código”). Ele tem o objetivo de auxiliar o administrador
fiduciário no processo de contratação de gestores de recursos de terceiros para os fundos de
investimento.

O questionário busca abordar, minimamente, a adoção de práticas consistentes, objetivas e
passíveis de verificação que sejam suficientes não só para entender e mensurar os riscos associados
à prestação de serviço como também para garantir um padrão aceitável da instituição a ser
contratada.

O anexo ao questionário trata de informações específicas dos fundos de investimento.

O administrador fiduciário poderá adicionar outras questões julgadas relevantes na forma de anexo
a esse questionário.

Este questionário deve ser respondido por profissional com poderes de representação, e qualquer
alteração em relação às respostas enviadas e aos documentos encaminhados após o preenchimento
deste questionário deve ser enviada à instituição que contratou a prestação de serviço em até cinco
dias úteis da referida alteração.

Este questionário entrará em vigor em 11 de janeiro de 2019.
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ANEXO I – FUNDOS DE INVESTIMENTO
1. Alterações desde a última atualização
1.1

Nome do fundo

BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
1.2

CNPJ

23.176.675/0001-91
1.3 Data de início
16/10/2015
1.4

Classificação ANBIMA

Renda Fixa - Duração Livre - Soberano
1.5

Código ANBIMA

405515
1.6

O fundo já sofreu alteração com perda de histórico de informação do mesmo?

Não
1.7

Classificação tributária (CP/LP/Ações)

Longo Prazo
1.8 Descreva o público-alvo.
O fundo destina-se a receber aplicações de recursos provenientes especificamente de Regimes
Próprios de Previdência Social - RPPS, instituídos pelos Estados, Municípios e Distrito Federal do
Brasil, das Entidades Públicas da Administração Direta, Autarquias, Fundações Públicas, Entidades
Fechadas de Previdência Complementar
O regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica aplicável
1.9
ao cotista, p. ex., Resolução do CMN?
O fundo estará sujeito às Resoluções do CMN nº 3.792/09 e 3.922/10 e suas posteriores
alterações
1.10 Conta corrente (banco, agência, nº)
Banco: 208
Agência: 1
Conta: 000225495
1.11 Conta CETIP (nº)
22443009
1.12 Administração (indique contato para informações).
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BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
1.13 Custódia (indique contato para informações).
Banco BTG Pactual S.A.
1.14 Auditoria externa
Ernst & Young
Caso se aplique, informar:
Escriturador
Custodiante
Consultor Especializado
1.15
Assessor Jurídico
Co-gestor
Distribuidor
Outros
1.16 Cotização: abertura ou fechamento?

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Reports
Regras para aplicação e resgate:

1.17

Aplicação (datas, horários, cotização e liquidação)

Aplicação diária. Cheque ou
DOC: até às 15:30hs.
TED: até às 15:30hs mediante
consulta à Administradora.
Quota D+0 dias úteis da
efetiva disponibilidade dos
recursos.

Carência/Tempo mínimo para permanência (lock-up
period) e eventuais penalidades para resgates antes do
término desse período.

Liquidez diária.

Resgate (datas, horários, cotização e liquidação)

Aplicação inicial mínima
Aplicação máxima por cotista
Aplicação adicional mínima
Resgate mínimo
1.18 Taxa de Entrada (upfront fee)

Resgate diário. Cheque ou
DOC: Até às 15:30hs.
TED: Até às 15:30hs mediante
consulta à Administradora.
Quota D+60 dias corridos,
recursos em D+61 dias
corridos.
R$ 300.000,00
Não há.
Não há.
Não há.

Não há.
1.19 Taxa de Saída (redemption fee)
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Não há
1.20 Taxa de administração
0,15% a.a.
1.21 Taxa de administração máxima
0,15% a.a.
1.22 Taxa de custódia máxima
0,0% a.a.
Taxa de Performance
% (Percentual)
N/A
Benchmark
N/A
1.23
Frequência
N/A
Linha-d’água (sim ou não)
N/A
Método de cálculo (ativo/passivo/ajuste)
N/A
Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e da gestora, se este for
1.24
diferente) excluindo-se as taxas de Administração e de Performance.
A custódia do fundo é realizada pelo Banco BTG pactual S.A., porém não é cobrada taxa pela
prestação do serviço por se tratarem de empresas do mesmo grupo econômico.
Há acordo de remuneração com cláusula de reversão de rebate para o fundo?
1.25
(pagamento e/ou recebimento).
Sim.

2. Perfil
Descreva o fundo no que tange à estratégia, ao objetivo de rentabilidade e à política de
investimento.
O fundo tem como objetivo proporcionar a valorização de suas cotas por meio da aplicação em
carteira composta por títulos públicos federais, indexados a índices de preços (IPCA), tendo como
parâmetro de rentabilidade o subíndice do Índice de Mercado ANBIMA série B - IMA-B.
Os fundos de renda fixa tem como principal fator de risco de sua carteira a variação da taxa de
juros doméstica ou de índice de preços, ou ambos. Eles devem possuir, no mínimo, 80% da carteira
em ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome
à classe.
2.2
Descreva as alterações significativas na estratégia ou na política de investimento no
histórico do fundo.
N/A
2.3
Descreva o processo decisório de investimento deste fundo de investimento.
2.1
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A gestora conta com uma equipe amplamente qualificada para aplicar a estratégia de investimento
adotada, seguindo os princípios de:
•
•
•
•

Concentração: buscamos concentrar as alocações em ativos de setores com maior
previsibilidade de fluxo de caixa.
Gestão ativa: acompanhamos de perto o mercado secundário buscando retorno além do
carrego / “buy and hold”.
Controle de liquidez: utilizamos letras financeiras para gerenciar a liquidez do fundo além
do caixa.
Participação em renegociações: procuramos posição de liderança em ocasiões de quebra
de covenants buscando retornos excedentes.

Em relação ao processo de seleção de ativos de créditos, este será composto por três etapas:
Primeiramente, são avaliados em detalhe os fundamentos de crédito dos emissores, com forte
ênfase em fluxo de caixa (capacidade de pagamento) e estrutura de capital. Em seguida, é efetuada
uma ampla análise dos aspectos qualitativos, onde se dará especial atenção à qualidade do
management, estrutura acionária, orientação estratégica, market-share, capacidade de
distribuição, valor da marca, dentre outros fatores. O approach da análise será direcionado de
acordo com a natureza do emissor (financeira e não-financeira) e considerando os riscos contidos
nos diferentes setores da economia. Finalmente, é efetuada uma análise de stress, através da qual
o analista de crédito procura antecipar o impacto de possíveis eventos (regulatórios, cambiais, etc.)
que possam comprometer o perfil de crédito das empresas até o vencimento das operações.
As análises elaboradas consideram, principalmente, a capacidade de pagamento dos emissores,
embora considerem também os riscos de imagem, custódia e de entrega do ativo. Não há período
formal de validade da análise de crédito. Os créditos em carteira são constantemente monitorados
e avaliados à luz de novas notícias relevantes sobre as empresas e/ou divulgação de resultados,
além de alterações relevantes em seu segmento de atuação ou condições macroeconômicas, entre
outros fatores.
Além dos procedimentos acima citados, o Comitê de crédito da BTG Pactual Asset Management
será o responsável por estabelecer um limite por emissor exclusivo para a Asset, inserindo-se neste
conceito qualquer instrumento de mercado capaz de gerar algum coeficiente de risco, sempre
respeitando as regras de diversificação vigentes na legislação de fundos bem como os mandatos
específicos de cada produto. As deliberações deste comitê são registradas em ata pelo
departamento Jurídico do grupo BTG Pactual e suas principais atribuições podem ser resumidas da
seguinte forma:
•

•

•

Avaliação dos fundos e carteiras administradas pelo BTG Pactual Asset Management no
que diz respeito às principais posições, sua performance (relativa e absoluta), nível de
risco e volatilidade, etc.
Definição formal da sugestão de alocação de recursos do BTG Pactual Asset Management
a ser repassada a todos seus clientes através das áreas de distribuição. Esta definição é
feita após uma discussão apurada de cenários.
Avaliação do desempenho das áreas de distribuição.
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•
•

Outras definições ligadas à área de gestão de recursos como compliance, lançamento de
novos produtos, organização de eventos, análise da concorrência, etc.
Estabelecimento da política de comunicação, bem como, avaliação e monitoramento da
imagem institucional, junto aos clientes, órgãos reguladores e concorrentes.

Monitoramento da indústria de gestão de recursos, suas tendências e movimentos dos principais
concorrentes.
2.4
Cite as premiações, ratings e rankings dos últimos 05 anos.
O grupo de gestão do BTG Pactual recebeu diversos prêmios ao longo dos anos, podendo ser
resumido em:
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Os prêmios mais recentes foram:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Melhor Gestor Especialista de fundos DI e de curto prazo – Portal Exame – 2018
Melhor Gestor Especialista – Portal Exame - 2018
Asset Management Company of the Year – The European - Chile
Melhor Gestor de Renda Variável – Prêmio Top Gestão – Valor – 2017
Melhor Gestor de Renda Variável – Prêmio Top Gestão – Valor – 2016
Melhor Gestor Especialista de Fundos de Renda Fixa – Exame – 2016
Gestor de Fundos RF e RV - Prêmio Top Gestão – Valor – 2015
Melhor Gestor de Fundos Multimercado – Portal Exame – 2015
Melhor Gestor Especialista de Fundos RV – Portal Exame – 2015

3. Equipe de gestão do fundo
3.1
Cite os profissionais envolvidos na gestão
A BTG Pactual Asset Management adota uma estrutura de organização ligeiramente diferente das
outras empresas de gestão. Ao invés de os portfólios dos fundos serem delegados a gestores
individuais (conceito de star manager), eles ficam sob a responsabilidade de uma equipe de gestão,
cada membro da equipe atuando em seu mercado de especialização. A estrutura funciona como
se na prática existisse um único portfólio para todos os fundos. As posições são alocadas aos
fundos em função de seus perfis de risco e objetivos de rentabilidade, sempre respeitando os
mandatos específicos, não existindo a possibilidade de haver posições direcionais opostas entre os
fundos.
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Devido à diferente estrutura de gestão da instituição, a eventual saída de um profissional ainda
que evento pouco comum, não deve ter impacto na performance dos fundos.
A gestão dos produtos tradicionais de juros e câmbio é de responsabilidade do grupo de renda fixa,
bem como os denominados fundos multimercados, que aplicam nos diversos mercados tanto em
posições compradas como vendidas (juros, câmbio, cupom cambial, bolsa, etc). Já a gestão da
parcela aplicada em renda variável dos produtos de renda fixa compete ao grupo de renda variável.
Ressaltamos que os grupos de renda fixa e renda variável trabalham de forma integrada,
respeitadas as diretrizes de alocação de recursos, compartilhando informações sobre fluxo e preço
relativo dos ativos e avaliando a correlação e dominância entre os mercados.
Os principais gestores do Fundo são:
William Landers: É sócio do BTG Pactual e Head LatAm de equities da BTG Pactual Asset
Management. Antes de se juntar ao BTG Pactual, em março de 2019, William passou 17 anos como
Head LatAm de equities na BlackRock, onde também atuava como membro do time de Mercados
Emergentes e membro do Investment Stewardship Committee. Anteriormente, trabalhou por 7
anos como analista sell side da CSFB e Lahman Brothers, cobrindo os setores de Latin American
Technology e Food and Beverages. Wiliam começou sua carreira em 1995 na Latin American
Banking Division do Bear Stearns. William possui graduação em Finance and International
Management pela Georgetown University, além de ser CFA chartholder.
João Scandiuzzi: é associado e estrategista da BTG Pactual Asset Management. João Scandiuzzi
juntou-se ao banco em 1996, como economista de Brasil, e em 2000 iniciou na área de estratégia
de mercados emergentes. Tornou-se sócio do Pactual em 2005. É doutor em economia pela
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ), tendo realizada parte de seus estudos
de doutorado na Universidade de Princeton, EUA. Foi professor de Microeconomia na PUC-Rio, e
de Mercados de Derivativos na Universidade Cândido Mendes.
Júlio Araújo Filho: é sócio e Head da mesa de Juros da BTG Pactual Asset Management. Iniciou sua
carreira no Banco BTG Pactual em julho de 2009, antes trabalhou como assistente das mesas de
Juros e FX da Asset. Trabalhou na BTG Gestora de Recursos e antes foi estagiário da mesa de
operações de Renda Fixa da Goldman Sachs no Brasil. Formou-se em Economia pela IbmecSP/Insper em 2008.
José Lucio Barroso do Nascimento: é sócio e estrategista de Renda Fixa da BTG Pactual Asset
Management. Ingressou no BTG Pactual em Dezembro de 1999. Em Julho de 2007, Head of Câmbio
da mesa proprietária do Banco BTG Pactual's em São Paulo e em 2012 foi transferido para o Chile
como Head de Renda Fixa do Chile e Peru. Em Janeiro de 2016 retornou a mesa de Renda do BTG
Pactual Asset Management em São Paulo. É graduado em Economia pela Universidade Federal de
Rio die Janeiro (UFRJ).
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3.2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cite o histórico de alterações significativas na equipe nos últimos 05 anos.
Bruno Coutinho – deixou a área de gestão de renda fixa da Asset Management em
janeiro/15;
Bernardo Salgado – deixou a área de gestão de renda fixa da Asset Management em
janeiro/16;
Marcelo Flora - Distribuição – dezembro/16 (Atual: Head BTG Pactual Digital);
Mariana Cardoso - Management – dezembro/16 (Atual: Head Compliance Officer);
James Oliveira - deixou a área de gestão de renda fixa da Asset Management em
janeiro/17;
José Zitelmann – deixou a Asset Management em fevereiro/2019;
Gustavo Hungria – deixou a Asset Management em fevereiro/2019
Albano Franco – deixou a Asset Management em fevereiro/2019
William Landers – ingressou na Asset Management em março/2019;
Andrea Cardia – ingressou na Asset Management em março/2019; e
Andrea Weinberg – ingressou na Asset Management em março/2019
Foram considerados entre as principais mudanças, por um critério de senioridade,
apenas sócios e associados.
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4. Estratégias e carteiras
Descreva as regras, procedimentos e limites específicos de gestão para o fundo, em
cenários de stress.
Todas as posições têm stop loss e estes devem sempre ser respeitados. O stop loss é definido pela
área de gestão e, via de regra, é mais próximo aos preços de mercado em posições de trading e
pouco mais distante em posições estruturais.
4.1

A BTG Pactual Asset Management possui em sua estrutura dois risk officers (Renda Fixa e Renda
Variável) responsáveis pelo acompanhamento on-line do risco de mercado das posições dos
Fundos. A estrutura on-line, presente permanentemente junto aos operadores, visa tornar mais
ágil a simulação dos prováveis impactos das posições assumidas, bem como dos cenários
vislumbrados pelos operadores sobre o desempenho dos portfólios desencadeando, caso
necessário, ações de adequação para enquadramento dos portfólios. Uma vez que as negociações
nos mercados são iniciadas, as operações realizadas pelos gestores são monitoradas pela equipe
de risco on-line, que verifica o enquadramento do fundo aos limites de Risco permitidos. Estes risk
officers reportam-se diretamente ao Comitê de Asset Management, recebendo suporte
metodológico/ tecnológico da área de risco de mercado.
Não há liberdade para a equipe de gestão operar fora dos limites e mandatos de nenhum fundo.
Todos os mandatos devem ser sempre respeitados. Com relação a decisões de redução ou zeragem
de posições, a equipe de gestão deve implementá-las imediatamente.
4.2
O fundo pode realizar operações de day trade?
É vedado ao Fundo, direta ou indiretamente, realizar operações de day-trade, assim consideradas
aquelas iniciadas e encerradas em um mesmo dia, com o mesmo ativo, em que a quantidade
negociada tenha sido liquidada, total ou parcialmente.

5. Uso de derivativos

5.1

5.2

Com que objetivo(s) são utilizados derivativos:
Proteção de carteira ou de posição
Mudança de remuneração/indexador
Estratégias combinadas (floors, caps, collars, spreads, straddles, box,
financiamentos com termo etc.)
Alavancagem
Mercados em que são utilizados derivativos:
Juros
Câmbio
Ações
Commodities

SIM () NÃO ( X )
SIM ( ) NÃO ( X )
SIM ()

NÃO ( X )

SIM ( ) NÃO ( X )

N/A
N/A
N/A
N/A
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Em Bolsas:
Com garantia
N/A
Sem garantia
N/A
Em Balcão
Com garantia
N/A
Sem garantia
N/A
5.3
Qual a abordagem da gestora no investimento em ativos de crédito privado?
O Fundo não está autorizado a aplicar em ativos financeiros classificados como crédito privado.

6. Compra de cotas de fundos de investimento
6.1
6.2

De fundos de terceiros?
De fundos da gestora?

SIM ( ) NÃO ( X )
SIM ( ) NÃO (X)

7. Informações adicionais
7.1
PL atual.
R$ 50.826.109,91
7.2
PL médio em 12 (doze) meses.
R$ 49.684.058,65
7.3
PL atual da mesma estratégia sob gestão da gestora.
R$ 387.278.568,73
Qual a capacidade máxima estimada de captação de recursos do fundo e de sua
estratégia? Quais são os critérios de definição?
Não há limite para captação no Fundo no momento.
7.4

7.5

Número de cotistas.

6
Qual percentual do passivo do fundo representa aplicações da gestora, controladores,
coligadas, subsidiárias, de seus sócios e principais executivos?
As empresas do grupo não possuem posição no fundo BTG Pactual Discovery. Já em relação aos
executivos do grupo, não existe limitação para aplicação neste fundo, devendo apenas ser
respeitados os limites impostos pelo regulamento do fundo.
7.6

Ressaltamos que a maior parte do patrimônio pessoal dos sócios e principais executivos está
investida em ações das holdings que controlam o Banco BTG Pactual S.A., sendo, portanto,
absolutamente imaterial o total investido por esse grupo frente aos recursos investidos por
clientes.
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7.7
Descreva as regras de concentração de passivo.
Não há regra específica de concentração de passivo para este fundo. Monitoramos
constantemente o perfil dos clientes que investem nos fundos BTG Pactual através de curvas ABC.
Normalmente monitoramos a concentração por grupo de cotistas de um mesmo distribuidor em
um fundo de investimento para que não tenha mais do que 20% individualmente.
Adicionalmente, monitoramos a participação de clientes gestores de FIQs, que se encontra em
nível confortável tanto individualmente por fundo investido quanto no consolidado por gestor.
7.8
Percentuais detidos pelos dez maiores cotistas.
1-24,5%
2-24,5%
3-19,6%
4-13,6%
5-13,6%
6-4,1%
7.9
Houve alguma mudança de prestadores de serviços de administração fiduciária e/ou de
custódia nos últimos 05 anos da operação do fundo? Quando?
Não.
7.10

A última demonstração financeira foi emitida com obteve algum parecer modificado (com
ressalva, com abstenção de opinião, ênfase, parecer adverso opinião) pelo auditor
independente?

Não.

8. Gestão de risco
8.1
N/A

Descreva as regras de exposição a risco de crédito específicas do fundo.

8.2
Descreva as regras de liquidez para ativos específicas do fundo.
Além de monitorar diariamente o risco de mercado (Var e Stress Test) e liquidez das carteiras dos
fundos da BTG Pactual Asset Management é responsável pelo research quantitativo, tendo como
missão fornecer ferramentas de análise para as mais diversas áreas da instituição, e pela definição
dos modelos de validação de preços.
Conforme mencionado anteriormente na Seção I deste questionário, a gestão dos fundos da BTG
Pactual Asset Management prioriza o elevado grau de liquidez dos ativos dos fundos. A adoção de
um perfil de liquidez elevado oferece dois grandes benefícios: agilidade nas mudanças de posições
e a consequente proteção nos períodos de maior volatilidade, e aproveitamento das
oportunidades de negócio que surgem em situações de stress.
Desta forma, a preocupação com a liquidez dos portfólios é constante. No cálculo diário do risco
de mercado dos fundos, a liquidez também é gerenciada pelo ADTV (Average Daily Traded
Volume), método através do qual os ativos são ponderados pelo tempo que o gestor levaria para
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se desfazer da posição. Para esta análise, são utilizadas séries históricas de volume negociado em
mercados como ações, títulos públicos e derivativos. O processo de controle de liquidez dos ativos
dos fundos de investimentos leva em consideração as obrigações estabelecidas pelo seu passivo,
atentando principalmente para a regra de cotização de resgates.
Através de um sistema desenvolvido internamente (PATROL), é possível otimizar e antecipar as
margens requeridas pela BMF (futuros, opções, swaps) e pela CBLC (opções, termo, aluguel)
levando a uma gestão eficiente do caixa dos fundos mitigando risco de liquidez.
O sistema interno replica a metodologia divulgada pelas Bolsas e é totalmente integrado aos
demais sistemas da Instituição o que viabiliza as simulações on-line das margens dos fundos.
Ainda, antes da abertura dos mercados, os gestores recebem relatórios que indicam a exposição
de cada ativo, classe de ativos e carteira, bem como sugestões de estratégias de hedge utilizando
ativos de alta liquidez.
A gestão de risco de liquidez também contempla uma análise de stress em relação a resgates nos
fundos. Desta forma, com base em diferentes cenários de redução de patrimônio verifica-se se a
composição / liquidez do portfólio comportaria o volume de vendas associados a cada cenário
(estimando quanto tempo adicional seria necessário caso o cenário de resgate não possa ser
efetivado em apenas um dia), observando-se ainda o enquadramento de seus limites
regulamentares.
8.3
Caso o Fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle.
N/A
Se houver na carteira do fundo, ativos/derivativos ilíquidos/exóticos, como a gestora
realiza o acompanhamento?
A precificação é feita com base nas definições e discussões do Comitê de Precificação da
Administradora, conforme definido no Manual de Precificação. Assim, os cálculos e metodologias
relativos à precificação dos ativos e performance de investimentos são realizados e/ou ratificados
por área independente da área de gestão, visando mitigar conflitos de interesses inerentes ao
processo. A área de controles independentes atesta que a valorização dos ativos está de acordo
com a regulamentação e melhores práticas aplicáveis, refletindo o valor justo e preciso do ativo na
data-base. Eventuais dificuldades na precificação de ativos (ex.: ativos ilíquidos, períodos de stress,
junk-bonds, inexistência ou insuficiência de informação precisa, etc.) devem ser formalmente
reportados ao(s) investidor(es) conferindo total transparência ao processo de precificação.
8.5
Qual(is) a(s) metodologia(s) de controle de risco utilizada(s) (por ex.: VaR, Tracking Error
e Expected Shortfall)?
VaR (Value at Risk)
8.4

O gerenciamento de risco dos fundos é realizado através de um rigoroso controle do VaR de cada
um dos ativos que compõem sua carteira. O VaR com um grau de confiança de 95% e 99% para um
dia é apresentado como função do patrimônio líquido da carteira. Ou seja, determina-se com uma
probabilidade de acerto de 95% e 99% qual a perda máxima que esta carteira do Fundo pode
apresentar.
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O cálculo é realizado utilizando-se o modelo de simulação histórica, de forma que nenhuma
hipótese a respeito da distribuição estatística dos eventos é realizada. Além disso, são preservadas
todas as correlações entre os ativos e as classes de ativos presentes no produto. Deve ser
ressaltado que os resultados apresentados pelo modelo possuem grau de confiabilidade limitado,
de forma que perdas maiores que aquelas observadas nos relatórios de risco podem ocorrer.
Alguns fundos da BTG Pactual Asset Management têm limites de VaR máximo pré-estabelecidos
em regulamento, que são estipulados pela área de Gerenciamento de Risco, com base no perfil do
produto e do público-alvo. Caso este limite esteja acima daquilo que foi pré-estabelecido para o
Fundo, as posições são revistas. Vale mencionar que ao longo do dia as exposições são monitoradas
dinamicamente pela área de gestão, sendo os risk managers on-line responsáveis por simular as
posições em termos de risco.
Stress Test
O Stress Test é realizado pela área de Risco de Mercado para estimar o comportamento do fundo
nos períodos de stress.
Atualmente, são utilizados dois modelos de teste de stress:
Simulação histórica: identifica o comportamento do portfólio atual de acordo com
movimentos de mercado acontecidos no passado;
•
Por cenários: simula o comportamento do portfólio caso um movimento hipotético de
mercado ocorra. São utilizados cinco cenários de stress otimistas e cinco cenários de
stress pessimistas. Os cenários são elaborados em conjunto com a área de risco e a área
Macroeconômica.
8.6
Existem limites adicionais àqueles que constam no regulamento/regulação (por ex:
concentração por setor, emissor, contraparte, tipo de risco)? Quais?
A Gestora, visando proporcionar a melhor rentabilidade aos Cotistas, poderá, respeitadas as
limitações do Regulamento e da legislação, definir livremente o grau de concentração da carteira
de aplicação do FUNDO.
8.7
Descreva o processo decisório utilizado em caso de violação dos limites citados no item
8.5
Vide item 8.5
•

8.8
Qual o limite da(s) metodologia(s) citada no item 8.5?
Não existe limite de VaR para o Fundo.
8.9

De que forma é apurado o consumo dos limites dados pela(s) metodologia(s) citada(s) no
item 8.5?

N/A
8.10

Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite da(s)
metodologia(s) citadas no item 8.5 foi excedido, por qual motivo e qual o máximo
atingido? Comente.

N/A
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Qual o VaR/B-VaR/TE médio do Fundo nos últimos:
3 meses?
-0.37%
8.11 6 meses?
-0.38%
12 meses?
-0.40%
24 meses?
-0.47%
8.12 Qual a alavancagem nocional máxima (exposição bruta) atingida pelo fundo e em qual(is)
ativo(s) nos últimos 24 (vinte e quatro) meses?
O Fundo não utiliza alavancagem em sua política de investimento.
Qual o limite para perdas em cenário de stress? Como são definidos os cenários (ex.
Utiliza o cenário elaborado pela B³ ou o próprio)?
Não há limite definido em regulamento.
8.13

8.14

Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite de stress
foi excedido e por quê?

N/A
Qual o stress médio do fundo nos últimos
Pessimista(%) Otimista (%)
3 (três) meses?
8.15

6 (seis) meses?
12 (doze) meses?
24 (vinte e quatro) meses?

-3.45%

3.25%

-3.52%

3.31%

-3.68%

3.45%

-4.03%

3.85%

8.16 Comente o último stop loss relevante do fundo.
Vide item 4.1

9. Comportamento do fundo em crises
Período*
Mai/06
Jul – Ago/07
Out/08 – Mar/09
Jan/10 – Jun/10

Evento
Crise das Bolsas norteamericanas
Crise das hipotecas
Crise no Sistema
Financeiro norteamericano
Crise de endividamento
dos PIGS

Comportamento
(variação do fundo)

Explicação

Vide informativo abaixo
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Abril/11 – Set/11
Abril/15 – Ago/16

Segunda crise da dívida na
Europa
Crise política / recessão no
Brasil

* Para o período solicitado deve ser informado o comportamento (variação do fundo) de acordo com o mês fechado (ex. 01/01 a 31/01).

10. Três períodos de maior perda do fundo
Período

Evento

Perda

Explicação

Tempo para
recuperação

1
2

Vide informativo abaixo

3

11. Atribuição de performance do fundo nos últimos 5 (cinco)
anos
11.1

Atribuição:

Contribuição:

Comente as mudanças em estratégias em razão de fluxo de recursos (aplicações ou
resgates).
Não houve mudança na estratégia de gestão do fundo.
11.2

11.3

O fundo já esteve fechado temporariamente para aplicação por deliberação da gestora, do
administrador fiduciário ou órgão regulador? Quando? Por quê?
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Sim. Em novembro de 2015.

12. Relacionamento com distribuidores/alocadores
Com que grau de detalhamento e com que frequência a carteira pode ser disponibilizada
para distribuidores/alocadores?
A composição do fundo poderá ser disponibilizada de acordo com regras estabelecidas pela gestão
e previamente acordadas entre as partes.
12.2 Com que frequência é possível realizar conference calls com a gestora dos fundos?
Os calls com gestores são realizados mensalmente, mas periodicidade diferente pode ser acordada
entre as partes.
12.3 Por quais canais o fundo é distribuído?
Todos os permitidos pelas ICVM 555.
12.1

12.4

Considerando o montante total de ativos sob gestão, qual o percentual detido pelos
cinco maiores distribuidores ou alocadores, individualmente?
Número
%
1

25%

2

4%

3

20%

4

14%

5

14%

13. Atendimento aos cotistas
Quais os relatórios disponíveis aos cotistas do fundo? Fornecer detalhes. Qual sua
periodicidade? Com que defasagem?
BTG Pactual Asset Management entende ser fundamental no relacionamento com seus clientes a
qualidade dos serviços prestados. A estratégia de serviço da empresa baseia-se na assessoria aos
13.1

18

clientes para identificação da melhor alocação de recursos, na gestão de risco e na transparência
e acesso contínuo pelos clientes aos seus portfólios.
A BTG Pactual Asset Management pode enviar relatórios de análise macroeconômica, de empresas
e de crédito que seguem diferentes periodicidades. Em relação aos relatórios específicos sobre os
fundos, diariamente são enviados aos clientes relatórios com a cota, patrimônio líquido e
rentabilidade dos produtos. São produzidas, também, lâminas de cada fundo com o seu
desempenho e análise de risco e retorno (retorno, volatilidade, índice de Sharpe). Para alguns
produtos, são produzidas, lâminas semanais contendo os principais acontecimentos do mercado,
além das principais posições dos fundos e suas respectivas rentabilidades. Sobre relatórios de risco
dos fundos, a área de risco de mercado é responsável por gerar relatórios, como relatórios de VaR
e Stress Test. Tais relatórios podem ser gerados em periodicidades diferentes, conforme
necessidade de análise ou demanda de clientes ou de outras áreas do Banco como áreas comerciais
e de gestão. Além disso, a área elabora relatórios customizados sobre mercados específicos, que
são utilizados por outras áreas de pesquisa. O objetivo desses relatórios é a difusão do
conhecimento técnico sobre os ativos e sobre o comportamento dos mercados, auxiliando a
estruturação de operações específicas e a detecção de oportunidades de mercado. Seguem
exemplos de relatórios de risco recebidos pela área de gestão:
Relatórios de Controle de Risco de mercado (freqüência: diária):
Mensuração das perdas potenciais geradas pela exposição aos diversos mercados, intrínseco ao
mercado financeiro, ênfase no aspecto quantitativo.
Análises: fundos de investimento administrados pela BTG Pactual Asset Management
Cálculos em diversos níveis: risco por ativo, risco por classe de ativos, risco por carteira
Relatórios: Value at Risk, Stress Test
Adicionalmente, visando agregar valor para seus clientes, a BTG Pactual Asset Management
promove freqüentemente palestras sobre temas relevantes, além de disponibilizar sua equipe de
profissionais e a do Banco (Ex. gestores de recursos, analistas macroeconômicos e de empresas,
etc.) para visitas e conference calls de acordo com a demanda e o perfil do cliente.
Cabe destacar que a BTG Pactual Asset Management possui uma equipe exclusivamente dedicada
para a distribuição de fundos. Dentre os serviços prestados aos nossos distribuidores, podemos
destacar:
Treinamento formal para a força de vendas incluindo todos os tópicos para a compreensão e venda
dos produtos, a saber: Banco BTG Pactual, BTG Pactual Serviços Financeiros, controle de riscos,
características dos produtos, mercados de atuação, estratégias e posicionamento comercial, entre
outros. Cabe destacar que consideramos o processo de treinamento parte fundamental de um
projeto de parceria de distribuição, merecendo de nossa parte total atenção e apoio;
Contato constante com a Área de Investimentos do Parceiro para informações de mercado e das
carteiras dos fundos, incluindo todo material relevante sobre os fundos para informação e
motivação da força de vendas (Ex. premiações recentes, notícias na mídia, rankings etc);
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Conference calls com o gestor e macro economista realizados mensalmente, visando atualizar a
força de vendas sobre o cenário macroeconômico e as estratégias de investimento utilizadas nos
fundos;
Processo de reciclagem da força de vendas. Após o treinamento inicial, entendemos ser
extremamente importante a interação entre a força de vendas e a BTG Pactual Asset Management
para a reciclagem dos conceitos, esclarecimento de dúvidas, etc. Desta forma, realizamos
frequentemente visitas às filiais e/ou às agências, abordando os produtos, dúvidas sobre estes ou
qualquer outro assunto de interesse das Equipes de Venda.
Adicionalmente, a BTG Pactual Asset Management incentiva a troca de tecnologia com os seus
distribuidores, tendo organizado, por exemplo, cursos de gerenciamento de riscos, painéis sobre
Hedge Funds, conference calls frequentes sobre temas relevantes, etc.
13.2 Qual (is) é (são) o(s) veículo(s) disponível(is) para acessar informações sobre o Fundo e
com qual frequência seu conteúdo é atualizado?
As informações podem ser obtidas pelo site da BTG Pactual Asset Management
(https://www.btgpactual.com/home/asset-management/fundos-btg-pactual). As informações de
cotas, patrimônio e rentabilidades são atualizadas diariamente. As lâminas são atualizadas
mensalmente. Já os regulamentos e prospectos são atualizados sempre que ocorrem mudanças no
fundo.
13.3

Existe algum canal de atendimento dedicado ao cotista? De que forma pode ser acessado
e qual o horário para atendimento?

Sim.
Contato Telefônico: (21) 3262-9944, das 08:00 às 18:00
E-mail: SH-atendimento@btgpactual.com

14. Investimento no exterior
14.1

Qual o produto (tipo de ativo ou fundo investido) e sua estrutura, incluindo os veículos
utilizados (se houver)? Descreva a estratégia, os principais ativos e instrumentos
utilizados.

N/A
14.2
N/A

Quais os riscos envolvidos?

14.3
N/A

Quais são os mercados em que o fundo opera?

14.4
N/A

Em relação ao veículo local, o fundo utiliza estratégias para proteção cambial?
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14.5

14.6

Caso o fundo de investimento local tenha por objetivo o investimento em único fundo de
investimento ou veículo no exterior (fundo espelho), enumerar os prestadores de serviços
e demais informações dos fundo de investimento ou veículo no exterior (administrador,
custodiante, RTA, prime broker, entre outros).
Administrador Fiduciário
N/A
Custodiante
N/A
Auditor
N/A
RTA
N/A
Prime Brokers
N/A
NAV Calculator
N/A
Domicílio do fundo
N/A
Taxa de administração
N/A
Código ISIN do fundo
N/A
Moeda do domicilio fundo no exterior
N/A
Outros prestadores de serviço, dos
N/A
investimentos no exterior, caso exista.
Caso o investimento no exterior possua subclasses, favor descrever os riscos de
contaminação entre elas.

N/A
14.7

Caso a gestora tenha influência direta/indireta na gestão do fundo no exterior, descreva
como foi constituída a diretoria do fundo.

N/A
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Questionário ANBIMA de due
diligence para contratação de
Gestor de Recursos de Terceiros

Contratado:
BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Contratante:
Compliance – Due Diligence
Questionário preenchido por:

Data:
Julho 2019
(Todos os campos devem ser preenchidos. Caso algum
campo não seja aplicável à sua instituição, este deve ser
preenchido com “N/A”).
Versão: [-]

Apresentação
Este questionário é baseado no Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para
Administração de Recursos de Terceiros (“Código”). Ele tem o objetivo de auxiliar o administrador
fiduciário no processo de contratação de gestores de recursos de terceiros para os fundos de
investimento.

O questionário busca abordar, minimamente, a adoção de práticas consistentes, objetivas e
passíveis de verificação que sejam suficientes não só para entender e mensurar os riscos associados
à prestação de serviço como também para garantir um padrão aceitável da instituição a ser
contratada.

O anexo ao questionário trata de informações específicas dos fundos de investimento.

O administrador fiduciário poderá adicionar outras questões julgadas relevantes na forma de anexo
a esse questionário.

Este questionário deve ser respondido por profissional com poderes de representação, e qualquer
alteração em relação às respostas enviadas e aos documentos encaminhados após o preenchimento
deste questionário deve ser enviada à instituição que contratou a prestação de serviço em até cinco
dias úteis da referida alteração.

Este questionário entrará em vigor em 11 de janeiro de 2019.
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ANEXO I – FUNDOS DE INVESTIMENTO
1. Alterações desde a última atualização
1.1 Nome do fundo
BTG Pactual Dividendos Fundo de Investimento em Quotas de Fundos de Investimento em
Ações
1.2 CNPJ
09.290.813/0001-38
1.3 Data de início
10/03/2008
1.4

Classificação ANBIMA

Ações Dividendos
1.5

Código ANBIMA

206032
1.6

O fundo já sofreu alteração com perda de histórico de informação do mesmo?

Não
1.7 Classificação tributária (CP/LP/Ações)
O rendimento auferido no resgate de quotas sujeita-se à incidência de imposto de renda na fonte
à alíquota de 15%. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos
de Longo Prazo.
1.8 Descreva o público-alvo.
O Fundo destina-se a receber aplicações de recursos provenientes de investidores pessoas físicas
e/ou jurídicas em geral, bem como de fundos de investimento que busquem performance
diferenciada e entendam a natureza e a extensão dos riscos inerentes às aplicações no mercado
financeiro e de capitais.
O regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica aplicável
1.9
ao cotista, p. ex., Resolução do CMN?
Não.
1.10 Conta corrente (banco, agência, nº)
Banco: 208 – BTG Pactual
Agência: 0001
Conta Corrente: 00004712
1.11 Conta CETIP (nº)
05950007
1.12 Administração (indique contato para informações).
BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
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1.13 Custódia (indique contato para informações).
Banco BTG Pactual S.A.
1.14 Auditoria externa
Ernst & Young
Caso se aplique, informar:
Escriturador
Custodiante
Consultor Especializado
1.15
Assessor Jurídico
Co-gestor
Distribuidor
Outros
1.16 Cotização: abertura ou fechamento?

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Fechamento
Regras para aplicação e resgate:

Aplicação (datas, horários, cotização e liquidação)

Aplicação diária. Cheque ou
DOC: até às 15:30hs.
TED: até às 15:30hs mediante
consulta à Administradora.
Quota D+1 dias úteis da efetiva
disponibilidade dos recursos.

Carência/Tempo mínimo para permanência (lock-up
period) e eventuais penalidades para resgates antes do
término desse período.

Liquidez diária.

1.17

Resgate (datas, horários, cotização e liquidação)

Aplicação inicial mínima
Aplicação máxima por cotista
Aplicação adicional mínima
Resgate mínimo
1.18 Taxa de Entrada (upfront fee)

Resgate diário. Cheque ou
DOC: Até às 15:30hs.
TED: Até às 15:30hs mediante
consulta à Administradora.
Quota D+30, o pagamento do
resgate deverá ser efetuado no
terceiro dia útil subsequente à
Data de Conversão
R$ 5.000,00
Não há.
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00

Não há.
1.19 Taxa de Saída (redemption fee)
Para resgatar suas cotas do fundo de forma antecipada, o investidor paga uma taxa de 5,00%
sobre o valor do resgate.
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1.20 Taxa de administração
2,5 % a.a.
1.21 Taxa de administração máxima
2,5% a.a.
1.22 Taxa de custódia máxima
N/A
Taxa de Performance
% (Percentual)
N/A
Benchmark
N/A
1.23
Frequência
N/A
Linha-d’água (sim ou não)
N/A
Método de cálculo (ativo/passivo/ajuste)
N/A
Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e da gestora, se este for
1.24
diferente) excluindo-se as taxas de Administração e de Performance.
A custódia do fundo é realizada pelo Banco BTG pactual S.A., porém não é cobrada taxa pela
prestação do serviço por se tratarem de empresas do mesmo grupo econômico.
Há acordo de remuneração com cláusula de reversão de rebate para o fundo?
1.25
(pagamento e/ou recebimento).
Sim.

2. Perfil
Descreva o fundo no que tange à estratégia, ao objetivo de rentabilidade e à política de
investimento.
O Fundo procura obter através de uma gestão a melhor seleção de ações que tem como meta a
excelente distribuição de dividendos. Não há restrição a nenhum setor de atividade econômica na
seleção de ações. Para tanto, o Fundo deverá adquirir quotas dos fundos de investimento
disponíveis no mercado, para maximizar a sua relação retorno/risco.
Por meio da análise dos cenários macroeconômicos nacionais e internacionais, dos riscos de
mercado, de crédito e liquidez, são definidas pelo Gestor as estratégias e a seleção de ativos
financeiros do Fundo, respeitando-se sempre a legislação, as normas e regulamentos aplicáveis,
bem como as diretrizes estabelecidas no regulamento do Fundo.
As aplicações do Fundo deverão estar representadas por no mínimo 95% em quotas do BTG Pactual
Dividendos Master Fundo de Investimento de Ações, inscrito no CNPJ sob o número
18.969.955/0001-17. A parcela correspondente aos 5% remanescentes de seu patrimônio líquido
poderá ser aplicada em: (i) títulos públicos federais; (ii) títulos de renda fixa de emissão de
instituição financeira, desde que classificados como baixo risco de crédito; e (iii) operações
compromissadas, de acordo com a regulação específica do Conselho Monetário Nacional.
2.1
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2.2

Descreva as alterações significativas na estratégia ou na política de investimento no
histórico do fundo.

N/A
2.3
Descreva o processo decisório de investimento deste fundo de investimento.
O BTG Pactual acredita que o sucesso na gestão de recursos de terceiros no longo prazo é resultado
da combinação da expertise de mercado sob estrito controle de risco com a excelência em pesquisa
e tecnologia. Portanto, o processo decisório utilizado é sistemático e altamente dinâmico,
conforme veremos a seguir.
A preservação do capital de nossos Clientes é um dos maiores compromissos do BTG Pactual e o
processo de decisão investimentos reflete este compromisso. No mercado brasileiro, caracterizado
por elevada volatilidade, a performance diferenciada e segura depende da capacidade de antecipar
mudanças macroeconômicas. Por isso, o BTG Pactual dedica grande parte de seu tempo e recursos
ao processo de compreensão dos fatores de mercado e à tomada de decisão de investimentos.
A primeira etapa do processo de decisão é a análise detalhada dos cenários macroeconômicos e
políticos no âmbito internacional e doméstico, uma vez que a crescente inserção do Brasil em um
mercado cada vez mais globalizado inviabiliza uma gestão de recursos eficiente que não leve em
consideração o cenário externo e suas implicações para a economia brasileira, sendo um exemplo
de evolução do processo de decisão.
Na segunda etapa do processo de decisão as equipes de gestão do Pactual realizam uma análise
detalhada dos preços dos ativos com base nos cenários macroeconômicos traçados pelas equipes
de análise (econômica/empresas) e suas probabilidades de ocorrência. Estes preços são
contrastados com os preços de mercado e com as estimativas das principais casas de pesquisa,
tendo um duplo objetivo: validar as estimativas das equips de gestão do BTG Pactual e identificar
onde se encontra o consenso de mercado para aproveitar de forma mais eficiente as
oportunidades.
Na terceira etapa, é realizada a alocação teórica dos recursos, adequando a visão de mercado dos
gestores do BTG Pactual aos objetivos de relação risco/retorno das carteiras, buscando sempre a
preservação de capital.
Na quarta etapa, é conduzida a análise quantitativa e técnica para precificação dos ativos, baseada
em tecnologia própria, que ajusta o retorno potencial de um ativo à sua liquidez (com ênfase em
momentos de forte correção de mercado), duration, horizonte de investimento, tamanho desejado
de posição, entre outros fatores. A metodologia de análise utilizadas Renda Variável se encontra
abaixo:
Metodologia de Análise de Renda Variável
•
•
•
•

Análise Quantitativa;
Fluxo de Caixa Descontado; Modelo de Valuation de Múltiplos; Liquidez;
Análise Qualitativa;
Qualidade do management / governança corporativa; Liderança no respectivo setor / poder
de precificação;
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•
•
•

Análise Técnica;
Análise de Fluxo; Horizonte de Investimento e Liquidez; Dados estatísticos: beta, alpha,
volatilidade;
“Market timing”: monitoramento dos melhores momentos para entrar e sair do mercado.

Na quinta etapa, uma criteriosa análise de risco (mercado e crédito) é conduzida, utilizando
sistemas desenvolvidos internamente para cálculo, por exemplo, do Value at Risk da carteira e do
stress test das posições. Adicionalmente, nesta etapa também é possível a elaboração de hedge
ótimo para qualquer posição ou carteira, utilizando ativos pré-selecionados pelo gestor, além de
ser possível a construção de carteiras indexadas (ou enhanced indexed) a qualquer benchmark.
A sexta e última etapa do processo é executada pela área de Fund Administration, que busca
certificar o devido cumprimento dos objetivos traçados, bem como verificar a aderência dos fundos
à legislação e aos mandatos previamente estabelecidos.
2.4
Cite as premiações, ratings e rankings dos últimos 05 anos.
O grupo de gestão do BTG Pactual recebeu diversos prêmios ao longo dos anos, podendo ser
resumido em:
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Os prêmios mais recentes foram:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Melhor Gestor Especialista de fundos DI e de curto prazo – Portal Exame – 2018
Melhor Gestor Especialista – Portal Exame - 2018
Asset Management Company of the Year – The European - Chile
Melhor Gestor de Renda Variável – Prêmio Top Gestão – Valor – 2017
Melhor Gestor de Renda Variável – Prêmio Top Gestão – Valor – 2016
Melhor Gestor Especialista de Fundos de Renda Fixa – Exame – 2016
Gestor de Fundos RF e RV - Prêmio Top Gestão – Valor – 2015
Melhor Gestor de Fundos Multimercado – Portal Exame – 2015
Melhor Gestor Especialista de Fundos RV – Portal Exame – 2015

3. Equipe de gestão do fundo
3.1
Cite os profissionais envolvidos na gestão
A BTG Pactual Asset Management adota uma estrutura de organização ligeiramente diferente das
outras empresas de gestão. Ao invés de os portfólios dos fundos serem delegados a gestores
individuais (conceito de star manager), eles ficam sob a responsabilidade de uma equipe de gestão,
cada membro da equipe atuando em seu mercado de especialização. A estrutura funciona como
se na prática existisse um único portfólio para todos os fundos. As posições são alocadas aos
fundos em função de seus perfis de risco e objetivos de rentabilidade, sempre respeitando os
mandatos específicos, não existindo a possibilidade de haver posições direcionais opostas entre os
fundos.
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Devido à diferente estrutura de gestão da instituição, a eventual saída de um profissional ainda
que evento pouco comum, não deve ter impacto na performance dos fundos.
A gestão dos produtos tradicionais de juros e câmbio é de responsabilidade do grupo de renda fixa,
bem como os denominados fundos multimercados, que aplicam nos diversos mercados tanto em
posições compradas como vendidas (juros, câmbio, cupom cambial, bolsa, etc). Já a gestão da
parcela aplicada em renda variável dos produtos de renda fixa compete ao grupo de renda variável.
Ressaltamos que os grupos de renda fixa e renda variável trabalham de forma integrada,
respeitadas as diretrizes de alocação de recursos, compartilhando informações sobre fluxo e preço
relativo dos ativos e avaliando a correlação e dominância entre os mercados.
Os principais gestores do Fundo são:
William Landers: É sócio do BTG Pactual e Head LatAm de equities da BTG Pactual Asset
Management. Antes de se juntar ao BTG Pactual, em março de 2019, William passou 17 anos como
Head LatAm de equities na BlackRock, onde também atuava como membro do time de Mercados
Emergentes e membro do Investment Stewardship Committee. Anteriormente, trabalhou por 7
anos como analista sell side da CSFB e Lahman Brothers, cobrindo os setores de Latin American
Technology e Food and Beverages. Wiliam começou sua carreira em 1995 na Latin American
Banking Division do Bear Stearns. William possui graduação em Finance and International
Management pela Georgetown University, além de ser CFA chartholder.
Júlio Araújo Filho: é sócio e Head da mesa de Juros da BTG Pactual Asset Management. Iniciou sua
carreira no Banco BTG Pactual em julho de 2009, antes trabalhou como assistente das mesas de
Juros e FX da Asset. Trabalhou na BTG Gestora de Recursos e antes foi estagiário da mesa de
operações de Renda Fixa da Goldman Sachs no Brasil. Formou-se em Economia pela IbmecSP/Insper em 2008.
José Lucio Barroso do Nascimento: é sócio e estrategista de Renda Fixa da BTG Pactual Asset
Management. Ingressou no BTG Pactual em Dezembro de 1999. Em Julho de 2007, Head of Câmbio
da mesa proprietária do Banco BTG Pactual's em São Paulo e em 2012 foi transferido para o Chile
como Head de Renda Fixa do Chile e Peru. Em Janeiro de 2016 retornou a mesa de Renda do BTG
Pactual Asset Management em São Paulo. É graduado em Economia pela Universidade Federal de
Rio die Janeiro (UFRJ).
Pedro Maia: é sócio do BTG Pactual e Ingressou no Banco UBS Pactual em maio de 2008 e desde
setembro de 2009 atua como analista na divisão de Asset Management de Renda Variável do BTG
Pactual. Antes de ingressar no Asset Management, foi analista de renda variável para a mesa
proprietária do Banco UBS Pactual. Antes disso, trabalhou na ARX Capital Management de
novembro de 2005 a abril de 2008 também como analista de renda variável. Cursou economia e
graduou-se em direito pela PUC-RIO.
Andrea Cardia: É sócia do BTG Pactual e se juntou à Instituição em março de 2019. Anteriormente,
Andrea atuou por 6 anos na BlackRock como Diretora de Latin American and Global Emerging
Markets Funds, sendo a responsável por cobrir os setores Consumer, Healthcare e Financial. Entre
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2008 e 2013, Andrea trabalhou na Goldman Sachs Asset Management como Porfolio Manager,
fazendo a co-gestão de fundos brasileiros de equities, além de atuar como analista dos setores
Energy and Consumer e Materials. Ainda, Andrea trabalhou por 6 anos na AllianceBernstein
cobrindo os setores de Latin American Equities e coordenando o time de commodities para
mercados emergentes. Andrea ainda atuou por 10 anos como analista de sell side para diversas
casas, como Merrill Lynch e CLSA. Andrea é formada pela EAESP – FGV.
Andrea Weinberg: É sócia do BTG Pactual e se juntou à Instituição em março de 2019. Antes disso,
atuou durante 7 anos como Diretora de Latin American and Global Emerging Markets na BlackRock,
sendo a responsável por cobrir os setores de Commodities (metals & mining, pulp & paper, and
oil), Education e Industrial. Anteriormente, atuou por 5 anos como analista de equities na
AllianceBernstein e Dynamo Administradora de Recursos, cobrindo os setores já mencionados
anteriormente. Andrea também trabalhou como analista de sell side na Merrill Lynch (2004 a 2007)
e na Goldman Sachs (1998-2004) cobrindo o setor de Metal & Mining. Andrea é formada em
Ciências e Engenharia Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e possui Master’s
Degree em Financial Engineering & Operations Research pela Columbia University.
Raphael Fraga Maia: ingressou no Banco BTG Pactual em junho de 2011, atuando como analista
na divisão de Asset Management de Renda Variável. Anteriormente ao BTG, foi associate partner
da Tarpon Investimentos. Antes disso, trabalhou no Banco Fator atuando como analista e co-gestor
dos fundos de renda variável. Raphael é graduado em administração de empresas pela Fundação
Getúlio Vargas – EAESP.
Rafael Fonseca: ingressou no UBS Pactual em 2007 e a partir de 2011 vem trabalhando como
analista na divisão de Asset Management de Renda Variável. Antes de se juntar à equipe de Asset
Management, era analista de Research (sell-side) para o BTG Pactual cobrindo Óleo & Gas,
Agronegócio e Utilities. Antes de Research, ele trabalhou nas áreas de suporte operacional no
banco. Rafael é formado em Economia pela PUC-Rio.
Laercio Henrique: é associado e ingressou no Banco Pactual em 2003 na área de Back Office. Em
2005 foi alocado para a área de Research, com a função de Analista Sell-side cobrindo os setores
de Telecomunicação e Mídia. Trabalhou de 2006 a 2009 na Mesa Proprietárias de Renda Variável
com a função de Analista Buy-side. Em 2009 ingressou na Mesa Proprietária do Banco Modal com
a função de Analista Buy-side. Retornou ao BTG Pactual em 2010 na Mesa de Renda Variável da
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Asset

3.2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Management.

É

formado

em

Administração

de

Empresas

pelo

IBMEC.

Cite o histórico de alterações significativas na equipe nos últimos 05 anos.
Bruno Coutinho – deixou a área de gestão de renda fixa da Asset Management em
janeiro/15;
Bernardo Salgado – deixou a área de gestão de renda fixa da Asset Management em
janeiro/16;
James Oliveira - deixou a área de gestão de renda fixa da Asset Management em
janeiro/17;
José Zitelmann – deixou a Asset Management em fevereiro/2019;
Gustavo Hungria – deixou a Asset Management em fevereiro/2019
Albano Franco – deixou a Asset Management em fevereiro/2019
William Landers – ingressou na Asset Management em março/2019;
Andrea Cardia – ingressou na Asset Management em março/2019; e
Andrea Weinberg – ingressou na Asset Management em março/2019
Foram considerados entre as principais mudanças, por um critério de senioridade,
apenas sócios e associados.
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4. Estratégias e carteiras
Descreva as regras, procedimentos e limites específicos de gestão para o fundo, em
cenários de stress.
Todas as posições têm stop loss e estes devem sempre ser respeitados. O stop loss é definido pela
área de gestão e, via de regra, é mais próximo aos preços de mercado em posições de trading e
pouco mais distante em posições estruturais.
4.1

A BTG Pactual Asset Management possui em sua estrutura dois risk officers (Renda Fixa e Renda
Variável) responsáveis pelo acompanhamento on-line do risco de mercado das posições dos
Fundos. A estrutura on-line, presente permanentemente junto aos operadores, visa tornar mais
ágil a simulação dos prováveis impactos das posições assumidas, bem como dos cenários
vislumbrados pelos operadores sobre o desempenho dos portfólios desencadeando, caso
necessário, ações de adequação para enquadramento dos portfólios. Uma vez que as negociações
nos mercados são iniciadas, as operações realizadas pelos gestores são monitoradas pela equipe
de risco on-line, que verifica o enquadramento do fundo aos limites de Risco permitidos. Estes risk
officers reportam-se diretamente ao Comitê de Asset Management, recebendo suporte
metodológico/ tecnológico da área de risco de mercado.
Não há liberdade para a equipe de gestão operar fora dos limites e mandatos de nenhum fundo.
Todos os mandatos devem ser sempre respeitados. Com relação a decisões de redução ou zeragem
de posições, a equipe de gestão deve implementá-las imediatamente.
4.2
O fundo pode realizar operações de day trade?
São expressamente vedadas no Fundo operações de day trade, assim consideradas aquelas
iniciadas e encerradas no mesmo dia, independentemente do fundo possuir estoque ou posição
anterior do mesmo ativo.

5. Uso de derivativos

5.1

5.2

Com que objetivo(s) são utilizados derivativos:
Proteção de carteira ou de posição
Mudança de remuneração/indexador
Estratégias combinadas (floors, caps, collars, spreads, straddles, box,
financiamentos com termo etc.)
Alavancagem
Mercados em que são utilizados derivativos:
Juros
Câmbio
Ações
Commodities

SIM () NÃO (X)
SIM ( ) NÃO (X)
SIM ()

NÃO (X)

SIM ( ) NÃO (X)

Sim
Não
Sim
Não
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Em Bolsas:
Com garantia
Não
Sem garantia
Sim
Em Balcão
Com garantia
Não
Sem garantia
Sim
5.3
Qual a abordagem da gestora no investimento em ativos de crédito privado?
O Fundo não está autorizado a aplicar em ativos financeiros classificados como crédito privado.

6. Compra de cotas de fundos de investimento
6.1
6.2

De fundos de terceiros?
De fundos da gestora?

SIM ( X ) NÃO ( )
SIM ( X ) NÃO ()

7. Informações adicionais
7.1
PL atual.
R$ 63,84 MM
7.2
PL médio em 12 (doze) meses.
R$ 57,25 MM
7.3
PL atual da mesma estratégia sob gestão da gestora.
R$ 63,84 MM
Qual a capacidade máxima estimada de captação de recursos do fundo e de sua
estratégia? Quais são os critérios de definição?
Não há limite para captação no Fundo no momento.
7.4

7.5
628

Número de cotistas.

Qual percentual do passivo do fundo representa aplicações da gestora, controladores,
coligadas, subsidiárias, de seus sócios e principais executivos?
As empresas do grupo não possuem posição no fundo BTG Pactual Discovery. Já em relação aos
executivos do grupo, não existe limitação para aplicação neste fundo, devendo apenas ser
respeitados os limites impostos pelo regulamento do fundo.
7.6

Ressaltamos que a maior parte do patrimônio pessoal dos sócios e principais executivos está
investida em ações das holdings que controlam o Banco BTG Pactual S.A., sendo, portanto,
absolutamente imaterial o total investido por esse grupo frente aos recursos investidos por
clientes.
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7.7
Descreva as regras de concentração de passivo.
Não há regra específica de concentração de passivo para este fundo. Monitoramos
constantemente o perfil dos clientes que investem nos fundos BTG Pactual através de curvas ABC.
Normalmente monitoramos a concentração por grupo de cotistas de um mesmo distribuidor em
um fundo de investimento para que não tenha mais do que 20% individualmente.
7.8
Percentuais detidos pelos dez maiores cotistas.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

7.9

15.6%
11.3%
10.9%
10.6%
7.9%
7.0%
6.1%
4.7%
3.3%
3.3%

Houve alguma mudança de prestadores de serviços de administração fiduciária e/ou de
custódia nos últimos 05 anos da operação do fundo? Quando?

Não.
7.10

A última demonstração financeira foi emitida com obteve algum parecer modificado (com
ressalva, com abstenção de opinião, ênfase, parecer adverso opinião) pelo auditor
independente?

Não.

8. Gestão de risco
8.1
N/A

Descreva as regras de exposição a risco de crédito específicas do fundo.

8.2
Descreva as regras de liquidez para ativos específicas do fundo.
Além de monitorar diariamente o risco de mercado (Var e Stress Test) e liquidez das carteiras dos
fundos da BTG Pactual Asset Management é responsável pelo research quantitativo, tendo como
missão fornecer ferramentas de análise para as mais diversas áreas da instituição, e pela definição
dos modelos de validação de preços.
Conforme mencionado anteriormente, a gestão dos fundos da BTG Pactual Asset Management
prioriza o elevado grau de liquidez dos ativos dos fundos. A adoção de um perfil de liquidez elevado
oferece dois grandes benefícios: agilidade nas mudanças de posições e a consequente proteção
nos períodos de maior volatilidade, e aproveitamento das oportunidades de negócio que surgem
em situações de stress.

14

Desta forma, a preocupação com a liquidez dos portfólios é constante. No cálculo diário do risco
de mercado dos fundos, a liquidez também é gerenciada pelo ADTV (Average Daily Traded
Volume), método através do qual os ativos são ponderados pelo tempo que o gestor levaria para
se desfazer da posição. Para esta análise, são utilizadas séries históricas de volume negociado em
mercados como ações, títulos públicos e derivativos. O processo de controle de liquidez dos ativos
dos fundos de investimentos leva em consideração as obrigações estabelecidas pelo seu passivo,
atentando principalmente para a regra de cotização de resgates.
Através de um sistema desenvolvido internamente (PATROL), é possível otimizar e antecipar as
margens requeridas pela BMF (futuros, opções, swaps) e pela CBLC (opções, termo, aluguel)
levando a uma gestão eficiente do caixa dos fundos mitigando risco de liquidez.
O sistema interno replica a metodologia divulgada pelas Bolsas e é totalmente integrado aos
demais sistemas da Instituição o que viabiliza as simulações on-line das margens dos fundos.
Ainda, antes da abertura dos mercados, os gestores recebem relatórios que indicam a exposição
de cada ativo, classe de ativos e carteira, bem como sugestões de estratégias de hedge utilizando
ativos de alta liquidez.
A gestão de risco de liquidez também contempla uma análise de stress em relação a resgates nos
fundos. Desta forma, com base em diferentes cenários de redução de patrimônio verifica-se se a
composição / liquidez do portfólio comportaria o volume de vendas associados a cada cenário
(estimando quanto tempo adicional seria necessário caso o cenário de resgate não possa ser
efetivado em apenas um dia), observando-se ainda o enquadramento de seus limites
regulamentares.
8.3
Caso o Fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle.
O Fundo não opera derivativos sem garantia.
Se houver na carteira do fundo, ativos/derivativos ilíquidos/exóticos, como a gestora
realiza o acompanhamento?
A precificação é feita com base nas definições e discussões do Comitê de Precificação da
Administradora, conforme definido no Manual de Precificação. Assim, os cálculos e metodologias
relativos à precificação dos ativos e performance de investimentos são realizados e/ou ratificados
por área independente da área de gestão, visando mitigar conflitos de interesses inerentes ao
processo. A área de controles independentes atesta que a valorização dos ativos está de acordo
com a regulamentação e melhores práticas aplicáveis, refletindo o valor justo e preciso do ativo na
data-base. Eventuais dificuldades na precificação de ativos (ex.: ativos ilíquidos, períodos de stress,
junk-bonds, inexistência ou insuficiência de informação precisa, etc.) devem ser formalmente
reportados ao(s) investidor(es) conferindo total transparência ao processo de precificação.
8.5
Qual(is) a(s) metodologia(s) de controle de risco utilizada(s) (por ex.: VaR, Tracking Error
e Expected Shortfall)?
VaR (Value at Risk)
8.4

O gerenciamento de risco dos fundos é realizado através de um rigoroso controle do VaR de cada
um dos ativos que compõem sua carteira. O VaR com um grau de confiança de 95% e 99% para um
dia é apresentado como função do patrimônio líquido da carteira. Ou seja, determina-se com uma
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probabilidade de acerto de 95% e 99% qual a perda máxima que esta carteira do Fundo pode
apresentar.
O cálculo é realizado utilizando-se o modelo de simulação histórica, de forma que nenhuma
hipótese a respeito da distribuição estatística dos eventos é realizada. Além disso, são preservadas
todas as correlações entre os ativos e as classes de ativos presentes no produto. Deve ser
ressaltado que os resultados apresentados pelo modelo possuem grau de confiabilidade limitado,
de forma que perdas maiores que aquelas observadas nos relatórios de risco podem ocorrer.
Alguns fundos da BTG Pactual Asset Management têm limites de VaR máximo pré-estabelecidos
em regulamento, que são estipulados pela área de Gerenciamento de Risco, com base no perfil do
produto e do público-alvo. Caso este limite esteja acima daquilo que foi pré-estabelecido para o
Fundo, as posições são revistas. Vale mencionar que ao longo do dia as exposições são monitoradas
dinamicamente pela área de gestão, sendo os risk managers on-line responsáveis por simular as
posições em termos de risco.
Stress Test
O Stress Test é realizado pela área de Risco de Mercado para estimar o comportamento do fundo
nos períodos de stress.
Atualmente, são utilizados dois modelos de teste de stress:
Simulação histórica: identifica o comportamento do portfólio atual de acordo com
movimentos de mercado acontecidos no passado;
•
Por cenários: simula o comportamento do portfólio caso um movimento hipotético de
mercado ocorra. São utilizados cinco cenários de stress otimistas e cinco cenários de
stress pessimistas. Os cenários são elaborados em conjunto com a área de risco e a área
Macroeconômica.
8.6
Existem limites adicionais àqueles que constam no regulamento/regulação (por ex:
concentração por setor, emissor, contraparte, tipo de risco)? Quais?
A Gestora, visando proporcionar a melhor rentabilidade aos Cotistas, poderá, respeitadas as
limitações do Regulamento e da legislação, definir livremente o grau de concentração da carteira
de aplicação do FUNDO.
8.7
Descreva o processo decisório utilizado em caso de violação dos limites citados no item
8.5
Vide item 8.5
•

8.8
Qual o limite da(s) metodologia(s) citada no item 8.5?
Não existe limite de VaR para o Fundo.
8.9

De que forma é apurado o consumo dos limites dados pela(s) metodologia(s) citada(s) no
item 8.5?

N/A
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8.10

Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite da(s)
metodologia(s) citadas no item 8.5 foi excedido, por qual motivo e qual o máximo
atingido? Comente.

N/A

8.11

8.12

Qual o VaR/B-VaR/TE médio do Fundo nos últimos:
3 meses?
-1.764%
6 meses?
-1.754%
12 meses?
-1.658%
24 meses?
-1.674%
Qual a alavancagem nocional máxima (exposição bruta) atingida pelo fundo e em qual(is)
ativo(s) nos últimos 24 (vinte e quatro) meses?

28/06/2019: 92.96% de net em EQ, via ações.
Qual o limite para perdas em cenário de stress? Como são definidos os cenários (ex.
Utiliza o cenário elaborado pela B³ ou o próprio)?
Não há limite definido em regulamento.
8.13

8.14

Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite de stress
foi excedido e por quê?

N/A
Qual o stress médio do fundo nos últimos
Pessimista: -13.60%
Otimista: 13.64%
Pessimista: -13.53%
Otimista: 13.57%
Pessimista: -13.17%
Otimista: 13.21%
Pessimista: -13.23%
Otimista: 13.26%

3 (três) meses?
8.15

6 (seis) meses?
12 (doze) meses?
24 (vinte e quatro) meses?

8.16 Comente o último stop loss relevante do fundo.
Vide item 4.1

9. Comportamento do fundo em crises
Período*
Mai/06
Jul – Ago/07
Out/08 – Mar/09

Evento
Crise das Bolsas norteamericanas
Crise das hipotecas
Crise no Sistema
Financeiro norteamericano

Comportamento
(variação do fundo)

Explicação

Vide demonstrativo de performance abaixo
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Jan/10 – Jun/10
Abril/11 – Set/11
Abril/15 – Ago/16

Crise de endividamento
dos PIGS
Segunda crise da dívida na
Europa
Crise política / recessão no
Brasil

* Para o período solicitado deve ser informado o comportamento (variação do fundo) de acordo com o mês fechado (ex. 01/01 a 31/01).

10. Três períodos de maior perda do fundo
Período

Evento

Perda

Explicação

Tempo para
recuperação

1
2

Vide demonstrativo de performance abaixo

3

11. Atribuição de performance do fundo nos últimos 5 (cinco)
anos
11.1

Atribuição:

Contribuição:
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Comente as mudanças em estratégias em razão de fluxo de recursos (aplicações ou
resgates).
Não houve mudança na estratégia de gestão do fundo.
11.2

11.3

O fundo já esteve fechado temporariamente para aplicação por deliberação da gestora,
do administrador fiduciário ou órgão regulador? Quando? Por quê?

Não.

12. Relacionamento com distribuidores/alocadores
Com que grau de detalhamento e com que frequência a carteira pode ser disponibilizada
para distribuidores/alocadores?
A composição do fundo poderá ser disponibilizada de acordo com regras estabelecidas pela gestão
e previamente acordadas entre as partes.
12.2 Com que frequência é possível realizar conference calls com a gestora dos fundos?
Os calls com gestores são realizados mensalmente, mas periodicidade diferente pode ser acordada
entre as partes.
12.3 Por quais canais o fundo é distribuído?
Todos os permitidos pelas ICVM 555.
12.1

12.4

Considerando o montante total de ativos sob gestão, qual o percentual detido pelos
cinco maiores distribuidores ou alocadores, individualmente?
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1. 15.5%
2. 10.8%
3. 10.6%
4. 7.8%
5. 6.8%
Total: 51.5%

13. Atendimento aos cotistas
Quais os relatórios disponíveis aos cotistas do fundo? Fornecer detalhes. Qual sua
periodicidade? Com que defasagem?
BTG Pactual Asset Management entende ser fundamental no relacionamento com seus clientes a
qualidade dos serviços prestados. A estratégia de serviço da empresa baseia-se na assessoria aos
clientes para identificação da melhor alocação de recursos, na gestão de risco e na transparência
e acesso contínuo pelos clientes aos seus portfólios.
13.1

A BTG Pactual Asset Management pode enviar relatórios de análise macroeconômica, de empresas
e de crédito que seguem diferentes periodicidades. Em relação aos relatórios específicos sobre os
fundos, diariamente são enviados aos clientes relatórios com a cota, patrimônio líquido e
rentabilidade dos produtos. São produzidas, também, lâminas de cada fundo com o seu
desempenho e análise de risco e retorno (retorno, volatilidade, índice de Sharpe). Para alguns
produtos, são produzidas, lâminas semanais contendo os principais acontecimentos do mercado,
além das principais posições dos fundos e suas respectivas rentabilidades. Sobre relatórios de risco
dos fundos, a área de risco de mercado é responsável por gerar relatórios, como relatórios de VaR
e Stress Test. Tais relatórios podem ser gerados em periodicidades diferentes, conforme
necessidade de análise ou demanda de clientes ou de outras áreas do Banco como áreas comerciais
e de gestão. Além disso, a área elabora relatórios customizados sobre mercados específicos, que
são utilizados por outras áreas de pesquisa. O objetivo desses relatórios é a difusão do
conhecimento técnico sobre os ativos e sobre o comportamento dos mercados, auxiliando a
estruturação de operações específicas e a detecção de oportunidades de mercado. Seguem
exemplos de relatórios de risco recebidos pela área de gestão:
Relatórios de Controle de Risco de mercado (frequência: diária):
Mensuração das perdas potenciais geradas pela exposição aos diversos mercados, intrínseco ao
mercado financeiro, ênfase no aspecto quantitativo.
Análises: fundos de investimento administrados pela BTG Pactual Asset Management
Cálculos em diversos níveis: risco por ativo, risco por classe de ativos, risco por carteira
Relatórios: Value at Risk, Stress Test
Adicionalmente, visando agregar valor para seus clientes, a BTG Pactual Asset Management
promove frequentemente palestras sobre temas relevantes, além de disponibilizar sua equipe de
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profissionais e a do Banco (Ex. gestores de recursos, analistas macroeconômicos e de empresas,
etc.) para visitas e conference calls de acordo com a demanda e o perfil do cliente.
Cabe destacar que a BTG Pactual Asset Management possui uma equipe exclusivamente dedicada
para a distribuição de fundos. Dentre os serviços prestados aos nossos distribuidores, podemos
destacar:
Treinamento formal para a força de vendas incluindo todos os tópicos para a compreensão e venda
dos produtos, a saber: Banco BTG Pactual, BTG Pactual Serviços Financeiros, controle de riscos,
características dos produtos, mercados de atuação, estratégias e posicionamento comercial, entre
outros. Cabe destacar que consideramos o processo de treinamento parte fundamental de um
projeto de parceria de distribuição, merecendo de nossa parte total atenção e apoio;
Contato constante com a Área de Investimentos do Parceiro para informações de mercado e das
carteiras dos fundos, incluindo todo material relevante sobre os fundos para informação e
motivação da força de vendas (Ex. premiações recentes, notícias na mídia, rankings etc);
Conference calls com o gestor e macro economista realizados mensalmente, visando atualizar a
força de vendas sobre o cenário macroeconômico e as estratégias de investimento utilizadas nos
fundos;
Processo de reciclagem da força de vendas. Após o treinamento inicial, entendemos ser
extremamente importante a interação entre a força de vendas e a BTG Pactual Asset Management
para a reciclagem dos conceitos, esclarecimento de dúvidas, etc. Desta forma, realizamos
frequentemente visitas às filiais e/ou às agências, abordando os produtos, dúvidas sobre estes ou
qualquer outro assunto de interesse das Equipes de Venda.
Adicionalmente, a BTG Pactual Asset Management incentiva a troca de tecnologia com os seus
distribuidores, tendo organizado, por exemplo, cursos de gerenciamento de riscos, painéis sobre
Hedge Funds, conference calls frequentes sobre temas relevantes, etc.
13.2 Qual (is) é (são) o(s) veículo(s) disponível(is) para acessar informações sobre o Fundo e
com qual frequência seu conteúdo é atualizado?
As informações podem ser obtidas pelo site da BTG Pactual Asset Management
(https://www.btgpactual.com/home/asset-management/fundos-btg-pactual). As informações de
cotas, patrimônio e rentabilidades são atualizadas diariamente. As lâminas são atualizadas
mensalmente. Já os regulamentos e prospectos são atualizados sempre que ocorrem mudanças no
fundo.
13.3

Existe algum canal de atendimento dedicado ao cotista? De que forma pode ser acessado
e qual o horário para atendimento?

Sim.
Contato Telefônico: (21) 3262-9944, das 08:00 às 18:00
E-mail: SH-atendimento@btgpactual.com
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14. Investimento no exterior
14.1

Qual o produto (tipo de ativo ou fundo investido) e sua estrutura, incluindo os veículos
utilizados (se houver)? Descreva a estratégia, os principais ativos e instrumentos
utilizados.

N/A
14.2
N/A

Quais os riscos envolvidos?

14.3
N/A

Quais são os mercados em que o fundo opera?

14.4
N/A

Em relação ao veículo local, o fundo utiliza estratégias para proteção cambial?

14.5

14.6

Caso o fundo de investimento local tenha por objetivo o investimento em único fundo de
investimento ou veículo no exterior (fundo espelho), enumerar os prestadores de serviços
e demais informações dos fundo de investimento ou veículo no exterior (administrador,
custodiante, RTA, prime broker, entre outros).
Administrador Fiduciário
N/A
Custodiante
N/A
Auditor
N/A
RTA
N/A
Prime Brokers
N/A
NAV Calculator
N/A
Domicílio do fundo
N/A
Taxa de administração
N/A
Código ISIN do fundo
N/A
Moeda do domicilio fundo no exterior
N/A
Outros prestadores de serviço, dos
N/A
investimentos no exterior, caso exista.
Caso o investimento no exterior possua subclasses, favor descrever os riscos de
contaminação entre elas.

N/A
14.7

Caso a gestora tenha influência direta/indireta na gestão do fundo no exterior, descreva
como foi constituída a diretoria do fundo.

N/A
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Questionário ANBIMA de due
diligence para contratação de
Gestor de Recursos de Terceiros

Contratado:
BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Contratante:
Compliance – Due Diligence
Questionário preenchido por:

Data:
Julho 2019
(Todos os campos devem ser preenchidos. Caso algum
campo não seja aplicável à sua instituição, este deve ser
preenchido com “N/A”).
Versão: [-]

Apresentação
Este questionário é baseado no Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para
Administração de Recursos de Terceiros (“Código”). Ele tem o objetivo de auxiliar o administrador
fiduciário no processo de contratação de gestores de recursos de terceiros para os fundos de
investimento.

O questionário busca abordar, minimamente, a adoção de práticas consistentes, objetivas e
passíveis de verificação que sejam suficientes não só para entender e mensurar os riscos associados
à prestação de serviço como também para garantir um padrão aceitável da instituição a ser
contratada.

O anexo ao questionário trata de informações específicas dos fundos de investimento.

O administrador fiduciário poderá adicionar outras questões julgadas relevantes na forma de anexo
a esse questionário.

Este questionário deve ser respondido por profissional com poderes de representação, e qualquer
alteração em relação às respostas enviadas e aos documentos encaminhados após o preenchimento
deste questionário deve ser enviada à instituição que contratou a prestação de serviço em até cinco
dias úteis da referida alteração.

Este questionário entrará em vigor em 11 de janeiro de 2019.
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ANEXO I – FUNDOS DE INVESTIMENTO
1. Alterações desde a última atualização
1.1

Nome do fundo

BTG Pactual Tesouro IPCA Curto Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado
1.2

CNPJ

07.539.298/0001-51
1.3 Data de início
14/12/2005
1.4

Classificação ANBIMA

Renda Fixa Indexados
1.5

Código ANBIMA

152900
1.6

O fundo já sofreu alteração com perda de histórico de informação do mesmo?

Não
1.7

Classificação tributária (CP/LP/Ações)

Longo Prazo
1.8 Descreva o público-alvo.
O Fundo destina-se a receber aplicações de recursos provenientes de investidores em geral, que
busquem performance referenciada ao -IMA-B5.
O regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica aplicável
1.9
ao cotista, p. ex., Resolução do CMN?
O Fundo estará sujeito às Resoluções do CMN n. 3792/09 e 3922/10 e suas alterações posteriores.
Fica desde já estabelecido que os dados referentes à carteira e às operações do Fundo serão
devidamente enviados à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc, na
forma e periodicidade estabelecidas pelo órgão.
1.10 Conta corrente (banco, agência, nº)
Banco: 208 – BTG Pactual
Agência: 0001
Conta Corrente: 000069900
1.11 Conta CETIP (nº)
02848002
1.12 Administração (indique contato para informações).
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BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
1.13 Custódia (indique contato para informações).
Banco BTG Pactual S.A.
1.14 Auditoria externa
Ernst & Young
Caso se aplique, informar:
Escriturador
Custodiante
Consultor Especializado
1.15
Assessor Jurídico
Co-gestor
Distribuidor
Outros
1.16 Cotização: abertura ou fechamento?

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Fechamento
Regras para aplicação e resgate:

Aplicação (datas, horários, cotização e liquidação)

Carência/Tempo mínimo para permanência (lock-up
period) e eventuais penalidades para resgates antes do
1.17 término desse período.

Resgate (datas, horários, cotização e liquidação)

Aplicação inicial mínima
Aplicação máxima por cotista
Aplicação adicional mínima
Resgate mínimo
1.18 Taxa de Entrada (upfront fee)

Aplicação diária. Cheque ou
DOC: até às 15:30hs.
TED: até às 15:30hs mediante
consulta à Administradora.
Quota D+0 dias úteis da
efetiva disponibilidade dos
recursos.
Liquidez diária.
Resgate diário. Cheque ou
DOC: Até às 15:30hs.
TED: Até às 15:30hs mediante
consulta à Administradora.
Quota D+0 dias úteis, recursos
em D+1 dias úteis,
R$ 3.000,00
Não há.
R$ 1.000,00
Não há.

Não há.
1.19 Taxa de Saída (redemption fee)
Não há
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1.20 Taxa de administração
0,20% a.a.
1.21 Taxa de administração máxima
0.20% a.a.
1.22 Taxa de custódia máxima
A taxa de custódia em relação ao patrimônio líquido diário médio em 31/12/2018 foi de 0.01%,.
Taxa de Performance
% (Percentual)
N/A
Benchmark
N/A
1.23
Frequência
N/A
Linha-d’água (sim ou não)
N/A
Método de cálculo (ativo/passivo/ajuste)
N/A
Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e da gestora, se este for
1.24
diferente) excluindo-se as taxas de Administração e de Performance.
A taxa de custódia em relação ao patrimônio líquido diário médio em 31/12/2018 foi de 0.01%.
Outras despesas, incluindo despesas de serviços de auditoria, representaram 0.04%.
Há acordo de remuneração com cláusula de reversão de rebate para o fundo?
1.25
(pagamento e/ou recebimento).
Sim.

2. Perfil
Descreva o fundo no que tange à estratégia, ao objetivo de rentabilidade e à política de
investimento.
O Fundo tem como objetivo proporcionar rentabilidade que acompanhe a variação do IMA-B5,
mantendo um perfil de atuação conservador, sendo que a carteira do Fundo será composta
exclusivamente por títulos públicos federais, registrados no Sistema Especial de Liquidação e
Custódia (SELIC), e/ou operações compromissadas lastradas em títulos públicos federais,
observados os limites estabelecidos abaixo, e as regulamentações aplicáveis aos investimentos das
entidades fechadas de previdência complementar e dos regimes próprios de previdência da União,
Estados, Distrito Federal e Municípios.
Para atingir seus objetivos o Fundo deverá possuir, no mínimo, 95% do seu patrimônio composto
por ativos financeiros de forma a acompanhar, direta ou indiretamente, a variação do IMA-B5.
Ainda, o fundo deverá atender, cumulativamente, as seguintes condições: (i) no mínimo 80% do
seu patrimônio líquido tem que estar representado por títulos de emissão do Tesouro Nacional
e/ou do Banco Central do Brasil; e (ii) no mínimo 95% do seu patrimônio composto por ativos
financeiros de forma a acompanhar, direta ou indiretamente, a variação do IMA-B5.
2.2
Descreva as alterações significativas na estratégia ou na política de investimento no
histórico do fundo.
2.1
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N/A
2.3
Descreva o processo decisório de investimento deste fundo de investimento.
O BTG Pactual acredita que o sucesso na gestão de recursos de terceiros no longo prazo é resultado
da combinação da expertise de mercado sob estrito controle de risco com a excelência em pesquisa
e tecnologia. Portanto, o processo decisório utilizado é sistemático e altamente dinâmico,
conforme veremos a seguir.
A preservação do capital de nossos Clientes é um dos maiores compromissos do BTG Pactual e o
processo de decisão investimentos reflete este compromisso. No mercado brasileiro, caracterizado
por elevada volatilidade, a performance diferenciada e segura depende da capacidade de antecipar
mudanças macroeconômicas. Por isso, o BTG Pactual dedica grande parte de seu tempo e recursos
ao processo de compreensão dos fatores de mercado e à tomada de decisão de investimentos.
A primeira etapa do processo de decisão é a análise detalhada dos cenários macroeconômicos e
políticos no âmbito internacional e doméstico, uma vez que a crescente inserção do Brasil em um
mercado cada vez mais globalizado inviabiliza uma gestão de recursos eficiente que não leve em
consideração o cenário externo e suas implicações para a economia brasileira, sendo um exemplo
de evolução do processo de decisão.
Na segunda etapa do processo de decisão as equipes de gestão do Pactual realizam uma análise
detalhada dos preços dos ativos com base nos cenários macroeconômicos traçados pelas equipes
de análise (econômica/empresas) e suas probabilidades de ocorrência. Estes preços são
contrastados com os preços de mercado e com as estimativas das principais casas de pesquisa,
tendo um duplo objetivo: validar as estimativas das equipes de gestão do BTG Pactual e identificar
onde se encontra o consenso de mercado para aproveitar de forma mais eficiente as
oportunidades.
Na terceira etapa, é realizada a alocação teórica dos recursos, adequando a visão de mercado dos
gestores do BTG Pactual aos objetivos de relação risco/retorno das carteiras, buscando sempre a
preservação de capital.
Na quarta etapa, é conduzida a análise quantitativa e técnica para precificação dos ativos, baseada
em tecnologia própria, que ajusta o retorno potencial de um ativo à sua liquidez (com ênfase em
momentos de forte correção de mercado), duration, horizonte de investimento, tamanho desejado
de posição, entre outros fatores.
Na quinta etapa, uma criteriosa análise de risco (mercado e crédito) é conduzida, utilizando
sistemas desenvolvidos internamente para cálculo, por exemplo, do Value at Risk da carteira e do
stress test das posições. Adicionalmente, nesta etapa também é possível a elaboração de hedge
ótimo para qualquer posição ou carteira, utilizando ativos pré-selecionados pelo gestor, além de
ser possível a construção de carteiras indexadas (ou enhanced indexed) a qualquer benchmark.
A sexta e última etapa do processo é executada pela área de Fund Administration, que busca
certificar o devido cumprimento dos objetivos traçados, bem como verificar a aderência dos fundos
à legislação e aos mandatos previamente estabelecidos.
2.4
Cite as premiações, ratings e rankings dos últimos 05 anos.
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O grupo de gestão do BTG Pactual recebeu diversos prêmios ao longo dos anos, podendo ser
resumido em:
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Os prêmios mais recentes foram:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Melhor Gestor Especialista de fundos DI e de curto prazo – Portal Exame – 2018
Melhor Gestor Especialista – Portal Exame - 2018
Asset Management Company of the Year – The European - Chile
Melhor Gestor de Renda Variável – Prêmio Top Gestão – Valor – 2017
Melhor Gestor de Renda Variável – Prêmio Top Gestão – Valor – 2016
Melhor Gestor Especialista de Fundos de Renda Fixa – Exame – 2016
Gestor de Fundos RF e RV - Prêmio Top Gestão – Valor – 2015
Melhor Gestor de Fundos Multimercado – Portal Exame – 2015
Melhor Gestor Especialista de Fundos RV – Portal Exame – 2015

3. Equipe de gestão do fundo
3.1
Cite os profissionais envolvidos na gestão
A BTG Pactual Asset Management adota uma estrutura de organização ligeiramente diferente das
outras empresas de gestão. Ao invés de os portfólios dos fundos serem delegados a gestores
individuais (conceito de star manager), eles ficam sob a responsabilidade de uma equipe de gestão,
cada membro da equipe atuando em seu mercado de especialização. A estrutura funciona como
se na prática existisse um único portfólio para todos os fundos. As posições são alocadas aos
fundos em função de seus perfis de risco e objetivos de rentabilidade, sempre respeitando os
mandatos específicos, não existindo a possibilidade de haver posições direcionais opostas entre os
fundos.
Devido à diferente estrutura de gestão da instituição, a eventual saída de um profissional ainda
que evento pouco comum, não deve ter impacto na performance dos fundos.
A gestão dos produtos tradicionais de juros e câmbio é de responsabilidade do grupo de renda fixa,
bem como os denominados fundos multimercados, que aplicam nos diversos mercados tanto em
posições compradas como vendidas (juros, câmbio, cupom cambial, bolsa, etc). Já a gestão da
parcela aplicada em renda variável dos produtos de renda fixa compete ao grupo de renda variável.
Ressaltamos que os grupos de renda fixa e renda variável trabalham de forma integrada,
respeitadas as diretrizes de alocação de recursos, compartilhando informações sobre fluxo e preço
relativo dos ativos e avaliando a correlação e dominância entre os mercados.
Os principais gestores do Fundo são:
William Landers: É sócio do BTG Pactual e Head LatAm de equities da BTG Pactual Asset
Management. Antes de se juntar ao BTG Pactual, em março de 2019, William passou 17 anos como
Head LatAm de equities na BlackRock, onde também atuava como membro do time de Mercados
Emergentes e membro do Investment Stewardship Committee. Anteriormente, trabalhou por 7
anos como analista sell side da CSFB e Lahman Brothers, cobrindo os setores de Latin American
Technology e Food and Beverages. Wiliam começou sua carreira em 1995 na Latin American
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Banking Division do Bear Stearns. William possui graduação em Finance and International
Management pela Georgetown University, além de ser CFA chartholder.
Júlio Araújo Filho: é sócio e Head da mesa de Juros da BTG Pactual Asset Management. Iniciou sua
carreira no Banco BTG Pactual em julho de 2009, antes trabalhou como assistente das mesas de
Juros e FX da Asset. Trabalhou na BTG Gestora de Recursos e antes foi estagiário da mesa de
operações de Renda Fixa da Goldman Sachs no Brasil. Formou-se em Economia pela IbmecSP/Insper em 2008.
José Lucio Barroso do Nascimento: é sócio e estrategista de Renda Fixa da BTG Pactual Asset
Management. Ingressou no BTG Pactual em Dezembro de 1999. Em Julho de 2007, Head of Câmbio
da mesa proprietária do Banco BTG Pactual's em São Paulo e em 2012 foi transferido para o Chile
como Head de Renda Fixa do Chile e Peru. Em Janeiro de 2016 retornou a mesa de Renda do BTG
Pactual Asset Management em São Paulo. É graduado em Economia pela Universidade Federal de
Rio die Janeiro (UFRJ).

3.2

Cite o histórico de alterações significativas na equipe nos últimos 05 anos.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bruno Coutinho – deixou a área de gestão de renda fixa da Asset Management em
janeiro/15;
Bernardo Salgado – deixou a área de gestão de renda fixa da Asset Management em
janeiro/16;
James Oliveira - deixou a área de gestão de renda fixa da Asset Management em
janeiro/17;
José Zitelmann – deixou a Asset Management em fevereiro/2019;
Gustavo Hungria – deixou a Asset Management em fevereiro/2019
Albano Franco – deixou a Asset Management em fevereiro/2019
William Landers – ingressou na Asset Management em março/2019;
Andrea Cardia – ingressou na Asset Management em março/2019; e
Andrea Weinberg – ingressou na Asset Management em março/2019

Foram considerados entre as principais mudanças, por um critério de senioridade, apenas sócios e
associados.

4. Estratégias e carteiras
Descreva as regras, procedimentos e limites específicos de gestão para o fundo, em
cenários de stress.
Todas as posições têm stop loss e estes devem sempre ser respeitados. O stop loss é definido pela
área de gestão e, via de regra, é mais próximo aos preços de mercado em posições de trading e
pouco mais distante em posições estruturais.
4.1

A BTG Pactual Asset Management possui em sua estrutura dois risk officers (Renda Fixa e Renda
Variável) responsáveis pelo acompanhamento on-line do risco de mercado das posições dos
Fundos. A estrutura on-line, presente permanentemente junto aos operadores, visa tornar mais
ágil a simulação dos prováveis impactos das posições assumidas, bem como dos cenários
vislumbrados pelos operadores sobre o desempenho dos portfólios desencadeando, caso
necessário, ações de adequação para enquadramento dos portfólios. Uma vez que as negociações
nos mercados são iniciadas, as operações realizadas pelos gestores são monitoradas pela equipe
de risco on-line, que verifica o enquadramento do fundo aos limites de Risco permitidos. Estes risk
officers reportam-se diretamente ao Comitê de Asset Management, recebendo suporte
metodológico/ tecnológico da área de risco de mercado.
Não há liberdade para a equipe de gestão operar fora dos limites e mandatos de nenhum fundo.
Todos os mandatos devem ser sempre respeitados. Com relação a decisões de redução ou zeragem
de posições, a equipe de gestão deve implementá-las imediatamente.
4.2
O fundo pode realizar operações de day trade?
É vedado ao Fundo, direta ou indiretamente, realizar operações de day-trade, assim consideradas
aquelas iniciadas e encerradas em um mesmo dia, com o mesmo ativo, em que a quantidade
negociada tenha sido liquidada, total ou parcialmente.
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5. Uso de derivativos

5.1

Com que objetivo(s) são utilizados derivativos:
Proteção de carteira ou de posição
Mudança de remuneração/indexador
Estratégias combinadas (floors, caps, collars, spreads, straddles, box,
financiamentos com termo etc.)
Alavancagem

SIM () NÃO ( X )
SIM ( ) NÃO (X)
SIM ()

NÃO (X)

SIM ( ) NÃO (X)

Mercados em que são utilizados derivativos:
Juros
Sim
Câmbio
Não
Ações
Não
Commodities
Não
5.2
Em Bolsas:
Com garantia
N/A
Sem garantia
N/A
Em Balcão
Com garantia
Sim
Sem garantia
Não
5.3
Qual a abordagem da gestora no investimento em ativos de crédito privado?
O fundo pode aplicar até 50% de seu patrimônio líquido em ativos financeiros classificados como
crédito privado. Neste sentido, o fundo está sujeito a risco de perda substancial de seu patrimônio
líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos financeiros integrantes de
sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária,
falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo.

6. Compra de cotas de fundos de investimento
6.1
6.2

De fundos de terceiros?
De fundos da gestora?

SIM ( X ) NÃO ( )
SIM (X) NÃO ( )

7. Informações adicionais
7.1
PL atual.
R$ 429,79 MM
7.2

PL médio em 12 (doze) meses.
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R$ 299.996.380,77
7.3
PL atual da mesma estratégia sob gestão da gestora.
R$ 928,878,509.08
Qual a capacidade máxima estimada de captação de recursos do fundo e de sua
estratégia? Quais são os critérios de definição?
Não há limite para captação no Fundo no momento.
7.4

Número de cotistas.

7.5
17751

Qual percentual do passivo do fundo representa aplicações da gestora, controladores,
coligadas, subsidiárias, de seus sócios e principais executivos?
As empresas do grupo não possuem posição no fundo BTG Pactual Discovery. Já em relação aos
executivos do grupo, não existe limitação para aplicação neste fundo, devendo apenas ser
respeitados os limites impostos pelo regulamento do fundo.
7.6

Ressaltamos que a maior parte do patrimônio pessoal dos sócios e principais executivos está
investida em ações das holdings que controlam o Banco BTG Pactual S.A., sendo, portanto,
absolutamente imaterial o total investido por esse grupo frente aos recursos investidos por
clientes.
7.7
Descreva as regras de concentração de passivo.
Não há regra específica de concentração de passivo para este fundo. Monitoramos
constantemente o perfil dos clientes que investem nos fundos BTG Pactual através de curvas ABC.
Normalmente monitoramos a concentração por grupo de cotistas de um mesmo distribuidor em
um fundo de investimento para que não tenha mais do que 20% individualmente.
Adicionalmente, monitoramos a participação de clientes gestores de FIQs, que se encontra em
nível confortável tanto individualmente por fundo investido quanto no consolidado por gestor.
7.8
Percentuais detidos pelos dez maiores cotistas.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

7.9

71.4%
14.0%
2.4%
2.4%
1.1%
0.8%
0.3%
0.3%
0.2%
0.2%

Houve alguma mudança de prestadores de serviços de administração fiduciária e/ou de
custódia nos últimos 05 anos da operação do fundo? Quando?

Não.
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7.10

A última demonstração financeira foi emitida com obteve algum parecer modificado (com
ressalva, com abstenção de opinião, ênfase, parecer adverso opinião) pelo auditor
independente?

Não.

8. Gestão de risco
8.1
Descreva as regras de exposição a risco de crédito específicas do fundo.
15/08/2019: 301% de Equivalente-Ano aplicado em cupom de inflação via NTN-B.
8.2
Descreva as regras de liquidez para ativos específicas do fundo.
Além de monitorar diariamente o risco de mercado (Var e Stress Test) e liquidez das carteiras dos
fundos da BTG Pactual Asset Management é responsável pelo research quantitativo, tendo como
missão fornecer ferramentas de análise para as mais diversas áreas da instituição, e pela definição
dos modelos de validação de preços.
Conforme mencionado anteriormente na Seção I deste questionário, a gestão dos fundos da BTG
Pactual Asset Management prioriza o elevado grau de liquidez dos ativos dos fundos. A adoção de
um perfil de liquidez elevado oferece dois grandes benefícios: agilidade nas mudanças de posições
e a consequente proteção nos períodos de maior volatilidade, e aproveitamento das
oportunidades de negócio que surgem em situações de stress.
Desta forma, a preocupação com a liquidez dos portfólios é constante. No cálculo diário do risco
de mercado dos fundos, a liquidez também é gerenciada pelo ADTV (Average Daily Traded
Volume), método através do qual os ativos são ponderados pelo tempo que o gestor levaria para
se desfazer da posição. Para esta análise, são utilizadas séries históricas de volume negociado em
mercados como ações, títulos públicos e derivativos. O processo de controle de liquidez dos ativos
dos fundos de investimentos leva em consideração as obrigações estabelecidas pelo seu passivo,
atentando principalmente para a regra de cotização de resgates.
Através de um sistema desenvolvido internamente (PATROL), é possível otimizar e antecipar as
margens requeridas pela BMF (futuros, opções, swaps) e pela CBLC (opções, termo, aluguel)
levando a uma gestão eficiente do caixa dos fundos mitigando risco de liquidez.
O sistema interno replica a metodologia divulgada pelas Bolsas e é totalmente integrado aos
demais sistemas da Instituição o que viabiliza as simulações on-line das margens dos fundos.
Ainda, antes da abertura dos mercados, os gestores recebem relatórios que indicam a exposição
de cada ativo, classe de ativos e carteira, bem como sugestões de estratégias de hedge utilizando
ativos de alta liquidez.
A gestão de risco de liquidez também contempla uma análise de stress em relação a resgates nos
fundos. Desta forma, com base em diferentes cenários de redução de patrimônio verifica-se se a
composição / liquidez do portfólio comportaria o volume de vendas associados a cada cenário
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(estimando quanto tempo adicional seria necessário caso o cenário de resgate não possa ser
efetivado em apenas um dia), observando-se ainda o enquadramento de seus limites
regulamentares.
8.3
Caso o Fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle.
Se houver na carteira do fundo, ativos/derivativos ilíquidos/exóticos, como a gestora
realiza o acompanhamento?
A precificação é feita com base nas definições e discussões do Comitê de Precificação da
Administradora, conforme definido no Manual de Precificação. Assim, os cálculos e metodologias
relativos à precificação dos ativos e performance de investimentos são realizados e/ou ratificados
por área independente da área de gestão, visando mitigar conflitos de interesses inerentes ao
processo. A área de controles independentes atesta que a valorização dos ativos está de acordo
com a regulamentação e melhores práticas aplicáveis, refletindo o valor justo e preciso do ativo na
data-base. Eventuais dificuldades na precificação de ativos (ex.: ativos ilíquidos, períodos de stress,
junk-bonds, inexistência ou insuficiência de informação precisa, etc.) devem ser formalmente
reportados ao(s) investidor(es) conferindo total transparência ao processo de precificação.
8.5
Qual(is) a(s) metodologia(s) de controle de risco utilizada(s) (por ex.: VaR, Tracking Error
e Expected Shortfall)?
VaR (Value at Risk)
8.4

O gerenciamento de risco dos fundos é realizado através de um rigoroso controle do VaR de cada
um dos ativos que compõem sua carteira. O VaR com um grau de confiança de 95% e 99% para um
dia é apresentado como função do patrimônio líquido da carteira. Ou seja, determina-se com uma
probabilidade de acerto de 95% e 99% qual a perda máxima que esta carteira do Fundo pode
apresentar.
O cálculo é realizado utilizando-se o modelo de simulação histórica, de forma que nenhuma
hipótese a respeito da distribuição estatística dos eventos é realizada. Além disso, são preservadas
todas as correlações entre os ativos e as classes de ativos presentes no produto. Deve ser
ressaltado que os resultados apresentados pelo modelo possuem grau de confiabilidade limitado,
de forma que perdas maiores que aquelas observadas nos relatórios de risco podem ocorrer.
Alguns fundos da BTG Pactual Asset Management têm limites de VaR máximo pré-estabelecidos
em regulamento, que são estipulados pela área de Gerenciamento de Risco, com base no perfil do
produto e do público-alvo. Caso este limite esteja acima daquilo que foi pré-estabelecido para o
Fundo, as posições são revistas. Vale mencionar que ao longo do dia as exposições são monitoradas
dinamicamente pela área de gestão, sendo os risk managers on-line responsáveis por simular as
posições em termos de risco.
Stress Test
O Stress Test é realizado pela área de Risco de Mercado para estimar o comportamento do fundo
nos períodos de stress.
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Atualmente, são utilizados dois modelos de teste de stress:
•

Simulação histórica: identifica o comportamento do portfólio atual de acordo com
movimentos de mercado acontecidos no passado;
Por cenários: simula o comportamento do portfólio caso um movimento hipotético de
•
mercado ocorra. São utilizados cinco cenários de stress otimistas e cinco cenários de
stress pessimistas. Os cenários são elaborados em conjunto com a área de risco e a área
Macroeconômica.
8.6
Existem limites adicionais àqueles que constam no regulamento/regulação (por ex:
concentração por setor, emissor, contraparte, tipo de risco)? Quais?
A Gestora, visando proporcionar a melhor rentabilidade aos Cotistas, poderá, respeitadas as
limitações do Regulamento e da legislação, definir livremente o grau de concentração da carteira
de aplicação do FUNDO.
8.7
Descreva o processo decisório utilizado em caso de violação dos limites citados no item
8.5
Vide item 8.5
8.8
Qual o limite da(s) metodologia(s) citada no item 8.5?
Não existe limite de VaR para o Fundo.
8.9

De que forma é apurado o consumo dos limites dados pela(s) metodologia(s) citada(s) no
item 8.5?

N/A
8.10

Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite da(s)
metodologia(s) citadas no item 8.5 foi excedido, por qual motivo e qual o máximo
atingido? Comente.

N/A
Qual o VaR/B-VaR/TE médio do Fundo nos últimos:
3 meses?
-0.286%
8.11 6 meses?
-0.291%
12 meses?
-0.305%
24 meses?
-0.322%
8.12 Qual a alavancagem nocional máxima (exposição bruta) atingida pelo fundo e em qual(is)
ativo(s) nos últimos 24 (vinte e quatro) meses?
O Fundo não utiliza alavancagem em sua política de investimento.
Qual o limite para perdas em cenário de stress? Como são definidos os cenários (ex.
Utiliza o cenário elaborado pela B³ ou o próprio)?
Não há limite definido em regulamento.
8.13

8.14

Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite de stress
foi excedido e por quê?

N/A
8.15

Qual o stress médio do fundo nos últimos
15

Pessimista:
-2.81%
Otimista 2.69%
Pessimista
-2.77%
Otimista 2.64%
Pessimista:
-2.83%
Otimista: 2.69
Pessimista:
-2.94%
Otimista: 2.85%

3 (três) meses?
6 (seis) meses?
12 (doze) meses?
24 (vinte e quatro) meses?
8.16 Comente o último stop loss relevante do fundo.
Vide item 4.1

9. Comportamento do fundo em crises
Período*
Mai/06
Jul – Ago/07
Out/08 – Mar/09
Jan/10 – Jun/10
Abril/11 – Set/11
Abril/15 – Ago/16

Comportamento
(variação do fundo)

Evento
Crise das Bolsas norteamericanas
Crise das hipotecas
Crise no Sistema
Financeiro norteamericano
Crise de endividamento
dos PIGS
Segunda crise da dívida na
Europa
Crise política / recessão no
Brasil

Explicação

Vide histórico de rentabilidade abaixo

* Para o período solicitado deve ser informado o comportamento (variação do fundo) de acordo com o mês fechado (ex. 01/01 a 31/01).

10. Três períodos de maior perda do fundo
Período

Evento

Perda

Explicação

Tempo para
recuperação

1
2

Vide histórico de rentabilidade abaixo

3
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11. Atribuição de performance do fundo nos últimos 5 (cinco)
anos
11.1

Atribuição:

Contribuição:

Comente as mudanças em estratégias em razão de fluxo de recursos (aplicações ou
resgates).
Não houve mudança na estratégia de gestão do fundo.
11.2

11.3

O fundo já esteve fechado temporariamente para aplicação por deliberação da gestora,
do administrador fiduciário ou órgão regulador? Quando? Por quê?

Não.

12. Relacionamento com distribuidores/alocadores
Com que grau de detalhamento e com que frequência a carteira pode ser disponibilizada
para distribuidores/alocadores?
A composição do fundo poderá ser disponibilizada de acordo com regras estabelecidas pela gestão
e previamente acordadas entre as partes.
12.2 Com que frequência é possível realizar conference calls com a gestora dos fundos?
Os calls com gestores são realizados mensalmente, mas periodicidade diferente pode ser acordada
entre as partes.
12.3 Por quais canais o fundo é distribuído?
Todos os permitidos pelas ICVM 555.
12.1

Considerando o montante total de ativos sob gestão, qual o percentual detido pelos
cinco maiores distribuidores ou alocadores, individualmente?
1. 2.2%
2. 1.8%

12.4
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3. 0.7%
4. 0.5%
5. 0.5%
Total: 5.7%

13. Atendimento aos cotistas
Quais os relatórios disponíveis aos cotistas do fundo? Fornecer detalhes. Qual sua
periodicidade? Com que defasagem?
BTG Pactual Asset Management entende ser fundamental no relacionamento com seus clientes a
qualidade dos serviços prestados. A estratégia de serviço da empresa baseia-se na assessoria aos
clientes para identificação da melhor alocação de recursos, na gestão de risco e na transparência
e acesso contínuo pelos clientes aos seus portfólios.
13.1

A BTG Pactual Asset Management pode enviar relatórios de análise macroeconômica, de empresas
e de crédito que seguem diferentes periodicidades. Em relação aos relatórios específicos sobre os
fundos, diariamente são enviados aos clientes relatórios com a cota, patrimônio líquido e
rentabilidade dos produtos. São produzidas, também, lâminas de cada fundo com o seu
desempenho e análise de risco e retorno (retorno, volatilidade, índice de Sharpe). Para alguns
produtos, são produzidas, lâminas semanais contendo os principais acontecimentos do mercado,
além das principais posições dos fundos e suas respectivas rentabilidades. Sobre relatórios de risco
dos fundos, a área de risco de mercado é responsável por gerar relatórios, como relatórios de VaR
e Stress Test. Tais relatórios podem ser gerados em periodicidades diferentes, conforme
necessidade de análise ou demanda de clientes ou de outras áreas do Banco como áreas comerciais
e de gestão. Além disso, a área elabora relatórios customizados sobre mercados específicos, que
são utilizados por outras áreas de pesquisa. O objetivo desses relatórios é a difusão do
conhecimento técnico sobre os ativos e sobre o comportamento dos mercados, auxiliando a
estruturação de operações específicas e a detecção de oportunidades de mercado. Seguem
exemplos de relatórios de risco recebidos pela área de gestão:
Relatórios de Controle de Risco de mercado (frequência: diária):
Mensuração das perdas potenciais geradas pela exposição aos diversos mercados, intrínseco ao
mercado financeiro, ênfase no aspecto quantitativo.
Análises: fundos de investimento administrados pela BTG Pactual Asset Management
Cálculos em diversos níveis: risco por ativo, risco por classe de ativos, risco por carteira
Relatórios: Value at Risk, Stress Test
Adicionalmente, visando agregar valor para seus clientes, a BTG Pactual Asset Management
promove frequentemente palestras sobre temas relevantes, além de disponibilizar sua equipe de
profissionais e a do Banco (Ex. gestores de recursos, analistas macroeconômicos e de empresas,
etc.) para visitas e conference calls de acordo com a demanda e o perfil do cliente.
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Cabe destacar que a BTG Pactual Asset Management possui uma equipe exclusivamente dedicada
para a distribuição de fundos. Dentre os serviços prestados aos nossos distribuidores, podemos
destacar:
Treinamento formal para a força de vendas incluindo todos os tópicos para a compreensão e venda
dos produtos, a saber: Banco BTG Pactual, BTG Pactual Serviços Financeiros, controle de riscos,
características dos produtos, mercados de atuação, estratégias e posicionamento comercial, entre
outros. Cabe destacar que consideramos o processo de treinamento parte fundamental de um
projeto de parceria de distribuição, merecendo de nossa parte total atenção e apoio;
Contato constante com a Área de Investimentos do Parceiro para informações de mercado e das
carteiras dos fundos, incluindo todo material relevante sobre os fundos para informação e
motivação da força de vendas (Ex. premiações recentes, notícias na mídia, rankings etc);
Conference calls com o gestor e macro economista realizados mensalmente, visando atualizar a
força de vendas sobre o cenário macroeconômico e as estratégias de investimento utilizadas nos
fundos;
Processo de reciclagem da força de vendas. Após o treinamento inicial, entendemos ser
extremamente importante a interação entre a força de vendas e a BTG Pactual Asset Management
para a reciclagem dos conceitos, esclarecimento de dúvidas, etc. Desta forma, realizamos
frequentemente visitas às filiais e/ou às agências, abordando os produtos, dúvidas sobre estes ou
qualquer outro assunto de interesse das Equipes de Venda.
Adicionalmente, a BTG Pactual Asset Management incentiva a troca de tecnologia com os seus
distribuidores, tendo organizado, por exemplo, cursos de gerenciamento de riscos, painéis sobre
Hedge Funds, conference calls frequentes sobre temas relevantes, etc.
13.2 Qual (is) é (são) o(s) veículo(s) disponível(is) para acessar informações sobre o Fundo e
com qual frequência seu conteúdo é atualizado?
As informações podem ser obtidas pelo site da BTG Pactual Asset Management
(https://www.btgpactual.com/home/asset-management/fundos-btg-pactual). As informações de
cotas, patrimônio e rentabilidades são atualizadas diariamente. As lâminas são atualizadas
mensalmente. Já os regulamentos e prospectos são atualizados sempre que ocorrem mudanças no
fundo.
13.3 Existe algum canal de atendimento dedicado ao cotista? De que forma pode ser acessado
e qual o horário para atendimento?
Sim.
Contato Telefônico: (21) 3262-9944, das 08:00 às 18:00
E-mail: SH-atendimento@btgpactual.com
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14. Investimento no exterior
14.1

Qual o produto (tipo de ativo ou fundo investido) e sua estrutura, incluindo os veículos
utilizados (se houver)? Descreva a estratégia, os principais ativos e instrumentos
utilizados.

N/A
14.2
N/A

Quais os riscos envolvidos?

14.3
N/A

Quais são os mercados em que o fundo opera?

14.4
N/A

Em relação ao veículo local, o fundo utiliza estratégias para proteção cambial?

14.5

14.6

Caso o fundo de investimento local tenha por objetivo o investimento em único fundo de
investimento ou veículo no exterior (fundo espelho), enumerar os prestadores de serviços
e demais informações dos fundo de investimento ou veículo no exterior (administrador,
custodiante, RTA, prime broker, entre outros).
Administrador Fiduciário
N/A
Custodiante
N/A
Auditor
N/A
RTA
N/A
Prime Brokers
N/A
NAV Calculator
N/A
Domicílio do fundo
N/A
Taxa de administração
N/A
Código ISIN do fundo
N/A
Moeda do domicilio fundo no exterior
N/A
Outros prestadores de serviço, dos
N/A
investimentos no exterior, caso exista.
Caso o investimento no exterior possua subclasses, favor descrever os riscos de
contaminação entre elas.

N/A
14.7

Caso a gestora tenha influência direta/indireta na gestão do fundo no exterior, descreva
como foi constituída a diretoria do fundo.

N/A
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Questionário ANBIMA de due
diligence para contratação de
Gestor de Recursos de Terceiros

Contratado:
BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Contratante:
Compliance – Due Diligence
Questionário preenchido por:

Data:
Julho 2019
(Todos os campos devem ser preenchidos. Caso algum
campo não seja aplicável à sua instituição, este deve ser
preenchido com “N/A”).
Versão: [-]

Apresentação
Este questionário é baseado no Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para
Administração de Recursos de Terceiros (“Código”). Ele tem o objetivo de auxiliar o administrador
fiduciário no processo de contratação de gestores de recursos de terceiros para os fundos de
investimento.

O questionário busca abordar, minimamente, a adoção de práticas consistentes, objetivas e
passíveis de verificação que sejam suficientes não só para entender e mensurar os riscos associados
à prestação de serviço como também para garantir um padrão aceitável da instituição a ser
contratada.

O anexo ao questionário trata de informações específicas dos fundos de investimento.

O administrador fiduciário poderá adicionar outras questões julgadas relevantes na forma de anexo
a esse questionário.

Este questionário deve ser respondido por profissional com poderes de representação, e qualquer
alteração em relação às respostas enviadas e aos documentos encaminhados após o preenchimento
deste questionário deve ser enviada à instituição que contratou a prestação de serviço em até cinco
dias úteis da referida alteração.

Este questionário entrará em vigor em 11 de janeiro de 2019.
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ANEXO I – FUNDOS DE INVESTIMENTO
1. Alterações desde a última atualização
1.1

Nome do fundo

BTG Pactual Tesouro IPCA Geral Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado
1.2

CNPJ

09.814.233/0001-00
1.3 Data de início
23/07/2008
1.4 Classificação ANBIMA
Renda Fixa – Duração Livre - Soberano
1.5

Código ANBIMA

215163
1.6

O fundo já sofreu alteração com perda de histórico de informação do mesmo?

Não
1.7

Classificação tributária (CP/LP/Ações)

Longo Prazo
1.8 Descreva o público-alvo.
O Fundo destina-se a receber aplicações de recursos provenientes de investidores pessoas físicas
e jurídicas em geral, de acordo com a regulamentação vigente, principalmente: (i) companhias
seguradoras e sociedades de capitalização; (ii) entidades abertas e fechadas de previdência
complementar; e (iii) regimes próprios de previdência social.
O regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica aplicável
1.9
ao cotista, p. ex., Resolução do CMN?
O Fundo estará sujeito às Resoluções do CMN n. 3792/09 e 3922/10 e suas alterações posteriores.
Fica desde já estabelecido que os dados referentes à carteira e às operações do Fundo serão
devidamente enviados à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc, na
forma e periodicidade estabelecidas pelo órgão.
1.10 Conta corrente (banco, agência, nº)
Banco: 208 – BTG Pactual
Agência: 0001
Conta corrente: 000025181
1.11 Conta CETIP (nº)
06884000
1.12 Administração (indique contato para informações).
3

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
1.13 Custódia (indique contato para informações).
Banco BTG Pactual S.A.
1.14 Auditoria externa
Ernst & Young
Caso se aplique, informar:
Escriturador
Custodiante
Consultor Especializado
1.15
Assessor Jurídico
Co-gestor
Distribuidor
Outros
1.16 Cotização: abertura ou fechamento?

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Fechamento
Regras para aplicação e resgate:

1.17

Aplicação (datas, horários, cotização e liquidação)

Aplicação diária. Cheque ou
DOC: até às 15:30hs.
TED: até às 15:30hs mediante
consulta à Administradora.
Quota D+0 dias úteis da efetiva
disponibilidade dos recursos.

Carência/Tempo mínimo para permanência (lock-up
period) e eventuais penalidades para resgates antes do
término desse período.

Liquidez diária.

Resgate (datas, horários, cotização e liquidação)

Aplicação inicial mínima
Aplicação máxima por cotista
Aplicação adicional mínima
Resgate mínimo
1.18 Taxa de Entrada (upfront fee)

Resgate diário. Cheque ou
DOC: Até às 15:30hs.
TED: Até às 15:30hs mediante
consulta à Administradora.
Quota D+1 dias úteis, recursos
em D+2 dias úteis.
R$ 3.000,00
Não há.
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00

Não há.
1.19 Taxa de Saída (redemption fee)
Não há
1.20 Taxa de administração
4

0,20% a.a.
1.21 Taxa de administração máxima
0.20% a.a.
1.22 Taxa de custódia máxima
O fundo não paga taxa de custódia.
Taxa de Performance
% (Percentual)
N/A
Benchmark
N/A
1.23
Frequência
N/A
Linha-d’água (sim ou não)
N/A
Método de cálculo (ativo/passivo/ajuste)
N/A
Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e da gestora, se este for
1.24
diferente) excluindo-se as taxas de Administração e de Performance.
A custódia do fundo é realizada pelo Banco BTG pactual S.A., porém não é cobrada taxa pela
prestação do serviço por se tratarem de empresas do mesmo grupo econômico.
Há acordo de remuneração com cláusula de reversão de rebate para o fundo?
1.25
(pagamento e/ou recebimento).
Sim.

2. Perfil
Descreva o fundo no que tange à estratégia, ao objetivo de rentabilidade e à política de
investimento.
O Fundo tem como objetivo proporcionar rentabilidade que acompanhe a variação do IMA-B,
mantendo um perfil de atuação conservador, sendo a carteira do Fundo será composta
exclusivamente por títulos públicos federais, registrados no Sistema Especial de Liquidação e
Custódia (SELIC), e/ou operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais,
observados os limites estabelecidos abaixo, e as regulamentações aplicáveis aos investimentos das
entidades fechadas de previdência complementar e dos regimes próprios de previdência da União,
Estados, Distrito Federal e Municípios.
O Fundos de renda fixa tem como principal fator de risco de sua carteira a variação da taxa de juros
doméstica ou de índice de preços, ou ambos. Eles devem possuir, no mínimo, 80% da carteira em
ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que da nome à
classe.
2.2
Descreva as alterações significativas na estratégia ou na política de investimento no
histórico do fundo.
N/A
2.3
Descreva o processo decisório de investimento deste fundo de investimento.
2.1
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O BTG Pactual acredita que o sucesso na gestão de recursos de terceiros no longo prazo é resultado
da combinação da expertise de mercado sob estrito controle de risco com a excelência em pesquisa
e tecnologia. Portanto, o processo decisório utilizado é sistemático e altamente dinâmico,
conforme veremos a seguir.
A preservação do capital de nossos Clientes é um dos maiores compromissos do BTG Pactual e o
processo de decisão investimentos reflete este compromisso. No mercado brasileiro, caracterizado
por elevada volatilidade, a performance diferenciada e segura depende da capacidade de antecipar
mudanças macroeconômicas. Por isso, o BTG Pactual dedica grande parte de seu tempo e recursos
ao processo de compreensão dos fatores de mercado e à tomada de decisão de investimentos.
A primeira etapa do processo de decisão é a análise detalhada dos cenários macroeconômicos e
políticos no âmbito internacional e doméstico, uma vez que a crescente inserção do Brasil em um
mercado cada vez mais globalizado inviabiliza uma gestão de recursos eficiente que não leve em
consideração o cenário externo e suas implicações para a economia brasileira, sendo um exemplo
de evolução do processo de decisão.
Na segunda etapa do processo de decisão as equipes de gestão do Pactual realizam uma análise
detalhada dos preços dos ativos com base nos cenários macroeconômicos traçados pelas equipes
de análise (econômica/empresas) e suas probabilidades de ocorrência. Estes preços são
contrastados com os preços de mercado e com as estimativas das principais casas de pesquisa,
tendo um duplo objetivo: validar as estimativas das equipes de gestão do BTG Pactual e identificar
onde se encontra o consenso de mercado para aproveitar de forma mais eficiente as
oportunidades.
Na terceira etapa, é realizada a alocação teórica dos recursos, adequando a visão de mercado dos
gestores do BTG Pactual aos objetivos de relação risco/retorno das carteiras, buscando sempre a
preservação de capital.
Na quarta etapa, é conduzida a análise quantitativa e técnica para precificação dos ativos, baseada
em tecnologia própria, que ajusta o retorno potencial de um ativo à sua liquidez (com ênfase em
momentos de forte correção de mercado), duration, horizonte de investimento, tamanho desejado
de posição, entre outros fatores.
Na quinta etapa, uma criteriosa análise de risco (mercado e crédito) é conduzida, utilizando
sistemas desenvolvidos internamente para cálculo, por exemplo, do Value at Risk da carteira e do
stress test das posições. Adicionalmente, nesta etapa também é possível a elaboração de hedge
ótimo para qualquer posição ou carteira, utilizando ativos pré-selecionados pelo gestor, além de
ser possível a construção de carteiras indexadas (ou enhanced indexed) a qualquer benchmark.
A sexta e última etapa do processo é executada pela área de Fund Administration, que busca
certificar o devido cumprimento dos objetivos traçados, bem como verificar a aderência dos fundos
à legislação e aos mandatos previamente estabelecidos.
2.4
Cite as premiações, ratings e rankings dos últimos 05 anos.
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O grupo de gestão do BTG Pactual recebeu diversos prêmios ao longo dos anos, podendo ser
resumido em:
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Os prêmios mais recentes foram:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Melhor Gestor Especialista de fundos DI e de curto prazo – Portal Exame – 2018
Melhor Gestor Especialista – Portal Exame - 2018
Asset Management Company of the Year – The European - Chile
Melhor Gestor de Renda Variável – Prêmio Top Gestão – Valor – 2017
Melhor Gestor de Renda Variável – Prêmio Top Gestão – Valor – 2016
Melhor Gestor Especialista de Fundos de Renda Fixa – Exame – 2016
Gestor de Fundos RF e RV - Prêmio Top Gestão – Valor – 2015
Melhor Gestor de Fundos Multimercado – Portal Exame – 2015
Melhor Gestor Especialista de Fundos RV – Portal Exame – 2015

3. Equipe de gestão do fundo
3.1
Cite os profissionais envolvidos na gestão
A BTG Pactual Asset Management adota uma estrutura de organização ligeiramente diferente das
outras empresas de gestão. Ao invés de os portfólios dos fundos serem delegados a gestores
individuais (conceito de star manager), eles ficam sob a responsabilidade de uma equipe de gestão,
cada membro da equipe atuando em seu mercado de especialização. A estrutura funciona como
se na prática existisse um único portfólio para todos os fundos. As posições são alocadas aos
fundos em função de seus perfis de risco e objetivos de rentabilidade, sempre respeitando os
mandatos específicos, não existindo a possibilidade de haver posições direcionais opostas entre os
fundos.
Devido à diferente estrutura de gestão da instituição, a eventual saída de um profissional ainda
que evento pouco comum, não deve ter impacto na performance dos fundos.
A gestão dos produtos tradicionais de juros e câmbio é de responsabilidade do grupo de renda fixa,
bem como os denominados fundos multimercados, que aplicam nos diversos mercados tanto em
posições compradas como vendidas (juros, câmbio, cupom cambial, bolsa, etc). Já a gestão da
parcela aplicada em renda variável dos produtos de renda fixa compete ao grupo de renda variável.
Ressaltamos que os grupos de renda fixa e renda variável trabalham de forma integrada,
respeitadas as diretrizes de alocação de recursos, compartilhando informações sobre fluxo e preço
relativo dos ativos e avaliando a correlação e dominância entre os mercados.
Os principais gestores do Fundo são:
William Landers: É sócio do BTG Pactual e Head LatAm de equities da BTG Pactual Asset
Management. Antes de se juntar ao BTG Pactual, em março de 2019, William passou 17 anos como
Head LatAm de equities na BlackRock, onde também atuava como membro do time de Mercados
Emergentes e membro do Investment Stewardship Committee. Anteriormente, trabalhou por 7
anos como analista sell side da CSFB e Lahman Brothers, cobrindo os setores de Latin American
Technology e Food and Beverages. Wiliam começou sua carreira em 1995 na Latin American
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Banking Division do Bear Stearns. William possui graduação em Finance and International
Management pela Georgetown University, além de ser CFA chartholder.
Júlio Araújo Filho: é sócio e Head da mesa de Juros da BTG Pactual Asset Management. Iniciou sua
carreira no Banco BTG Pactual em julho de 2009, antes trabalhou como assistente das mesas de
Juros e FX da Asset. Trabalhou na BTG Gestora de Recursos e antes foi estagiário da mesa de
operações de Renda Fixa da Goldman Sachs no Brasil. Formou-se em Economia pela IbmecSP/Insper em 2008.
José Lucio Barroso do Nascimento: é sócio e estrategista de Renda Fixa da BTG Pactual Asset
Management. Ingressou no BTG Pactual em Dezembro de 1999. Em Julho de 2007, Head of Câmbio
da mesa proprietária do Banco BTG Pactual's em São Paulo e em 2012 foi transferido para o Chile
como Head de Renda Fixa do Chile e Peru. Em Janeiro de 2016 retornou a mesa de Renda do BTG
Pactual Asset Management em São Paulo. É graduado em Economia pela Universidade Federal de
Rio die Janeiro (UFRJ).

3.2

Cite o histórico de alterações significativas na equipe nos últimos 05 anos.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bruno Coutinho – deixou a área de gestão de renda fixa da Asset Management em
janeiro/15;
Bernardo Salgado – deixou a área de gestão de renda fixa da Asset Management em
janeiro/16;
James Oliveira - deixou a área de gestão de renda fixa da Asset Management em
janeiro/17;
José Zitelmann – deixou a Asset Management em fevereiro/2019;
Gustavo Hungria – deixou a Asset Management em fevereiro/2019
Albano Franco – deixou a Asset Management em fevereiro/2019
William Landers – ingressou na Asset Management em março/2019;
Andrea Cardia – ingressou na Asset Management em março/2019; e
Andrea Weinberg – ingressou na Asset Management em março/2019

Foram considerados entre as principais mudanças, por um critério de senioridade, apenas sócios e
associados.

4. Estratégias e carteiras
Descreva as regras, procedimentos e limites específicos de gestão para o fundo, em
cenários de stress.
Todas as posições têm stop loss e estes devem sempre ser respeitados. O stop loss é definido pela
área de gestão e, via de regra, é mais próximo aos preços de mercado em posições de trading e
pouco mais distante em posições estruturais.
4.1

A BTG Pactual Asset Management possui em sua estrutura dois risk officers (Renda Fixa e Renda
Variável) responsáveis pelo acompanhamento on-line do risco de mercado das posições dos
Fundos. A estrutura on-line, presente permanentemente junto aos operadores, visa tornar mais
ágil a simulação dos prováveis impactos das posições assumidas, bem como dos cenários
vislumbrados pelos operadores sobre o desempenho dos portfólios desencadeando, caso
necessário, ações de adequação para enquadramento dos portfólios. Uma vez que as negociações
nos mercados são iniciadas, as operações realizadas pelos gestores são monitoradas pela equipe
de risco on-line, que verifica o enquadramento do fundo aos limites de Risco permitidos. Estes risk
officers reportam-se diretamente ao Comitê de Asset Management, recebendo suporte
metodológico/ tecnológico da área de risco de mercado.
Não há liberdade para a equipe de gestão operar fora dos limites e mandatos de nenhum fundo.
Todos os mandatos devem ser sempre respeitados. Com relação a decisões de redução ou zeragem
de posições, a equipe de gestão deve implementá-las imediatamente.
4.2
O fundo pode realizar operações de day trade?
É vedado ao Fundo, direta ou indiretamente, realizar operações de day-trade, assim consideradas
aquelas iniciadas e encerradas em um mesmo dia, com o mesmo ativo, em que a quantidade
negociada tenha sido liquidada, total ou parcialmente.
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5. Uso de derivativos

5.1

Com que objetivo(s) são utilizados derivativos:
Proteção de carteira ou de posição
Mudança de remuneração/indexador
Estratégias combinadas (floors, caps, collars, spreads, straddles, box,
financiamentos com termo etc.)
Alavancagem

SIM () NÃO (X)
SIM ( ) NÃO (X)
SIM ()

NÃO (X)

SIM ( ) NÃO (X)

Mercados em que são utilizados derivativos:
Juros
Sim
Câmbio
Não
Ações
Não
Commodities
Não
5.2
Em Bolsas:
Com garantia
N/A
Sem garantia
N/A
Em Balcão
Com garantia
Sim
Sem garantia
Não
5.3
Qual a abordagem da gestora no investimento em ativos de crédito privado?
O Fundo não está autorizado a aplicar em ativos financeiros classificados como crédito privado.

6. Compra de cotas de fundos de investimento
6.1
6.2

De fundos de terceiros?
De fundos da gestora?

SIM ( X ) NÃO ( )
SIM (X) NÃO ( )

7. Informações adicionais
7.1
PL atual.
R$ 203,03 MM
7.2
PL médio em 12 (doze) meses.
R$ 144,06 MM
7.3
PL atual da mesma estratégia sob gestão da gestora.
R$ 928,878,509.08
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Qual a capacidade máxima estimada de captação de recursos do fundo e de sua
estratégia? Quais são os critérios de definição?
Não há limite para captação no Fundo no momento.
7.4

Número de cotistas.

7.5
1643

Qual percentual do passivo do fundo representa aplicações da gestora, controladores,
coligadas, subsidiárias, de seus sócios e principais executivos?
As empresas do grupo não possuem posição no fundo BTG Pactual Discovery. Já em relação aos
executivos do grupo, não existe limitação para aplicação neste fundo, devendo apenas ser
respeitados os limites impostos pelo regulamento do fundo.
7.6

Ressaltamos que a maior parte do patrimônio pessoal dos sócios e principais executivos está
investida em ações das holdings que controlam o Banco BTG Pactual S.A., sendo, portanto,
absolutamente imaterial o total investido por esse grupo frente aos recursos investidos por
clientes.
7.7
Descreva as regras de concentração de passivo.
Não há regra específica de concentração de passivo para este fundo. Monitoramos
constantemente o perfil dos clientes que investem nos fundos BTG Pactual através de curvas ABC.
Normalmente monitoramos a concentração por grupo de cotistas de um mesmo distribuidor em
um fundo de investimento para que não tenha mais do que 20% individualmente.
Adicionalmente, monitoramos a participação de clientes gestores de FIQs, que se encontra em
nível confortável tanto individualmente por fundo investido quanto no consolidado por gestor.
7.8
Percentuais detidos pelos dez maiores cotistas.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

7.9

24.04%
16.04%
9.23%
5.91%
3.30%
2.55%
2.20%
1.68%
1.30%
1.11%

Houve alguma mudança de prestadores de serviços de administração fiduciária e/ou de
custódia nos últimos 05 anos da operação do fundo? Quando?

Não.
7.10

A última demonstração financeira foi emitida com obteve algum parecer modificado (com
ressalva, com abstenção de opinião, ênfase, parecer adverso opinião) pelo auditor
independente?

Não.
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8. Gestão de risco
8.1
N/A

Descreva as regras de exposição a risco de crédito específicas do fundo.

8.2
Descreva as regras de liquidez para ativos específicas do fundo.
Além de monitorar diariamente o risco de mercado (Var e Stress Test) e liquidez das carteiras dos
fundos da BTG Pactual Asset Management é responsável pelo research quantitativo, tendo como
missão fornecer ferramentas de análise para as mais diversas áreas da instituição, e pela definição
dos modelos de validação de preços.
Conforme mencionado anteriormente na Seção I deste questionário, a gestão dos fundos da BTG
Pactual Asset Management prioriza o elevado grau de liquidez dos ativos dos fundos. A adoção de
um perfil de liquidez elevado oferece dois grandes benefícios: agilidade nas mudanças de posições
e a consequente proteção nos períodos de maior volatilidade, e aproveitamento das
oportunidades de negócio que surgem em situações de stress.
Desta forma, a preocupação com a liquidez dos portfólios é constante. No cálculo diário do risco
de mercado dos fundos, a liquidez também é gerenciada pelo ADTV (Average Daily Traded
Volume), método através do qual os ativos são ponderados pelo tempo que o gestor levaria para
se desfazer da posição. Para esta análise, são utilizadas séries históricas de volume negociado em
mercados como ações, títulos públicos e derivativos. O processo de controle de liquidez dos ativos
dos fundos de investimentos leva em consideração as obrigações estabelecidas pelo seu passivo,
atentando principalmente para a regra de cotização de resgates.
Através de um sistema desenvolvido internamente (PATROL), é possível otimizar e antecipar as
margens requeridas pela BMF (futuros, opções, swaps) e pela CBLC (opções, termo, aluguel)
levando a uma gestão eficiente do caixa dos fundos mitigando risco de liquidez.
O sistema interno replica a metodologia divulgada pelas Bolsas e é totalmente integrado aos
demais sistemas da Instituição o que viabiliza as simulações on-line das margens dos fundos.
Ainda, antes da abertura dos mercados, os gestores recebem relatórios que indicam a exposição
de cada ativo, classe de ativos e carteira, bem como sugestões de estratégias de hedge utilizando
ativos de alta liquidez.
A gestão de risco de liquidez também contempla uma análise de stress em relação a resgates nos
fundos. Desta forma, com base em diferentes cenários de redução de patrimônio verifica-se se a
composição / liquidez do portfólio comportaria o volume de vendas associados a cada cenário
(estimando quanto tempo adicional seria necessário caso o cenário de resgate não possa ser
efetivado em apenas um dia), observando-se ainda o enquadramento de seus limites
regulamentares.
8.3
Caso o Fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle.
N/A
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Se houver na carteira do fundo, ativos/derivativos ilíquidos/exóticos, como a gestora
realiza o acompanhamento?
A precificação é feita com base nas definições e discussões do Comitê de Precificação da
Administradora, conforme definido no Manual de Precificação. Assim, os cálculos e metodologias
relativos à precificação dos ativos e performance de investimentos são realizados e/ou ratificados
por área independente da área de gestão, visando mitigar conflitos de interesses inerentes ao
processo. A área de controles independentes atesta que a valorização dos ativos está de acordo
com a regulamentação e melhores práticas aplicáveis, refletindo o valor justo e preciso do ativo na
data-base. Eventuais dificuldades na precificação de ativos (ex.: ativos ilíquidos, períodos de stress,
junk-bonds, inexistência ou insuficiência de informação precisa, etc.) devem ser formalmente
reportados ao(s) investidor(es) conferindo total transparência ao processo de precificação.
8.5
Qual(is) a(s) metodologia(s) de controle de risco utilizada(s) (por ex.: VaR, Tracking Error
e Expected Shortfall)?
VaR (Value at Risk)
8.4

O gerenciamento de risco dos fundos é realizado através de um rigoroso controle do VaR de cada
um dos ativos que compõem sua carteira. O VaR com um grau de confiança de 95% e 99% para um
dia é apresentado como função do patrimônio líquido da carteira. Ou seja, determina-se com uma
probabilidade de acerto de 95% e 99% qual a perda máxima que esta carteira do Fundo pode
apresentar.
O cálculo é realizado utilizando-se o modelo de simulação histórica, de forma que nenhuma
hipótese a respeito da distribuição estatística dos eventos é realizada. Além disso, são preservadas
todas as correlações entre os ativos e as classes de ativos presentes no produto. Deve ser
ressaltado que os resultados apresentados pelo modelo possuem grau de confiabilidade limitado,
de forma que perdas maiores que aquelas observadas nos relatórios de risco podem ocorrer.
Alguns fundos da BTG Pactual Asset Management têm limites de VaR máximo pré-estabelecidos
em regulamento, que são estipulados pela área de Gerenciamento de Risco, com base no perfil do
produto e do público-alvo. Caso este limite esteja acima daquilo que foi pré-estabelecido para o
Fundo, as posições são revistas. Vale mencionar que ao longo do dia as exposições são monitoradas
dinamicamente pela área de gestão, sendo os risk managers on-line responsáveis por simular as
posições em termos de risco.
Stress Test
O Stress Test é realizado pela área de Risco de Mercado para estimar o comportamento do fundo
nos períodos de stress.
Atualmente, são utilizados dois modelos de teste de stress:
•
•

Simulação histórica: identifica o comportamento do portfólio atual de acordo com
movimentos de mercado acontecidos no passado;
Por cenários: simula o comportamento do portfólio caso um movimento hipotético de
mercado ocorra. São utilizados cinco cenários de stress otimistas e cinco cenários de
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stress pessimistas. Os cenários são elaborados em conjunto com a área de risco e a área
Macroeconômica.
8.6
Existem limites adicionais àqueles que constam no regulamento/regulação (por ex:
concentração por setor, emissor, contraparte, tipo de risco)? Quais?
A Gestora, visando proporcionar a melhor rentabilidade aos Cotistas, poderá, respeitadas as
limitações do Regulamento e da legislação, definir livremente o grau de concentração da carteira
de aplicação do FUNDO.
8.7
Descreva o processo decisório utilizado em caso de violação dos limites citados no item
8.5
Vide item 8.5
8.8
Qual o limite da(s) metodologia(s) citada no item 8.5?
Não existe limite de VaR para o Fundo.
8.9

De que forma é apurado o consumo dos limites dados pela(s) metodologia(s) citada(s) no
item 8.5?

N/A
8.10

Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite da(s)
metodologia(s) citadas no item 8.5 foi excedido, por qual motivo e qual o máximo
atingido? Comente.

N/A
Qual o VaR/B-VaR/TE médio do Fundo nos últimos:
3 meses?
-0.732%
8.11 6 meses?
-0.749%
12 meses?
-0.739%
24 meses?
-0.803%
8.12 Qual a alavancagem nocional máxima (exposição bruta) atingida pelo fundo e em qual(is)
ativo(s) nos últimos 24 (vinte e quatro) meses?
28/09/2019: 764% de Equivalente-Ano aplicado em Cupom de Inflação via NTN-B.
Qual o limite para perdas em cenário de stress? Como são definidos os cenários (ex.
Utiliza o cenário elaborado pela B³ ou o próprio)?
Não há limite definido em regulamento.
8.13

8.14

Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite de stress
foi excedido e por quê?

N/A
Qual o stress médio do fundo nos últimos
3 (três) meses?
8.15

6 (seis) meses?
12 (doze) meses?

Pessimista:
-8.17%
Otimista: 8.46%
Pessimista:
-8.17%
Otimista: 8.46%
Pessimista:
-7.64%
Otimista: 7.86%
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Pessimista:
-7.55%
Otimista: 7.89%

24 (vinte e quatro) meses?
8.16 Comente o último stop loss relevante do fundo.
Vide item 4.1

9. Comportamento do fundo em crises
Período*

Comportamento
(variação do fundo)

Evento

Mai/06
Jul – Ago/07
Out/08 – Mar/09
Jan/10 – Jun/10
Abril/11 – Set/11
Abril/15 – Ago/16

Crise das Bolsas norteamericanas
Crise das hipotecas
Crise no Sistema
Financeiro norteamericano
Crise de endividamento
dos PIGS
Segunda crise da dívida na
Europa
Crise política / recessão no
Brasil

Explicação

Vide histórico de rentabilidade abaixo

* Para o período solicitado deve ser informado o comportamento (variação do fundo) de acordo com o mês fechado (ex. 01/01 a 31/01).

10. Três períodos de maior perda do fundo
Período

Evento

Perda

Explicação

Tempo para
recuperação

1
2

Vide histórico de rentabilidade abaixo

3

11. Atribuição de performance do fundo nos últimos 5 (cinco)
anos
11.1

Atribuição:

Contribuição:
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Comente as mudanças em estratégias em razão de fluxo de recursos (aplicações ou
resgates).
Não houve mudança na estratégia de gestão do fundo.
11.2

11.3

O fundo já esteve fechado temporariamente para aplicação por deliberação da gestora,
do administrador fiduciário ou órgão regulador? Quando? Por quê?

Não.

12. Relacionamento com distribuidores/alocadores
Com que grau de detalhamento e com que frequência a carteira pode ser disponibilizada
para distribuidores/alocadores?
A composição do fundo poderá ser disponibilizada de acordo com regras estabelecidas pela gestão
e previamente acordadas entre as partes.
12.2 Com que frequência é possível realizar conference calls com a gestora dos fundos?
Os calls com gestores são realizados mensalmente, mas periodicidade diferente pode ser acordada
entre as partes.
12.3 Por quais canais o fundo é distribuído?
Todos os permitidos pelas ICVM 555.
12.1

Considerando o montante total de ativos sob gestão, qual o percentual detido pelos
cinco maiores distribuidores ou alocadores, individualmente?
1. 24%
2. 15.5%
3. 8.9%
4. 5.7%
5. 3.2%
Total: 57.2%
12.4
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13. Atendimento aos cotistas
Quais os relatórios disponíveis aos cotistas do fundo? Fornecer detalhes. Qual sua
periodicidade? Com que defasagem?
BTG Pactual Asset Management entende ser fundamental no relacionamento com seus clientes a
qualidade dos serviços prestados. A estratégia de serviço da empresa baseia-se na assessoria aos
clientes para identificação da melhor alocação de recursos, na gestão de risco e na transparência
e acesso contínuo pelos clientes aos seus portfólios.
13.1

A BTG Pactual Asset Management pode enviar relatórios de análise macroeconômica, de empresas
e de crédito que seguem diferentes periodicidades. Em relação aos relatórios específicos sobre os
fundos, diariamente são enviados aos clientes relatórios com a cota, patrimônio líquido e
rentabilidade dos produtos. São produzidas, também, lâminas de cada fundo com o seu
desempenho e análise de risco e retorno (retorno, volatilidade, índice de Sharpe). Para alguns
produtos, são produzidas, lâminas semanais contendo os principais acontecimentos do mercado,
além das principais posições dos fundos e suas respectivas rentabilidades. Sobre relatórios de risco
dos fundos, a área de risco de mercado é responsável por gerar relatórios, como relatórios de VaR
e Stress Test. Tais relatórios podem ser gerados em periodicidades diferentes, conforme
necessidade de análise ou demanda de clientes ou de outras áreas do Banco como áreas comerciais
e de gestão. Além disso, a área elabora relatórios customizados sobre mercados específicos, que
são utilizados por outras áreas de pesquisa. O objetivo desses relatórios é a difusão do
conhecimento técnico sobre os ativos e sobre o comportamento dos mercados, auxiliando a
estruturação de operações específicas e a detecção de oportunidades de mercado. Seguem
exemplos de relatórios de risco recebidos pela área de gestão:
Relatórios de Controle de Risco de mercado (frequência: diária):
Mensuração das perdas potenciais geradas pela exposição aos diversos mercados, intrínseco ao
mercado financeiro, ênfase no aspecto quantitativo.
Análises: fundos de investimento administrados pela BTG Pactual Asset Management
Cálculos em diversos níveis: risco por ativo, risco por classe de ativos, risco por carteira
Relatórios: Value at Risk, Stress Test
Adicionalmente, visando agregar valor para seus clientes, a BTG Pactual Asset Management
promove frequentemente palestras sobre temas relevantes, além de disponibilizar sua equipe de
profissionais e a do Banco (Ex. gestores de recursos, analistas macroeconômicos e de empresas,
etc.) para visitas e conference calls de acordo com a demanda e o perfil do cliente.
Cabe destacar que a BTG Pactual Asset Management possui uma equipe exclusivamente dedicada
para a distribuição de fundos. Dentre os serviços prestados aos nossos distribuidores, podemos
destacar:
Treinamento formal para a força de vendas incluindo todos os tópicos para a compreensão e venda
dos produtos, a saber: Banco BTG Pactual, BTG Pactual Serviços Financeiros, controle de riscos,
18

características dos produtos, mercados de atuação, estratégias e posicionamento comercial, entre
outros. Cabe destacar que consideramos o processo de treinamento parte fundamental de um
projeto de parceria de distribuição, merecendo de nossa parte total atenção e apoio;
Contato constante com a Área de Investimentos do Parceiro para informações de mercado e das
carteiras dos fundos, incluindo todo material relevante sobre os fundos para informação e
motivação da força de vendas (Ex. premiações recentes, notícias na mídia, rankings etc);
Conference calls com o gestor e macro economista realizados mensalmente, visando atualizar a
força de vendas sobre o cenário macroeconômico e as estratégias de investimento utilizadas nos
fundos;
Processo de reciclagem da força de vendas. Após o treinamento inicial, entendemos ser
extremamente importante a interação entre a força de vendas e a BTG Pactual Asset Management
para a reciclagem dos conceitos, esclarecimento de dúvidas, etc. Desta forma, realizamos
frequentemente visitas às filiais e/ou às agências, abordando os produtos, dúvidas sobre estes ou
qualquer outro assunto de interesse das Equipes de Venda.
Adicionalmente, a BTG Pactual Asset Management incentiva a troca de tecnologia com os seus
distribuidores, tendo organizado, por exemplo, cursos de gerenciamento de riscos, painéis sobre
Hedge Funds, conference calls frequentes sobre temas relevantes, etc.
13.2 Qual (is) é (são) o(s) veículo(s) disponível(is) para acessar informações sobre o Fundo e
com qual frequência seu conteúdo é atualizado?
As informações podem ser obtidas pelo site da BTG Pactual Asset Management
(https://www.btgpactual.com/home/asset-management/fundos-btg-pactual). As informações de
cotas, patrimônio e rentabilidades são atualizadas diariamente. As lâminas são atualizadas
mensalmente. Já os regulamentos e prospectos são atualizados sempre que ocorrem mudanças no
fundo.
13.3 Existe algum canal de atendimento dedicado ao cotista? De que forma pode ser acessado
e qual o horário para atendimento?
Sim.
Contato Telefônico: (21) 3262-9944, das 08:00 às 18:00
E-mail: SH-atendimento@btgpactual.com

14. Investimento no exterior
14.1

Qual o produto (tipo de ativo ou fundo investido) e sua estrutura, incluindo os veículos
utilizados (se houver)? Descreva a estratégia, os principais ativos e instrumentos
utilizados.

N/A
14.2
N/A
14.3

Quais os riscos envolvidos?
Quais são os mercados em que o fundo opera?
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N/A
14.4
N/A

14.5

14.6

Em relação ao veículo local, o fundo utiliza estratégias para proteção cambial?
Caso o fundo de investimento local tenha por objetivo o investimento em único fundo de
investimento ou veículo no exterior (fundo espelho), enumerar os prestadores de serviços
e demais informações dos fundo de investimento ou veículo no exterior (administrador,
custodiante, RTA, prime broker, entre outros).
Administrador Fiduciário
N/A
Custodiante
N/A
Auditor
N/A
RTA
N/A
Prime Brokers
N/A
NAV Calculator
N/A
Domicílio do fundo
N/A
Taxa de administração
N/A
Código ISIN do fundo
N/A
Moeda do domicilio fundo no exterior
N/A
Outros prestadores de serviço, dos
N/A
investimentos no exterior, caso exista.
Caso o investimento no exterior possua subclasses, favor descrever os riscos de
contaminação entre elas.

N/A
14.7

Caso a gestora tenha influência direta/indireta na gestão do fundo no exterior, descreva
como foi constituída a diretoria do fundo.

N/A

15. Anexos (quando aplicável)

15

Anexos (quando aplicável)

15.1

Regulamento

15.2

Formulário de informações complementares

15.3

Última lâmina de informações essenciais

15.4

Relatório de Gestão e/ou materiais de divulgação

Marcar Anexos ou
link para acesso ao
documento

20

Questionário ANBIMA de due
diligence para contratação de
Gestor de Recursos de Terceiros

Contratado:
BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Contratante:
Compliance – Due Diligence
Questionário preenchido por:

Data:
Julho 2019
(Todos os campos devem ser preenchidos. Caso algum
campo não seja aplicável à sua instituição, este deve ser
preenchido com “N/A”).
Versão: [-]

Apresentação
Este questionário é baseado no Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para
Administração de Recursos de Terceiros (“Código”). Ele tem o objetivo de auxiliar o administrador
fiduciário no processo de contratação de gestores de recursos de terceiros para os fundos de
investimento.

O questionário busca abordar, minimamente, a adoção de práticas consistentes, objetivas e
passíveis de verificação que sejam suficientes não só para entender e mensurar os riscos associados
à prestação de serviço como também para garantir um padrão aceitável da instituição a ser
contratada.

O anexo ao questionário trata de informações específicas dos fundos de investimento.

O administrador fiduciário poderá adicionar outras questões julgadas relevantes na forma de anexo
a esse questionário.

Este questionário deve ser respondido por profissional com poderes de representação, e qualquer
alteração em relação às respostas enviadas e aos documentos encaminhados após o preenchimento
deste questionário deve ser enviada à instituição que contratou a prestação de serviço em até cinco
dias úteis da referida alteração.

Este questionário entrará em vigor em 11 de janeiro de 2019.
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ANEXO I – FUNDOS DE INVESTIMENTO
1. Alterações desde a última atualização
1.1

Nome do fundo

BTG Pactual Tesouro IPCA Longo Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado
1.2

CNPJ

20.374.752/0001-20
1.3 Data de início
14/08/2014
1.4 Classificação ANBIMA
Renda Fixa – Duração Livre – Soberano
1.5

Código ANBIMA

377546
1.6

O fundo já sofreu alteração com perda de histórico de informação do mesmo?

Não
1.7

Classificação tributária (CP/LP/Ações)

Longo Prazo
1.8 Descreva o público-alvo.
O Fundo destina-se a receber aplicações de investidores pessoas físicas e/ou jurídicas em geral,
bem como de fundos de investimento.
O regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica aplicável
1.9
ao cotista, p. ex., Resolução do CMN?
O Fundo estará sujeito às Resoluções do CMN n. 3792/09 e 3922/10 e suas alterações posteriores.
Fica desde já estabelecido que os dados referentes à carteira e às operações do Fundo serão
devidamente enviados à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc, na
forma e periodicidade estabelecidas pelo órgão.
1.10 Conta corrente (banco, agência, nº)
Banco: 208 – BTG Pactual
Agência: 0001
Conta Corrente: 000192292
1.11 Conta CETIP (nº)
20244004
1.12 Administração (indique contato para informações).
BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
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1.13 Custódia (indique contato para informações).
Banco BTG Pactual S.A.
1.14 Auditoria externa
Ernst & Young
Caso se aplique, informar:
Escriturador
Custodiante
Consultor Especializado
1.15
Assessor Jurídico
Co-gestor
Distribuidor
Outros
1.16 Cotização: abertura ou fechamento?

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Fechamento.
Regras para aplicação e resgate:

1.17

Aplicação (datas, horários, cotização e liquidação)

Aplicação diária. Cheque ou
DOC: até às 15:30hs.
TED: até às 15:30hs mediante
consulta à Administradora.
Quota D+0 dias úteis da efetiva
disponibilidade dos recursos.

Carência/Tempo mínimo para permanência (lock-up
period) e eventuais penalidades para resgates antes do
término desse período.

Liquidez diária.

Resgate (datas, horários, cotização e liquidação)

Aplicação inicial mínima
Aplicação máxima por cotista
Aplicação adicional mínima
Resgate mínimo
1.18 Taxa de Entrada (upfront fee)

Resgate diário. Cheque ou
DOC: Até às 15:30hs.
TED: Até às 15:30hs mediante
consulta à Administradora.
Quota D+1 dias úteis, recursos
em D+2 dias úteis.
R$ 3.000,00
Não há.
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00

Não há.
1.19 Taxa de Saída (redemption fee)
Não há
1.20 Taxa de administração
0,20% a.a.
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1.21 Taxa de administração máxima
0.20% a.a.
1.22 Taxa de custódia máxima
O fundo não paga taxa de custódia.
Taxa de Performance
% (Percentual)
N/A
Benchmark
N/A
1.23
Frequência
N/A
Linha-d’água (sim ou não)
N/A
Método de cálculo (ativo/passivo/ajuste)
N/A
Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e da gestora, se este for
1.24
diferente) excluindo-se as taxas de Administração e de Performance.
A custódia do fundo é realizada pelo Banco BTG pactual S.A., porém não é cobrada taxa pela
prestação do serviço por se tratarem de empresas do mesmo grupo econômico.
Há acordo de remuneração com cláusula de reversão de rebate para o fundo?
1.25
(pagamento e/ou recebimento).
Sim.

2. Perfil
Descreva o fundo no que tange à estratégia, ao objetivo de rentabilidade e à política de
investimento.
O Fundo tem como objetivo proporcionar rentabilidade superior a variação do IMA-B5+, mantendo
um perfil de atuação conservador, sendo que a carteira do Fundo será composta exclusivamente
por títulos públicos federais, registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), e/ou
operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, observados os limites
estabelecidos abaixo, e as regulamentações aplicáveis aos investimentos das entidades fechadas
de previdência complementar e dos regimes próprios de previdência da União, Estados, Distritos
e Municípios.
Os fundos de renda fixa tem como principal fator de risco de sua carteira a variação da taxa de
juros doméstica ou de índice de preços, ou ambos. Eles devem possuir, no mínimo, 80% da carteira
em ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome
à classe.
2.2
Descreva as alterações significativas na estratégia ou na política de investimento no
histórico do fundo.
N/A
2.3
Descreva o processo decisório de investimento deste fundo de investimento.
O BTG Pactual acredita que o sucesso na gestão de recursos de terceiros no longo prazo é resultado
da combinação da expertise de mercado sob estrito controle de risco com a excelência em pesquisa
2.1
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e tecnologia. Portanto, o processo decisório utilizado é sistemático e altamente dinâmico,
conforme veremos a seguir.
A preservação do capital de nossos Clientes é um dos maiores compromissos do BTG Pactual e o
processo de decisão investimentos reflete este compromisso. No mercado brasileiro, caracterizado
por elevada volatilidade, a performance diferenciada e segura depende da capacidade de antecipar
mudanças macroeconômicas. Por isso, o BTG Pactual dedica grande parte de seu tempo e recursos
ao processo de compreensão dos fatores de mercado e à tomada de decisão de investimentos.
A primeira etapa do processo de decisão é a análise detalhada dos cenários macroeconômicos e
políticos no âmbito internacional e doméstico, uma vez que a crescente inserção do Brasil em um
mercado cada vez mais globalizado inviabiliza uma gestão de recursos eficiente que não leve em
consideração o cenário externo e suas implicações para a economia brasileira, sendo um exemplo
de evolução do processo de decisão.
Na segunda etapa do processo de decisão as equipes de gestão do Pactual realizam uma análise
detalhada dos preços dos ativos com base nos cenários macroeconômicos traçados pelas equipes
de análise (econômica/empresas) e suas probabilidades de ocorrência. Estes preços são
contrastados com os preços de mercado e com as estimativas das principais casas de pesquisa,
tendo um duplo objetivo: validar as estimativas das equipes de gestão do BTG Pactual e identificar
onde se encontra o consenso de mercado para aproveitar de forma mais eficiente as
oportunidades.
Na terceira etapa, é realizada a alocação teórica dos recursos, adequando a visão de mercado dos
gestores do BTG Pactual aos objetivos de relação risco/retorno das carteiras, buscando sempre a
preservação de capital.
Na quarta etapa, é conduzida a análise quantitativa e técnica para precificação dos ativos, baseada
em tecnologia própria, que ajusta o retorno potencial de um ativo à sua liquidez (com ênfase em
momentos de forte correção de mercado), duration, horizonte de investimento, tamanho desejado
de posição, entre outros fatores.
Na quinta etapa, uma criteriosa análise de risco (mercado e crédito) é conduzida, utilizando
sistemas desenvolvidos internamente para cálculo, por exemplo, do Value at Risk da carteira e do
stress test das posições. Adicionalmente, nesta etapa também é possível a elaboração de hedge
ótimo para qualquer posição ou carteira, utilizando ativos pré-selecionados pelo gestor, além de
ser possível a construção de carteiras indexadas (ou enhanced indexed) a qualquer benchmark.
A sexta e última etapa do processo é executada pela área de Fund Administration, que busca
certificar o devido cumprimento dos objetivos traçados, bem como verificar a aderência dos fundos
à legislação e aos mandatos previamente estabelecidos.
2.4
Cite as premiações, ratings e rankings dos últimos 05 anos.
O grupo de gestão do BTG Pactual recebeu diversos prêmios ao longo dos anos, podendo ser
resumido em:
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Os prêmios mais recentes foram:
•
•

Melhor Gestor Especialista de fundos DI e de curto prazo – Portal Exame – 2018
Melhor Gestor Especialista – Portal Exame - 2018
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•
•
•
•
•
•
•

Asset Management Company of the Year – The European - Chile
Melhor Gestor de Renda Variável – Prêmio Top Gestão – Valor – 2017
Melhor Gestor de Renda Variável – Prêmio Top Gestão – Valor – 2016
Melhor Gestor Especialista de Fundos de Renda Fixa – Exame – 2016
Gestor de Fundos RF e RV - Prêmio Top Gestão – Valor – 2015
Melhor Gestor de Fundos Multimercado – Portal Exame – 2015
Melhor Gestor Especialista de Fundos RV – Portal Exame – 2015

3. Equipe de gestão do fundo
3.1
Cite os profissionais envolvidos na gestão
A BTG Pactual Asset Management adota uma estrutura de organização ligeiramente diferente das
outras empresas de gestão. Ao invés de os portfólios dos fundos serem delegados a gestores
individuais (conceito de star manager), eles ficam sob a responsabilidade de uma equipe de gestão,
cada membro da equipe atuando em seu mercado de especialização. A estrutura funciona como
se na prática existisse um único portfólio para todos os fundos. As posições são alocadas aos
fundos em função de seus perfis de risco e objetivos de rentabilidade, sempre respeitando os
mandatos específicos, não existindo a possibilidade de haver posições direcionais opostas entre os
fundos.
Devido à diferente estrutura de gestão da instituição, a eventual saída de um profissional ainda
que evento pouco comum, não deve ter impacto na performance dos fundos.
A gestão dos produtos tradicionais de juros e câmbio é de responsabilidade do grupo de renda fixa,
bem como os denominados fundos multimercados, que aplicam nos diversos mercados tanto em
posições compradas como vendidas (juros, câmbio, cupom cambial, bolsa, etc). Já a gestão da
parcela aplicada em renda variável dos produtos de renda fixa compete ao grupo de renda variável.
Ressaltamos que os grupos de renda fixa e renda variável trabalham de forma integrada,
respeitadas as diretrizes de alocação de recursos, compartilhando informações sobre fluxo e preço
relativo dos ativos e avaliando a correlação e dominância entre os mercados.
Os principais gestores do Fundo são:
William Landers: É sócio do BTG Pactual e Head LatAm de equities da BTG Pactual Asset
Management. Antes de se juntar ao BTG Pactual, em março de 2019, William passou 17 anos como
Head LatAm de equities na BlackRock, onde também atuava como membro do time de Mercados
Emergentes e membro do Investment Stewardship Committee. Anteriormente, trabalhou por 7
anos como analista sell side da CSFB e Lahman Brothers, cobrindo os setores de Latin American
Technology e Food and Beverages. Wiliam começou sua carreira em 1995 na Latin American
Banking Division do Bear Stearns. William possui graduação em Finance and International
Management pela Georgetown University, além de ser CFA chartholder.
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Júlio Araújo Filho: é sócio e Head da mesa de Juros da BTG Pactual Asset Management. Iniciou sua
carreira no Banco BTG Pactual em julho de 2009, antes trabalhou como assistente das mesas de
Juros e FX da Asset. Trabalhou na BTG Gestora de Recursos e antes foi estagiário da mesa de
operações de Renda Fixa da Goldman Sachs no Brasil. Formou-se em Economia pela IbmecSP/Insper em 2008.
José Lucio Barroso do Nascimento: é sócio e estrategista de Renda Fixa da BTG Pactual Asset
Management. Ingressou no BTG Pactual em Dezembro de 1999. Em Julho de 2007, Head of Câmbio
da mesa proprietária do Banco BTG Pactual's em São Paulo e em 2012 foi transferido para o Chile
como Head de Renda Fixa do Chile e Peru. Em Janeiro de 2016 retornou a mesa de Renda do BTG
Pactual Asset Management em São Paulo. É graduado em Economia pela Universidade Federal de
Rio die Janeiro (UFRJ).

3.2
•
•

Cite o histórico de alterações significativas na equipe nos últimos 05 anos.
Bruno Coutinho – deixou a área de gestão de renda fixa da Asset Management em
janeiro/15;
Bernardo Salgado – deixou a área de gestão de renda fixa da Asset Management em
janeiro/16;
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•
•
•
•
•
•
•

James Oliveira - deixou a área de gestão de renda fixa da Asset Management em
janeiro/17;
José Zitelmann – deixou a Asset Management em fevereiro/2019;
Gustavo Hungria – deixou a Asset Management em fevereiro/2019
Albano Franco – deixou a Asset Management em fevereiro/2019
William Landers – ingressou na Asset Management em março/2019;
Andrea Cardia – ingressou na Asset Management em março/2019; e
Andrea Weinberg – ingressou na Asset Management em março/2019

Foram considerados entre as principais mudanças, por um critério de senioridade, apenas sócios e
associados.

4. Estratégias e carteiras
Descreva as regras, procedimentos e limites específicos de gestão para o fundo, em
cenários de stress.
Todas as posições têm stop loss e estes devem sempre ser respeitados. O stop loss é definido pela
área de gestão e, via de regra, é mais próximo aos preços de mercado em posições de trading e
pouco mais distante em posições estruturais.
4.1

A BTG Pactual Asset Management possui em sua estrutura dois risk officers (Renda Fixa e Renda
Variável) responsáveis pelo acompanhamento on-line do risco de mercado das posições dos
Fundos. A estrutura on-line, presente permanentemente junto aos operadores, visa tornar mais
ágil a simulação dos prováveis impactos das posições assumidas, bem como dos cenários
vislumbrados pelos operadores sobre o desempenho dos portfólios desencadeando, caso
necessário, ações de adequação para enquadramento dos portfólios. Uma vez que as negociações
nos mercados são iniciadas, as operações realizadas pelos gestores são monitoradas pela equipe
de risco on-line, que verifica o enquadramento do fundo aos limites de Risco permitidos. Estes risk
officers reportam-se diretamente ao Comitê de Asset Management, recebendo suporte
metodológico/ tecnológico da área de risco de mercado.
Não há liberdade para a equipe de gestão operar fora dos limites e mandatos de nenhum fundo.
Todos os mandatos devem ser sempre respeitados. Com relação a decisões de redução ou zeragem
de posições, a equipe de gestão deve implementá-las imediatamente.
4.2
O fundo pode realizar operações de day trade?
É vedado ao Fundo, direta ou indiretamente, realizar operações de day-trade, assim consideradas
aquelas iniciadas e encerradas em um mesmo dia, com o mesmo ativo, em que a quantidade
negociada tenha sido liquidada, total ou parcialmente.
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5. Uso de derivativos

5.1

Com que objetivo(s) são utilizados derivativos:
Proteção de carteira ou de posição
Mudança de remuneração/indexador
Estratégias combinadas (floors, caps, collars, spreads, straddles, box,
financiamentos com termo etc.)
Alavancagem

SIM () NÃO (X)
SIM ( ) NÃO (X)
SIM ()

NÃO (X)

SIM ( ) NÃO (X)

Mercados em que são utilizados derivativos:
Juros
Sim
Câmbio
Não
Ações
Não
Commodities
Não
5.2
Em Bolsas:
Com garantia
N/A
Sem garantia
N/A
Em Balcão
Com garantia
Sim
Sem garantia
Não
5.3
Qual a abordagem da gestora no investimento em ativos de crédito privado?
O Fundo não está autorizado a aplicar em ativos financeiros classificados como crédito privado.

6. Compra de cotas de fundos de investimento
6.1
6.2

De fundos de terceiros?
De fundos da gestora?

SIM ( X ) NÃO ( )
SIM (X) NÃO ( )

7. Informações adicionais
7.1
PL atual.
R$ 252,52 MM
7.2
PL médio em 12 (doze) meses.
R$ 134,54 MM
7.3
PL atual da mesma estratégia sob gestão da gestora.
R$ 928,878,509.08
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Qual a capacidade máxima estimada de captação de recursos do fundo e de sua
estratégia? Quais são os critérios de definição?
Não há limite para captação no Fundo no momento.
7.4

7.5
4653

Número de cotistas.

Qual percentual do passivo do fundo representa aplicações da gestora, controladores,
coligadas, subsidiárias, de seus sócios e principais executivos?
As empresas do grupo não possuem posição no fundo BTG Pactual Discovery. Já em relação aos
executivos do grupo, não existe limitação para aplicação neste fundo, devendo apenas ser
respeitados os limites impostos pelo regulamento do fundo.
7.6

Ressaltamos que a maior parte do patrimônio pessoal dos sócios e principais executivos está
investida em ações das holdings que controlam o Banco BTG Pactual S.A., sendo, portanto,
absolutamente imaterial o total investido por esse grupo frente aos recursos investidos por
clientes.
7.7
Descreva as regras de concentração de passivo.
Não há regra específica de concentração de passivo para este fundo. Monitoramos
constantemente o perfil dos clientes que investem nos fundos BTG Pactual através de curvas ABC.
Normalmente monitoramos a concentração por grupo de cotistas de um mesmo distribuidor em
um fundo de investimento para que não tenha mais do que 20% individualmente.
Adicionalmente, monitoramos a participação de clientes gestores de FIQs, que se encontra em
nível confortável tanto individualmente por fundo investido quanto no consolidado por gestor.
7.8
Percentuais detidos pelos dez maiores cotistas.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

7.9

27.48%
3.11%
2.31%
1.88%
1.76%
1.30%
1.21%
0.79%
0.72%
0.64%

Houve alguma mudança de prestadores de serviços de administração fiduciária e/ou de
custódia nos últimos 05 anos da operação do fundo? Quando?

Não.
7.10

A última demonstração financeira foi emitida com obteve algum parecer modificado (com
ressalva, com abstenção de opinião, ênfase, parecer adverso opinião) pelo auditor
independente?

Não.
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8. Gestão de risco
8.1
N/A

Descreva as regras de exposição a risco de crédito específicas do fundo.

8.2
Descreva as regras de liquidez para ativos específicas do fundo.
Além de monitorar diariamente o risco de mercado (Var e Stress Test) e liquidez das carteiras dos
fundos da BTG Pactual Asset Management é responsável pelo research quantitativo, tendo como
missão fornecer ferramentas de análise para as mais diversas áreas da instituição, e pela definição
dos modelos de validação de preços.
Conforme mencionado anteriormente na Seção I deste questionário, a gestão dos fundos da BTG
Pactual Asset Management prioriza o elevado grau de liquidez dos ativos dos fundos. A adoção de
um perfil de liquidez elevado oferece dois grandes benefícios: agilidade nas mudanças de posições
e a consequente proteção nos períodos de maior volatilidade, e aproveitamento das
oportunidades de negócio que surgem em situações de stress.
Desta forma, a preocupação com a liquidez dos portfólios é constante. No cálculo diário do risco
de mercado dos fundos, a liquidez também é gerenciada pelo ADTV (Average Daily Traded
Volume), método através do qual os ativos são ponderados pelo tempo que o gestor levaria para
se desfazer da posição. Para esta análise, são utilizadas séries históricas de volume negociado em
mercados como ações, títulos públicos e derivativos. O processo de controle de liquidez dos ativos
dos fundos de investimentos leva em consideração as obrigações estabelecidas pelo seu passivo,
atentando principalmente para a regra de cotização de resgates.
Através de um sistema desenvolvido internamente (PATROL), é possível otimizar e antecipar as
margens requeridas pela BMF (futuros, opções, swaps) e pela CBLC (opções, termo, aluguel)
levando a uma gestão eficiente do caixa dos fundos mitigando risco de liquidez.
O sistema interno replica a metodologia divulgada pelas Bolsas e é totalmente integrado aos
demais sistemas da Instituição o que viabiliza as simulações on-line das margens dos fundos.
Ainda, antes da abertura dos mercados, os gestores recebem relatórios que indicam a exposição
de cada ativo, classe de ativos e carteira, bem como sugestões de estratégias de hedge utilizando
ativos de alta liquidez.
A gestão de risco de liquidez também contempla uma análise de stress em relação a resgates nos
fundos. Desta forma, com base em diferentes cenários de redução de patrimônio verifica-se se a
composição / liquidez do portfólio comportaria o volume de vendas associados a cada cenário
(estimando quanto tempo adicional seria necessário caso o cenário de resgate não possa ser
efetivado em apenas um dia), observando-se ainda o enquadramento de seus limites
regulamentares.
8.3
Caso o Fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle.
N/A
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Se houver na carteira do fundo, ativos/derivativos ilíquidos/exóticos, como a gestora
realiza o acompanhamento?
A precificação é feita com base nas definições e discussões do Comitê de Precificação da
Administradora, conforme definido no Manual de Precificação. Assim, os cálculos e metodologias
relativos à precificação dos ativos e performance de investimentos são realizados e/ou ratificados
por área independente da área de gestão, visando mitigar conflitos de interesses inerentes ao
processo. A área de controles independentes atesta que a valorização dos ativos está de acordo
com a regulamentação e melhores práticas aplicáveis, refletindo o valor justo e preciso do ativo na
data-base. Eventuais dificuldades na precificação de ativos (ex.: ativos ilíquidos, períodos de stress,
junk-bonds, inexistência ou insuficiência de informação precisa, etc.) devem ser formalmente
reportados ao(s) investidor(es) conferindo total transparência ao processo de precificação.
8.5
Qual(is) a(s) metodologia(s) de controle de risco utilizada(s) (por ex.: VaR, Tracking Error
e Expected Shortfall)?
VaR (Value at Risk)
8.4

O gerenciamento de risco dos fundos é realizado através de um rigoroso controle do VaR de cada
um dos ativos que compõem sua carteira. O VaR com um grau de confiança de 95% e 99% para um
dia é apresentado como função do patrimônio líquido da carteira. Ou seja, determina-se com uma
probabilidade de acerto de 95% e 99% qual a perda máxima que esta carteira do Fundo pode
apresentar.
O cálculo é realizado utilizando-se o modelo de simulação histórica, de forma que nenhuma
hipótese a respeito da distribuição estatística dos eventos é realizada. Além disso, são preservadas
todas as correlações entre os ativos e as classes de ativos presentes no produto. Deve ser
ressaltado que os resultados apresentados pelo modelo possuem grau de confiabilidade limitado,
de forma que perdas maiores que aquelas observadas nos relatórios de risco podem ocorrer.
Alguns fundos da BTG Pactual Asset Management têm limites de VaR máximo pré-estabelecidos
em regulamento, que são estipulados pela área de Gerenciamento de Risco, com base no perfil do
produto e do público-alvo. Caso este limite esteja acima daquilo que foi pré-estabelecido para o
Fundo, as posições são revistas. Vale mencionar que ao longo do dia as exposições são monitoradas
dinamicamente pela área de gestão, sendo os risk managers on-line responsáveis por simular as
posições em termos de risco.
Stress Test
O Stress Test é realizado pela área de Risco de Mercado para estimar o comportamento do fundo
nos períodos de stress.
Atualmente, são utilizados dois modelos de teste de stress:
•
•

Simulação histórica: identifica o comportamento do portfólio atual de acordo com
movimentos de mercado acontecidos no passado;
Por cenários: simula o comportamento do portfólio caso um movimento hipotético de
mercado ocorra. São utilizados cinco cenários de stress otimistas e cinco cenários de
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stress pessimistas. Os cenários são elaborados em conjunto com a área de risco e a área
Macroeconômica.
8.6
Existem limites adicionais àqueles que constam no regulamento/regulação (por ex:
concentração por setor, emissor, contraparte, tipo de risco)? Quais?
A Gestora, visando proporcionar a melhor rentabilidade aos Cotistas, poderá, respeitadas as
limitações do Regulamento e da legislação, definir livremente o grau de concentração da carteira
de aplicação do FUNDO.
8.7
Descreva o processo decisório utilizado em caso de violação dos limites citados no item
8.5
Vide item 8.5
8.8
Qual o limite da(s) metodologia(s) citada no item 8.5?
Não existe limite de VaR para o Fundo.
8.9

De que forma é apurado o consumo dos limites dados pela(s) metodologia(s) citada(s) no
item 8.5?

N/A
8.10

Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite da(s)
metodologia(s) citadas no item 8.5 foi excedido, por qual motivo e qual o máximo
atingido? Comente.

N/A
Qual o VaR/B-VaR/TE médio do Fundo nos últimos:
3 meses?
-1.094%
8.11 6 meses?
-1.130%
12 meses?
-1.135%
24 meses?
-1.221%
8.12 Qual a alavancagem nocional máxima (exposição bruta) atingida pelo fundo e em qual(is)
ativo(s) nos últimos 24 (vinte e quatro) meses?
28/06/2019: 1,378% de Equivalente-Ano aplicado em Cupom de Inflação via NTN-B.
Qual o limite para perdas em cenário de stress? Como são definidos os cenários (ex.
Utiliza o cenário elaborado pela B³ ou o próprio)?
Não há limite definido em regulamento.
8.13

8.14

Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite de stress
foi excedido e por quê?

N/A
Qual o stress médio do fundo nos últimos
3 (três) meses?
8.15

6 (seis) meses?
12 (doze) meses?

Otimista: 12.48%
Pessimista: -11.88%
Otimista: 12.40%
Pessimista: -11.81%
Otimista: 11.96%
Pessimista: -11.44%
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Otimista: 11.77%
Pessimista: -11.11%

24 (vinte e quatro) meses?
8.16 Comente o último stop loss relevante do fundo.
Vide item 4.1

9. Comportamento do fundo em crises
Período*

Comportamento
(variação do fundo)

Evento

Mai/06
Jul – Ago/07
Out/08 – Mar/09
Jan/10 – Jun/10
Abril/11 – Set/11
Abril/15 – Ago/16

Crise das Bolsas norteamericanas
Crise das hipotecas
Crise no Sistema
Financeiro norteamericano
Crise de endividamento
dos PIGS
Segunda crise da dívida na
Europa
Crise política / recessão no
Brasil

Explicação

Vide histórico de rentabilidade abaixo

* Para o período solicitado deve ser informado o comportamento (variação do fundo) de acordo com o mês fechado (ex. 01/01 a 31/01).

10. Três períodos de maior perda do fundo
Período

Evento

Perda

Explicação

Tempo para
recuperação

1
2

Vide histórico de rentabilidade abaixo

3

11. Atribuição de performance do fundo nos últimos 5 (cinco)
anos
11.1

Atribuição:

Contribuição:
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Comente as mudanças em estratégias em razão de fluxo de recursos (aplicações ou
resgates).
Não houve mudança na estratégia de gestão do fundo.
11.2

11.3

O fundo já esteve fechado temporariamente para aplicação por deliberação da gestora,
do administrador fiduciário ou órgão regulador? Quando? Por quê?

Não.

12. Relacionamento com distribuidores/alocadores
Com que grau de detalhamento e com que frequência a carteira pode ser disponibilizada
para distribuidores/alocadores?
A composição do fundo poderá ser disponibilizada de acordo com regras estabelecidas pela gestão
e previamente acordadas entre as partes.
12.2 Com que frequência é possível realizar conference calls com a gestora dos fundos?
Os calls com gestores são realizados mensalmente, mas periodicidade diferente pode ser acordada
entre as partes.
12.3 Por quais canais o fundo é distribuído?
Todos os permitidos pelas ICVM 555.
12.1

Considerando o montante total de ativos sob gestão, qual o percentual detido pelos
cinco maiores distribuidores ou alocadores, individualmente?
1. 24.8%
2. 2.8%
3. 1.7%
4. 1.6%
5. 1.3%
Total: 32.2%
12.4
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13. Atendimento aos cotistas
Quais os relatórios disponíveis aos cotistas do fundo? Fornecer detalhes. Qual sua
periodicidade? Com que defasagem?
BTG Pactual Asset Management entende ser fundamental no relacionamento com seus clientes a
qualidade dos serviços prestados. A estratégia de serviço da empresa baseia-se na assessoria aos
clientes para identificação da melhor alocação de recursos, na gestão de risco e na transparência
e acesso contínuo pelos clientes aos seus portfólios.
13.1

A BTG Pactual Asset Management pode enviar relatórios de análise macroeconômica, de empresas
e de crédito que seguem diferentes periodicidades. Em relação aos relatórios específicos sobre os
fundos, diariamente são enviados aos clientes relatórios com a cota, patrimônio líquido e
rentabilidade dos produtos. São produzidas, também, lâminas de cada fundo com o seu
desempenho e análise de risco e retorno (retorno, volatilidade, índice de Sharpe). Para alguns
produtos, são produzidas, lâminas semanais contendo os principais acontecimentos do mercado,
além das principais posições dos fundos e suas respectivas rentabilidades. Sobre relatórios de risco
dos fundos, a área de risco de mercado é responsável por gerar relatórios, como relatórios de VaR
e Stress Test. Tais relatórios podem ser gerados em periodicidades diferentes, conforme
necessidade de análise ou demanda de clientes ou de outras áreas do Banco como áreas comerciais
e de gestão. Além disso, a área elabora relatórios customizados sobre mercados específicos, que
são utilizados por outras áreas de pesquisa. O objetivo desses relatórios é a difusão do
conhecimento técnico sobre os ativos e sobre o comportamento dos mercados, auxiliando a
estruturação de operações específicas e a detecção de oportunidades de mercado. Seguem
exemplos de relatórios de risco recebidos pela área de gestão:
Relatórios de Controle de Risco de mercado (frequência: diária):
Mensuração das perdas potenciais geradas pela exposição aos diversos mercados, intrínseco ao
mercado financeiro, ênfase no aspecto quantitativo.
Análises: fundos de investimento administrados pela BTG Pactual Asset Management
Cálculos em diversos níveis: risco por ativo, risco por classe de ativos, risco por carteira
Relatórios: Value at Risk, Stress Test
Adicionalmente, visando agregar valor para seus clientes, a BTG Pactual Asset Management
promove frequentemente palestras sobre temas relevantes, além de disponibilizar sua equipe de
profissionais e a do Banco (Ex. gestores de recursos, analistas macroeconômicos e de empresas,
etc.) para visitas e conference calls de acordo com a demanda e o perfil do cliente.
Cabe destacar que a BTG Pactual Asset Management possui uma equipe exclusivamente dedicada
para a distribuição de fundos. Dentre os serviços prestados aos nossos distribuidores, podemos
destacar:
Treinamento formal para a força de vendas incluindo todos os tópicos para a compreensão e venda
dos produtos, a saber: Banco BTG Pactual, BTG Pactual Serviços Financeiros, controle de riscos,
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características dos produtos, mercados de atuação, estratégias e posicionamento comercial, entre
outros. Cabe destacar que consideramos o processo de treinamento parte fundamental de um
projeto de parceria de distribuição, merecendo de nossa parte total atenção e apoio;
Contato constante com a Área de Investimentos do Parceiro para informações de mercado e das
carteiras dos fundos, incluindo todo material relevante sobre os fundos para informação e
motivação da força de vendas (Ex. premiações recentes, notícias na mídia, rankings etc);
Conference calls com o gestor e macro economista realizados mensalmente, visando atualizar a
força de vendas sobre o cenário macroeconômico e as estratégias de investimento utilizadas nos
fundos;
Processo de reciclagem da força de vendas. Após o treinamento inicial, entendemos ser
extremamente importante a interação entre a força de vendas e a BTG Pactual Asset Management
para a reciclagem dos conceitos, esclarecimento de dúvidas, etc. Desta forma, realizamos
frequentemente visitas às filiais e/ou às agências, abordando os produtos, dúvidas sobre estes ou
qualquer outro assunto de interesse das Equipes de Venda.
Adicionalmente, a BTG Pactual Asset Management incentiva a troca de tecnologia com os seus
distribuidores, tendo organizado, por exemplo, cursos de gerenciamento de riscos, painéis sobre
Hedge Funds, conference calls frequentes sobre temas relevantes, etc.
13.2 Qual (is) é (são) o(s) veículo(s) disponível(is) para acessar informações sobre o Fundo e
com qual frequência seu conteúdo é atualizado?
As informações podem ser obtidas pelo site da BTG Pactual Asset Management
(https://www.btgpactual.com/home/asset-management/fundos-btg-pactual). As informações de
cotas, patrimônio e rentabilidades são atualizadas diariamente. As lâminas são atualizadas
mensalmente. Já os regulamentos e prospectos são atualizados sempre que ocorrem mudanças no
fundo.
13.3 Existe algum canal de atendimento dedicado ao cotista? De que forma pode ser acessado
e qual o horário para atendimento?
Sim.
Contato Telefônico: (21) 3262-9944, das 08:00 às 18:00
E-mail: SH-atendimento@btgpactual.com

14. Investimento no exterior
14.1

Qual o produto (tipo de ativo ou fundo investido) e sua estrutura, incluindo os veículos
utilizados (se houver)? Descreva a estratégia, os principais ativos e instrumentos
utilizados.

N/A
14.2
N/A
14.3

Quais os riscos envolvidos?
Quais são os mercados em que o fundo opera?
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N/A
14.4
N/A

14.5

14.6

Em relação ao veículo local, o fundo utiliza estratégias para proteção cambial?
Caso o fundo de investimento local tenha por objetivo o investimento em único fundo de
investimento ou veículo no exterior (fundo espelho), enumerar os prestadores de serviços
e demais informações dos fundo de investimento ou veículo no exterior (administrador,
custodiante, RTA, prime broker, entre outros).
Administrador Fiduciário
N/A
Custodiante
N/A
Auditor
N/A
RTA
N/A
Prime Brokers
N/A
NAV Calculator
N/A
Domicílio do fundo
N/A
Taxa de administração
N/A
Código ISIN do fundo
N/A
Moeda do domicilio fundo no exterior
N/A
Outros prestadores de serviço, dos
N/A
investimentos no exterior, caso exista.
Caso o investimento no exterior possua subclasses, favor descrever os riscos de
contaminação entre elas.

N/A
14.7

Caso a gestora tenha influência direta/indireta na gestão do fundo no exterior, descreva
como foi constituída a diretoria do fundo.

N/A

15. Anexos (quando aplicável)

15

Anexos (quando aplicável)

15.1

Regulamento

15.2

Formulário de informações complementares

15.3

Última lâmina de informações essenciais

15.4

Relatório de Gestão e/ou materiais de divulgação

Marcar Anexos ou
link para acesso ao
documento
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Questionário ANBIMA de due
diligence para contratação de
Gestor de Recursos de Terceiros

Contratado:
BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Contratante:
Compliance – Due Diligence
Questionário preenchido por:

Data:
Julho 2019
(Todos os campos devem ser preenchidos. Caso algum
campo não seja aplicável à sua instituição, este deve ser
preenchido com “N/A”).
Versão: [-]

Apresentação
Este questionário é baseado no Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para
Administração de Recursos de Terceiros (“Código”). Ele tem o objetivo de auxiliar o administrador
fiduciário no processo de contratação de gestores de recursos de terceiros para os fundos de
investimento.

O questionário busca abordar, minimamente, a adoção de práticas consistentes, objetivas e
passíveis de verificação que sejam suficientes não só para entender e mensurar os riscos associados
à prestação de serviço como também para garantir um padrão aceitável da instituição a ser
contratada.

O anexo ao questionário trata de informações específicas dos fundos de investimento.

O administrador fiduciário poderá adicionar outras questões julgadas relevantes na forma de anexo
a esse questionário.

Este questionário deve ser respondido por profissional com poderes de representação, e qualquer
alteração em relação às respostas enviadas e aos documentos encaminhados após o preenchimento
deste questionário deve ser enviada à instituição que contratou a prestação de serviço em até cinco
dias úteis da referida alteração.

Este questionário entrará em vigor em 11 de janeiro de 2019.
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ANEXO I – FUNDOS DE INVESTIMENTO
1. Alterações desde a última atualização
1.1

Nome do fundo

BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
1.2

CNPJ

09.215.250/0001-13
1.3 Data de início
14/02/2008
1.4 Classificação ANBIMA
Renda Fixa – Duração Livre – Grau de Investimento
1.5

Código ANBIMA

204102
1.6

O fundo já sofreu alteração com perda de histórico de informação do mesmo?

Não
1.7

Classificação tributária (CP/LP/Ações)

Longo Prazo
1.8 Descreva o público-alvo.
O Fundo destina-se a receber aplicações de recursos provenientes de investidores pessoas físicas
e/ou jurídicas em geral bem como de fundos de investimento, que busquem performance
referenciada às taxas de juros do mercado interbancário.
O regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica aplicável
1.9
ao cotista, p. ex., Resolução do CMN?
O Fundo estará sujeito à regulamentação aplicável às Entidades Fechadas de Previdência
Complementar, Entidades Abertas de Previdência Complementar e aos regimes próprios de
Previdência Social, principalmente, às Resoluções do CMN 3792/09 e 3922/10 e suas alterações
posteriores.
1.10 Conta corrente (banco, agência, nº)
Banco: 208 – BTG Pactual
Agência: 0001
Conta Corrente: 00002987
1.11 Conta CETIP (nº)
05828005
1.12 Administração (indique contato para informações).
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BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
1.13 Custódia (indique contato para informações).
Banco BTG Pactual S.A.
1.14 Auditoria externa
Ernst & Young
Caso se aplique, informar:
Escriturador
Custodiante
Consultor Especializado
1.15
Assessor Jurídico
Co-gestor
Distribuidor
Outros
1.16 Cotização: abertura ou fechamento?

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Abertura
Regras para aplicação e resgate:

1.17

Aplicação (datas, horários, cotização e liquidação)

Aplicação diária. Cheque ou
DOC: até às 15:30hs.
TED: até às 15:30hs mediante
consulta à Administradora.
Quota D+0 dias úteis da efetiva
disponibilidade dos recursos.

Carência/Tempo mínimo para permanência (lock-up
period) e eventuais penalidades para resgates antes do
término desse período.

Liquidez diária.

Resgate (datas, horários, cotização e liquidação)

Aplicação inicial mínima
Aplicação máxima por cotista
Aplicação adicional mínima
Resgate mínimo
1.18 Taxa de Entrada (upfront fee)

Resgate diário. Cheque ou
DOC: Até às 15:30hs.
TED: Até às 15:30hs mediante
consulta à Administradora.
Quota D+0 dias úteis, recursos
em D+0 dias úteis.
R$ 1.000,00
Não há.
R$ 100,00
R$ 100,00

Não há.
1.19 Taxa de Saída (redemption fee)
Não há
1.20 Taxa de administração
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0,20% a.a.
1.21 Taxa de administração máxima
0.20% a.a.
1.22 Taxa de custódia máxima
O fundo não paga taxa de custódia.
Taxa de Performance
% (Percentual)
N/A
Benchmark
N/A
1.23
Frequência
N/A
Linha-d’água (sim ou não)
N/A
Método de cálculo (ativo/passivo/ajuste)
N/A
Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e da gestora, se este for
1.24
diferente) excluindo-se as taxas de Administração e de Performance.
A custódia do fundo é realizada pelo Banco BTG pactual S.A., porém não é cobrada taxa pela
prestação do serviço por se tratarem de empresas do mesmo grupo econômico.
Há acordo de remuneração com cláusula de reversão de rebate para o fundo?
1.25
(pagamento e/ou recebimento).
Sim.

2. Perfil
Descreva o fundo no que tange à estratégia, ao objetivo de rentabilidade e à política de
investimento.
O Fundo tem como objetivo proporcionar aos Cotistas uma rentabilidade que acompanhe a
variação da taxa de juros no mercado interbancário (mensurada pela variação do Depósito
Interbancário) com alto grau de correlação; utilizando-se dos Instrumentos disponíveis tanto no
mercado à vista quanto no mercado de derivativos, de acordo com as restrições previstas na
legislação vigente.
2.2
Descreva as alterações significativas na estratégia ou na política de investimento no
histórico do fundo.
N/A
2.3
Descreva o processo decisório de investimento deste fundo de investimento.
O BTG Pactual acredita que o sucesso na gestão de recursos de terceiros no longo prazo é resultado
da combinação da expertise de mercado sob estrito controle de risco com a excelência em pesquisa
e tecnologia. Portanto, o processo decisório utilizado é sistemático e altamente dinâmico,
conforme veremos a seguir.
2.1

A preservação do capital de nossos Clientes é um dos maiores compromissos do BTG Pactual e o
processo de decisão investimentos reflete este compromisso. No mercado brasileiro, caracterizado
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por elevada volatilidade, a performance diferenciada e segura depende da capacidade de antecipar
mudanças macroeconômicas. Por isso, o BTG Pactual dedica grande parte de seu tempo e recursos
ao processo de compreensão dos fatores de mercado e à tomada de decisão de investimentos.
A primeira etapa do processo de decisão é a análise detalhada dos cenários macroeconômicos e
políticos no âmbito internacional e doméstico, uma vez que a crescente inserção do Brasil em um
mercado cada vez mais globalizado inviabiliza uma gestão de recursos eficiente que não leve em
consideração o cenário externo e suas implicações para a economia brasileira, sendo um exemplo
de evolução do processo de decisão.
Na segunda etapa do processo de decisão as equipes de gestão do Pactual realizam uma análise
detalhada dos preços dos ativos com base nos cenários macroeconômicos traçados pelas equipes
de análise (econômica/empresas) e suas probabilidades de ocorrência. Estes preços são
contrastados com os preços de mercado e com as estimativas das principais casas de pesquisa,
tendo um duplo objetivo: validar as estimativas das equipes de gestão do BTG Pactual e identificar
onde se encontra o consenso de mercado para aproveitar de forma mais eficiente as
oportunidades.
Na terceira etapa, é realizada a alocação teórica dos recursos, adequando a visão de mercado dos
gestores do BTG Pactual aos objetivos de relação risco/retorno das carteiras, buscando sempre a
preservação de capital.
Na quarta etapa, é conduzida a análise quantitativa e técnica para precificação dos ativos, baseada
em tecnologia própria, que ajusta o retorno potencial de um ativo à sua liquidez (com ênfase em
momentos de forte correção de mercado), duration, horizonte de investimento, tamanho desejado
de posição, entre outros fatores.
Na quinta etapa, uma criteriosa análise de risco (mercado e crédito) é conduzida, utilizando
sistemas desenvolvidos internamente para cálculo, por exemplo, do Value at Risk da carteira e do
stress test das posições. Adicionalmente, nesta etapa também é possível a elaboração de hedge
ótimo para qualquer posição ou carteira, utilizando ativos pré-selecionados pelo gestor, além de
ser possível a construção de carteiras indexadas (ou enhanced indexed) a qualquer benchmark.
A sexta e última etapa do processo é executada pela área de Fund Administration, que busca
certificar o devido cumprimento dos objetivos traçados, bem como verificar a aderência dos fundos
à legislação e aos mandatos previamente estabelecidos.
2.4
Cite as premiações, ratings e rankings dos últimos 05 anos.
O grupo de gestão do BTG Pactual recebeu diversos prêmios ao longo dos anos, podendo ser
resumido em:
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Os prêmios mais recentes foram:
•
•

Melhor Gestor Especialista de fundos DI e de curto prazo – Portal Exame – 2018
Melhor Gestor Especialista – Portal Exame - 2018
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•
•
•
•
•
•
•

Asset Management Company of the Year – The European - Chile
Melhor Gestor de Renda Variável – Prêmio Top Gestão – Valor – 2017
Melhor Gestor de Renda Variável – Prêmio Top Gestão – Valor – 2016
Melhor Gestor Especialista de Fundos de Renda Fixa – Exame – 2016
Gestor de Fundos RF e RV - Prêmio Top Gestão – Valor – 2015
Melhor Gestor de Fundos Multimercado – Portal Exame – 2015
Melhor Gestor Especialista de Fundos RV – Portal Exame – 2015

3. Equipe de gestão do fundo
3.1
Cite os profissionais envolvidos na gestão
A BTG Pactual Asset Management adota uma estrutura de organização ligeiramente diferente das
outras empresas de gestão. Ao invés de os portfólios dos fundos serem delegados a gestores
individuais (conceito de star manager), eles ficam sob a responsabilidade de uma equipe de gestão,
cada membro da equipe atuando em seu mercado de especialização. A estrutura funciona como
se na prática existisse um único portfólio para todos os fundos. As posições são alocadas aos
fundos em função de seus perfis de risco e objetivos de rentabilidade, sempre respeitando os
mandatos específicos, não existindo a possibilidade de haver posições direcionais opostas entre os
fundos.
Devido à diferente estrutura de gestão da instituição, a eventual saída de um profissional ainda
que evento pouco comum, não deve ter impacto na performance dos fundos.
A gestão dos produtos tradicionais de juros e câmbio é de responsabilidade do grupo de renda fixa,
bem como os denominados fundos multimercados, que aplicam nos diversos mercados tanto em
posições compradas como vendidas (juros, câmbio, cupom cambial, bolsa, etc). Já a gestão da
parcela aplicada em renda variável dos produtos de renda fixa compete ao grupo de renda variável.
Ressaltamos que os grupos de renda fixa e renda variável trabalham de forma integrada,
respeitadas as diretrizes de alocação de recursos, compartilhando informações sobre fluxo e preço
relativo dos ativos e avaliando a correlação e dominância entre os mercados.
Os principais gestores do Fundo são:
William Landers: É sócio do BTG Pactual e Head LatAm de equities da BTG Pactual Asset
Management. Antes de se juntar ao BTG Pactual, em março de 2019, William passou 17 anos como
Head LatAm de equities na BlackRock, onde também atuava como membro do time de Mercados
Emergentes e membro do Investment Stewardship Committee. Anteriormente, trabalhou por 7
anos como analista sell side da CSFB e Lahman Brothers, cobrindo os setores de Latin American
Technology e Food and Beverages. Wiliam começou sua carreira em 1995 na Latin American
Banking Division do Bear Stearns. William possui graduação em Finance and International
Management pela Georgetown University, além de ser CFA chartholder.
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Júlio Araújo Filho: é sócio e Head da mesa de Juros da BTG Pactual Asset Management. Iniciou sua
carreira no Banco BTG Pactual em julho de 2009, antes trabalhou como assistente das mesas de
Juros e FX da Asset. Trabalhou na BTG Gestora de Recursos e antes foi estagiário da mesa de
operações de Renda Fixa da Goldman Sachs no Brasil. Formou-se em Economia pela IbmecSP/Insper em 2008.
José Lucio Barroso do Nascimento: é sócio e estrategista de Renda Fixa da BTG Pactual Asset
Management. Ingressou no BTG Pactual em Dezembro de 1999. Em Julho de 2007, Head of Câmbio
da mesa proprietária do Banco BTG Pactual's em São Paulo e em 2012 foi transferido para o Chile
como Head de Renda Fixa do Chile e Peru. Em Janeiro de 2016 retornou a mesa de Renda do BTG
Pactual Asset Management em São Paulo. É graduado em Economia pela Universidade Federal de
Rio die Janeiro (UFRJ).

3.2
•
•

Cite o histórico de alterações significativas na equipe nos últimos 05 anos.
Bruno Coutinho – deixou a área de gestão de renda fixa da Asset Management em
janeiro/15;
Bernardo Salgado – deixou a área de gestão de renda fixa da Asset Management em
janeiro/16;
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•
•
•
•
•
•
•

James Oliveira - deixou a área de gestão de renda fixa da Asset Management em
janeiro/17;
José Zitelmann – deixou a Asset Management em fevereiro/2019;
Gustavo Hungria – deixou a Asset Management em fevereiro/2019
Albano Franco – deixou a Asset Management em fevereiro/2019
William Landers – ingressou na Asset Management em março/2019;
Andrea Cardia – ingressou na Asset Management em março/2019; e
Andrea Weinberg – ingressou na Asset Management em março/2019

Foram considerados entre as principais mudanças, por um critério de senioridade, apenas sócios e
associados.

4. Estratégias e carteiras
Descreva as regras, procedimentos e limites específicos de gestão para o fundo, em
cenários de stress.
Todas as posições têm stop loss e estes devem sempre ser respeitados. O stop loss é definido pela
área de gestão e, via de regra, é mais próximo aos preços de mercado em posições de trading e
pouco mais distante em posições estruturais.
4.1

A BTG Pactual Asset Management possui em sua estrutura dois risk officers (Renda Fixa e Renda
Variável) responsáveis pelo acompanhamento on-line do risco de mercado das posições dos
Fundos. A estrutura on-line, presente permanentemente junto aos operadores, visa tornar mais
ágil a simulação dos prováveis impactos das posições assumidas, bem como dos cenários
vislumbrados pelos operadores sobre o desempenho dos portfólios desencadeando, caso
necessário, ações de adequação para enquadramento dos portfólios. Uma vez que as negociações
nos mercados são iniciadas, as operações realizadas pelos gestores são monitoradas pela equipe
de risco on-line, que verifica o enquadramento do fundo aos limites de Risco permitidos. Estes risk
officers reportam-se diretamente ao Comitê de Asset Management, recebendo suporte
metodológico/ tecnológico da área de risco de mercado.
Não há liberdade para a equipe de gestão operar fora dos limites e mandatos de nenhum fundo.
Todos os mandatos devem ser sempre respeitados. Com relação a decisões de redução ou zeragem
de posições, a equipe de gestão deve implementá-las imediatamente.
4.2
O fundo pode realizar operações de day trade?
É vedado ao Fundo, direta ou indiretamente, realizar operações de day-trade, assim consideradas
aquelas iniciadas e encerradas em um mesmo dia, com o mesmo ativo, em que a quantidade
negociada tenha sido liquidada, total ou parcialmente.
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5. Uso de derivativos

5.1

Com que objetivo(s) são utilizados derivativos:
Proteção de carteira ou de posição
Mudança de remuneração/indexador
Estratégias combinadas (floors, caps, collars, spreads, straddles, box,
financiamentos com termo etc.)
Alavancagem

SIM ( X ) NÃO ()
SIM ( ) NÃO (X)
SIM ()

NÃO (X)

SIM ( ) NÃO (X)

Mercados em que são utilizados derivativos:
Juros
Sim
Câmbio
Não
Ações
Não
Commodities
Não
5.2
Em Bolsas:
Com garantia
N/A
Sem garantia
N/A
Em Balcão
Com garantia
Não
Sem garantia
Sim
5.3
Qual a abordagem da gestora no investimento em ativos de crédito privado?
O fundo pode aplicar até 50% de seu patrimônio líquido em ativos financeiros classificados como
crédito privado. Neste sentido, o fundo está sujeito a risco de perda substancial de seu patrimônio
líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos financeiros integrantes de
sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária,
falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo.

6. Compra de cotas de fundos de investimento
6.1
6.2

De fundos de terceiros?
De fundos da gestora?

SIM ( X ) NÃO ( )
SIM (X) NÃO ( )

7. Informações adicionais
7.1
PL atual.
R$ 1.265,93 MM
7.2

PL médio em 12 (doze) meses.
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R$ 1.449,67 MM
7.3
PL atual da mesma estratégia sob gestão da gestora.
R$ 1,873,713,616.54
Qual a capacidade máxima estimada de captação de recursos do fundo e de sua
estratégia? Quais são os critérios de definição?
Não há limite para captação no Fundo no momento.
7.4

7.5
713

Número de cotistas.

Qual percentual do passivo do fundo representa aplicações da gestora, controladores,
coligadas, subsidiárias, de seus sócios e principais executivos?
As empresas do grupo não possuem posição no fundo BTG Pactual Discovery. Já em relação aos
executivos do grupo, não existe limitação para aplicação neste fundo, devendo apenas ser
respeitados os limites impostos pelo regulamento do fundo.
7.6

Ressaltamos que a maior parte do patrimônio pessoal dos sócios e principais executivos está
investida em ações das holdings que controlam o Banco BTG Pactual S.A., sendo, portanto,
absolutamente imaterial o total investido por esse grupo frente aos recursos investidos por
clientes.
7.7
Descreva as regras de concentração de passivo.
Não há regra específica de concentração de passivo para este fundo. Monitoramos
constantemente o perfil dos clientes que investem nos fundos BTG Pactual através de curvas ABC.
Normalmente monitoramos a concentração por grupo de cotistas de um mesmo distribuidor em
um fundo de investimento para que não tenha mais do que 20% individualmente.
Adicionalmente, monitoramos a participação de clientes gestores de FIQs, que se encontra em
nível confortável tanto individualmente por fundo investido quanto no consolidado por gestor.
7.8
Percentuais detidos pelos dez maiores cotistas.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

7.9

14.54%
6.31%
6.00%
5.04%
3.93%
3.60%
3.02%
2.40%
2.19%
1.71%

Houve alguma mudança de prestadores de serviços de administração fiduciária e/ou de
custódia nos últimos 05 anos da operação do fundo? Quando?

Não.
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7.10

A última demonstração financeira foi emitida com obteve algum parecer modificado (com
ressalva, com abstenção de opinião, ênfase, parecer adverso opinião) pelo auditor
independente?

Não.

8. Gestão de risco
8.1
Descreva as regras de exposição a risco de crédito específicas do fundo.
Os títulos públicos e/ou privados de dívida que compõem a carteira do FUNDO e dos Fundos
Investidos estão sujeitos à capacidade dos seus emissores e/ou contrapartes do FUNDO e/ou dos
Fundos Investidos em honrar os compromissos de pagamento de juros e principal de suas dívidas.
Alterações nas condições financeiras dos emissores dos títulos e/ou contrapartes de transações do
FUNDO e/ou dos Fundos Investidos e/ou na percepção que os investidores têm sobre tais
condições, bem como alterações nas condições econômicas e políticas que possam comprometer
a sua capacidade de pagamento, podem trazer impactos significativos em termos de preços e
liquidez dos ativos desses emissores. Mudanças na percepção da qualidade dos créditos dos
emissores, mesmo que não fundamentadas, poderão trazer impactos nos preços dos títulos,
comprometendo também sua liquidez.
O FUNDO e os Fundos Investidos poderão ainda incorrer em risco de crédito na liquidação das
operações realizadas por meio de corretoras e distribuidoras de valores mobiliários. Na hipótese
de um problema de falta de capacidade e/ou disposição de pagamento de qualquer dos emissores
de títulos de dívida ou das contrapartes nas operações integrantes da carteira do FUNDO e/ou dos
Fundos Investidos, estes poderão sofrer perdas, podendo inclusive incorrer em custos para
conseguir recuperar os seus créditos.
8.2
Descreva as regras de liquidez para ativos específicas do fundo.
Além de monitorar diariamente o risco de mercado (Var e Stress Test) e liquidez das carteiras dos
fundos da BTG Pactual Asset Management é responsável pelo research quantitativo, tendo como
missão fornecer ferramentas de análise para as mais diversas áreas da instituição, e pela definição
dos modelos de validação de preços.
Conforme mencionado anteriormente na Seção I deste questionário, a gestão dos fundos da BTG
Pactual Asset Management prioriza o elevado grau de liquidez dos ativos dos fundos. A adoção de
um perfil de liquidez elevado oferece dois grandes benefícios: agilidade nas mudanças de posições
e a consequente proteção nos períodos de maior volatilidade, e aproveitamento das
oportunidades de negócio que surgem em situações de stress.
Desta forma, a preocupação com a liquidez dos portfólios é constante. No cálculo diário do risco
de mercado dos fundos, a liquidez também é gerenciada pelo ADTV (Average Daily Traded
Volume), método através do qual os ativos são ponderados pelo tempo que o gestor levaria para
se desfazer da posição. Para esta análise, são utilizadas séries históricas de volume negociado em
mercados como ações, títulos públicos e derivativos. O processo de controle de liquidez dos ativos
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dos fundos de investimentos leva em consideração as obrigações estabelecidas pelo seu passivo,
atentando principalmente para a regra de cotização de resgates.
Através de um sistema desenvolvido internamente (PATROL), é possível otimizar e antecipar as
margens requeridas pela BMF (futuros, opções, swaps) e pela CBLC (opções, termo, aluguel)
levando a uma gestão eficiente do caixa dos fundos mitigando risco de liquidez.
O sistema interno replica a metodologia divulgada pelas Bolsas e é totalmente integrado aos
demais sistemas da Instituição o que viabiliza as simulações on-line das margens dos fundos.
Ainda, antes da abertura dos mercados, os gestores recebem relatórios que indicam a exposição
de cada ativo, classe de ativos e carteira, bem como sugestões de estratégias de hedge utilizando
ativos de alta liquidez.
A gestão de risco de liquidez também contempla uma análise de stress em relação a resgates nos
fundos. Desta forma, com base em diferentes cenários de redução de patrimônio verifica-se se a
composição / liquidez do portfólio comportaria o volume de vendas associados a cada cenário
(estimando quanto tempo adicional seria necessário caso o cenário de resgate não possa ser
efetivado em apenas um dia), observando-se ainda o enquadramento de seus limites
regulamentares.
8.3
Caso o Fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle.
N/A
Se houver na carteira do fundo, ativos/derivativos ilíquidos/exóticos, como a gestora
realiza o acompanhamento?
A precificação é feita com base nas definições e discussões do Comitê de Precificação da
Administradora, conforme definido no Manual de Precificação. Assim, os cálculos e metodologias
relativos à precificação dos ativos e performance de investimentos são realizados e/ou ratificados
por área independente da área de gestão, visando mitigar conflitos de interesses inerentes ao
processo. A área de controles independentes atesta que a valorização dos ativos está de acordo
com a regulamentação e melhores práticas aplicáveis, refletindo o valor justo e preciso do ativo na
data-base. Eventuais dificuldades na precificação de ativos (ex.: ativos ilíquidos, períodos de stress,
junk-bonds, inexistência ou insuficiência de informação precisa, etc.) devem ser formalmente
reportados ao(s) investidor(es) conferindo total transparência ao processo de precificação.
8.5
Qual(is) a(s) metodologia(s) de controle de risco utilizada(s) (por ex.: VaR, Tracking Error
e Expected Shortfall)?
VaR (Value at Risk)
8.4

O gerenciamento de risco dos fundos é realizado através de um rigoroso controle do VaR de cada
um dos ativos que compõem sua carteira. O VaR com um grau de confiança de 95% e 99% para um
dia é apresentado como função do patrimônio líquido da carteira. Ou seja, determina-se com uma
probabilidade de acerto de 95% e 99% qual a perda máxima que esta carteira do Fundo pode
apresentar.
O cálculo é realizado utilizando-se o modelo de simulação histórica, de forma que nenhuma
hipótese a respeito da distribuição estatística dos eventos é realizada. Além disso, são preservadas
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todas as correlações entre os ativos e as classes de ativos presentes no produto. Deve ser
ressaltado que os resultados apresentados pelo modelo possuem grau de confiabilidade limitado,
de forma que perdas maiores que aquelas observadas nos relatórios de risco podem ocorrer.
Alguns fundos da BTG Pactual Asset Management têm limites de VaR máximo pré-estabelecidos
em regulamento, que são estipulados pela área de Gerenciamento de Risco, com base no perfil do
produto e do público-alvo. Caso este limite esteja acima daquilo que foi pré-estabelecido para o
Fundo, as posições são revistas. Vale mencionar que ao longo do dia as exposições são monitoradas
dinamicamente pela área de gestão, sendo os risk managers on-line responsáveis por simular as
posições em termos de risco.
Stress Test
O Stress Test é realizado pela área de Risco de Mercado para estimar o comportamento do fundo
nos períodos de stress.
Atualmente, são utilizados dois modelos de teste de stress:
•

Simulação histórica: identifica o comportamento do portfólio atual de acordo com
movimentos de mercado acontecidos no passado;
Por cenários: simula o comportamento do portfólio caso um movimento hipotético de
•
mercado ocorra. São utilizados cinco cenários de stress otimistas e cinco cenários de
stress pessimistas. Os cenários são elaborados em conjunto com a área de risco e a área
Macroeconômica.
8.6
Existem limites adicionais àqueles que constam no regulamento/regulação (por ex:
concentração por setor, emissor, contraparte, tipo de risco)? Quais?
A Gestora, visando proporcionar a melhor rentabilidade aos Cotistas, poderá, respeitadas as
limitações do Regulamento e da legislação, definir livremente o grau de concentração da carteira
de aplicação do FUNDO.
8.7
Descreva o processo decisório utilizado em caso de violação dos limites citados no item
8.5
Vide item 8.5
8.8
Qual o limite da(s) metodologia(s) citada no item 8.5?
Não existe limite de VaR para o Fundo.
8.9

De que forma é apurado o consumo dos limites dados pela(s) metodologia(s) citada(s) no
item 8.5?

N/A
8.10

Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite da(s)
metodologia(s) citadas no item 8.5 foi excedido, por qual motivo e qual o máximo
atingido? Comente.

N/A
8.11

Qual o VaR/B-VaR/TE médio do Fundo nos últimos:
3 meses?

0.019%
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6 meses?
0.020%
12 meses?
0.020%
24 meses?
0.023%
8.12 Qual a alavancagem nocional máxima (exposição bruta) atingida pelo fundo e em qual(is)
ativo(s) nos últimos 24 (vinte e quatro) meses?
O Fundo não utiliza alavancagem em sua política de investimento.
Qual o limite para perdas em cenário de stress? Como são definidos os cenários (ex.
Utiliza o cenário elaborado pela B³ ou o próprio)?
Não há limite definido em regulamento.
8.13

8.14

Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite de stress
foi excedido e por quê?

N/A
Qual o stress médio do fundo nos últimos
3 (três) meses?
8.15 6 (seis) meses?
12 (doze) meses?
24 (vinte e quatro) meses?
8.16 Comente o último stop loss relevante do fundo.
Vide item 4.1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

9. Comportamento do fundo em crises
Período*
Mai/06
Jul – Ago/07
Out/08 – Mar/09
Jan/10 – Jun/10
Abril/11 – Set/11
Abril/15 – Ago/16

Evento
Crise das Bolsas norteamericanas
Crise das hipotecas
Crise no Sistema
Financeiro norteamericano
Crise de endividamento
dos PIGS
Segunda crise da dívida na
Europa
Crise política / recessão no
Brasil

Comportamento
(variação do fundo)

Explicação

Vide histórico de rentabilidade abaixo

* Para o período solicitado deve ser informado o comportamento (variação do fundo) de acordo com o mês fechado (ex. 01/01 a 31/01).
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10. Três períodos de maior perda do fundo
Período

Evento

Perda

Explicação

Tempo para
recuperação

1
2

Vide histórico de rentabilidade abaixo

3

11. Atribuição de performance do fundo nos últimos 5 (cinco)
anos
11.1

Atribuição:

Contribuição:

Comente as mudanças em estratégias em razão de fluxo de recursos (aplicações ou
resgates).
Não houve mudança na estratégia de gestão do fundo.
11.2

11.3

O fundo já esteve fechado temporariamente para aplicação por deliberação da gestora,
do administrador fiduciário ou órgão regulador? Quando? Por quê?

Não.
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12. Relacionamento com distribuidores/alocadores
Com que grau de detalhamento e com que frequência a carteira pode ser disponibilizada
para distribuidores/alocadores?
A composição do fundo poderá ser disponibilizada de acordo com regras estabelecidas pela gestão
e previamente acordadas entre as partes.
12.2 Com que frequência é possível realizar conference calls com a gestora dos fundos?
Os calls com gestores são realizados mensalmente, mas periodicidade diferente pode ser acordada
entre as partes.
12.3 Por quais canais o fundo é distribuído?
Todos os permitidos pelas ICVM 555.
12.1

Considerando o montante total de ativos sob gestão, qual o percentual detido pelos
cinco maiores distribuidores ou alocadores, individualmente?
1. 14.3%
2. 6.2%
3. 4.7%
4. 4.2%
5. 3.9%
Total: 33.2%
12.4

13. Atendimento aos cotistas
Quais os relatórios disponíveis aos cotistas do fundo? Fornecer detalhes. Qual sua
periodicidade? Com que defasagem?
BTG Pactual Asset Management entende ser fundamental no relacionamento com seus clientes a
qualidade dos serviços prestados. A estratégia de serviço da empresa baseia-se na assessoria aos
clientes para identificação da melhor alocação de recursos, na gestão de risco e na transparência
e acesso contínuo pelos clientes aos seus portfólios.
13.1

A BTG Pactual Asset Management pode enviar relatórios de análise macroeconômica, de empresas
e de crédito que seguem diferentes periodicidades. Em relação aos relatórios específicos sobre os
fundos, diariamente são enviados aos clientes relatórios com a cota, patrimônio líquido e
rentabilidade dos produtos. São produzidas, também, lâminas de cada fundo com o seu
desempenho e análise de risco e retorno (retorno, volatilidade, índice de Sharpe). Para alguns
produtos, são produzidas, lâminas semanais contendo os principais acontecimentos do mercado,
além das principais posições dos fundos e suas respectivas rentabilidades. Sobre relatórios de risco
dos fundos, a área de risco de mercado é responsável por gerar relatórios, como relatórios de VaR
e Stress Test. Tais relatórios podem ser gerados em periodicidades diferentes, conforme
necessidade de análise ou demanda de clientes ou de outras áreas do Banco como áreas comerciais
e de gestão. Além disso, a área elabora relatórios customizados sobre mercados específicos, que
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são utilizados por outras áreas de pesquisa. O objetivo desses relatórios é a difusão do
conhecimento técnico sobre os ativos e sobre o comportamento dos mercados, auxiliando a
estruturação de operações específicas e a detecção de oportunidades de mercado. Seguem
exemplos de relatórios de risco recebidos pela área de gestão:
Relatórios de Controle de Risco de mercado (frequência: diária):
Mensuração das perdas potenciais geradas pela exposição aos diversos mercados, intrínseco ao
mercado financeiro, ênfase no aspecto quantitativo.
Análises: fundos de investimento administrados pela BTG Pactual Asset Management
Cálculos em diversos níveis: risco por ativo, risco por classe de ativos, risco por carteira
Relatórios: Value at Risk, Stress Test
Adicionalmente, visando agregar valor para seus clientes, a BTG Pactual Asset Management
promove frequentemente palestras sobre temas relevantes, além de disponibilizar sua equipe de
profissionais e a do Banco (Ex. gestores de recursos, analistas macroeconômicos e de empresas,
etc.) para visitas e conference calls de acordo com a demanda e o perfil do cliente.
Cabe destacar que a BTG Pactual Asset Management possui uma equipe exclusivamente dedicada
para a distribuição de fundos. Dentre os serviços prestados aos nossos distribuidores, podemos
destacar:
Treinamento formal para a força de vendas incluindo todos os tópicos para a compreensão e venda
dos produtos, a saber: Banco BTG Pactual, BTG Pactual Serviços Financeiros, controle de riscos,
características dos produtos, mercados de atuação, estratégias e posicionamento comercial, entre
outros. Cabe destacar que consideramos o processo de treinamento parte fundamental de um
projeto de parceria de distribuição, merecendo de nossa parte total atenção e apoio;
Contato constante com a Área de Investimentos do Parceiro para informações de mercado e das
carteiras dos fundos, incluindo todo material relevante sobre os fundos para informação e
motivação da força de vendas (Ex. premiações recentes, notícias na mídia, rankings etc);
Conference calls com o gestor e macro economista realizados mensalmente, visando atualizar a
força de vendas sobre o cenário macroeconômico e as estratégias de investimento utilizadas nos
fundos;
Processo de reciclagem da força de vendas. Após o treinamento inicial, entendemos ser
extremamente importante a interação entre a força de vendas e a BTG Pactual Asset Management
para a reciclagem dos conceitos, esclarecimento de dúvidas, etc. Desta forma, realizamos
frequentemente visitas às filiais e/ou às agências, abordando os produtos, dúvidas sobre estes ou
qualquer outro assunto de interesse das Equipes de Venda.
Adicionalmente, a BTG Pactual Asset Management incentiva a troca de tecnologia com os seus
distribuidores, tendo organizado, por exemplo, cursos de gerenciamento de riscos, painéis sobre
Hedge Funds, conference calls frequentes sobre temas relevantes, etc.
13.2 Qual (is) é (são) o(s) veículo(s) disponível(is) para acessar informações sobre o Fundo e
com qual frequência seu conteúdo é atualizado?
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As informações podem ser obtidas pelo site da BTG Pactual Asset Management
(https://www.btgpactual.com/home/asset-management/fundos-btg-pactual). As informações de
cotas, patrimônio e rentabilidades são atualizadas diariamente. As lâminas são atualizadas
mensalmente. Já os regulamentos e prospectos são atualizados sempre que ocorrem mudanças no
fundo.
13.3 Existe algum canal de atendimento dedicado ao cotista? De que forma pode ser acessado
e qual o horário para atendimento?
Sim.
Contato Telefônico: (21) 3262-9944, das 08:00 às 18:00
E-mail: SH-atendimento@btgpactual.com

14. Investimento no exterior
14.1

Qual o produto (tipo de ativo ou fundo investido) e sua estrutura, incluindo os veículos
utilizados (se houver)? Descreva a estratégia, os principais ativos e instrumentos
utilizados.

N/A
14.2
N/A

Quais os riscos envolvidos?

14.3
N/A

Quais são os mercados em que o fundo opera?

14.4
N/A

Em relação ao veículo local, o fundo utiliza estratégias para proteção cambial?

14.5

Caso o fundo de investimento local tenha por objetivo o investimento em único fundo de
investimento ou veículo no exterior (fundo espelho), enumerar os prestadores de serviços
e demais informações dos fundo de investimento ou veículo no exterior (administrador,
custodiante, RTA, prime broker, entre outros).
Administrador Fiduciário
N/A
Custodiante
N/A
Auditor
N/A
RTA
N/A
Prime Brokers
N/A
NAV Calculator
N/A
Domicílio do fundo
N/A
Taxa de administração
N/A
Código ISIN do fundo
N/A
Moeda do domicilio fundo no exterior
N/A
Outros prestadores de serviço, dos
N/A
investimentos no exterior, caso exista.
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Questionário ANBIMA de due
diligence para contratação de
Gestor de Recursos de Terceiros

Contratado:
BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Contratante:

Questionário preenchido por:
Compliance – Due Diligence
Data:
Julho - 2019
(Todos os campos devem ser preenchidos. Caso algum
campo não seja aplicável à sua instituição, este deve ser
preenchido com “N/A”).
Versão: [-]

Apresentação
Este questionário é baseado no Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para
Administração de Recursos de Terceiros (“Código”). Ele tem o objetivo de auxiliar o administrador
fiduciário no processo de contratação de gestores de recursos de terceiros para os fundos de
investimento.

O questionário busca abordar, minimamente, a adoção de práticas consistentes, objetivas e
passíveis de verificação que sejam suficientes não só para entender e mensurar os riscos associados
à prestação de serviço como também para garantir um padrão aceitável da instituição a ser
contratada.

O anexo ao questionário trata de informações específicas dos fundos de investimento.

O administrador fiduciário poderá adicionar outras questões julgadas relevantes na forma de anexo
a esse questionário.

Este questionário deve ser respondido por profissional com poderes de representação, e qualquer
alteração em relação às respostas enviadas e aos documentos encaminhados após o preenchimento
deste questionário deve ser enviada à instituição que contratou a prestação de serviço em até cinco
dias úteis da referida alteração.

Este questionário entrará em vigor em 11 de janeiro de 2019.
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ANEXO I – FUNDOS DE INVESTIMENTO
1. Alterações desde a última atualização
1.1

Nome do fundo

BTG Pactual Yield DI Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado Crédito Privado
1.2

CNPJ

00.840.011/0001-80
1.3

Data de início

02/10/1995
1.4

Classificação ANBIMA

Renda Fixa – Duração Livre – Grau de Investimento
1.5

Código ANBIMA

108766
1.6

O fundo já sofreu alteração com perda de histórico de informação do mesmo?

Não
1.7 Classificação tributária (CP/LP/Ações)
Tratamento tributário de longo prazo segundo a classificação definida para fundos de
investimento.
1.8 Descreva o público-alvo.
O fundo destina-se a receber aplicações de recursos provenientes exclusivamente de investidores
pessoas físicas e jurídicas em geral que busquem performance referenciada às taxas de juros do
mercado interbancário.
O regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica aplicável
1.9
ao cotista, p. ex., Resolução do CMN?
Não.
1.10 Conta corrente (banco, agência, nº)
Banco: 208
Agência: 0001
Conta Corrente: 000011295
1.11 Conta CETIP (nº)
41558009
1.12 Administração (indique contato para informações).
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
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1.13 Custódia (indique contato para informações).
Banco BTG Pactual S/A
1.14 Auditoria externa
Ernst & Young
Caso se aplique, informar:
Escriturador
Custodiante
Consultor Especializado
1.15
Assessor Jurídico
Co-gestor
Distribuidor
Outros

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

1.16 Cotização: abertura ou fechamento?
Abertura
Regras para aplicação e resgate:

Aplicação (datas, horários, cotização e liquidação)

Carência/Tempo mínimo para permanência (lock-up
period) e eventuais penalidades para resgates antes do
1.17
término desse período.

Resgate (datas, horários, cotização e liquidação)

Aplicação inicial mínima
Aplicação máxima por cotista
Aplicação adicional mínima
Resgate mínimo

Cheque ou DOC: Até às
15:30h. TED: Até às 15:30h,
mediante consulta à
administradora
Quota de D+0 dias úteis da
efetiva disponibilidade dos
recursos
Liquidez diária
Cheque ou DOC: Até Às
15:30h, mediante consulta à
Administradora. Quota de D+0
dias úteis, recursos em D+0
dias úteis
R$ 3.000,00
Não há
R$ 100,00
R$ 100,00

1.18 Taxa de Entrada (upfront fee)
Não há
1.19 Taxa de Saída (redemption fee)
Não há
1.20 Taxa de administração
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0,3% do patrimônio líquido ao ano
1.21 Taxa de administração máxima
A taxa poderá ser acrescida da taxa de administração dos fundos de investimento em que o
fundo invista, podendo atingir a percentagem máxima de 1.00% a.a.
1.22 Taxa de custódia máxima
0.01%
Taxa de Performance
% (Percentual)
N/A
Benchmark
N/A
1.23
Frequência
N/A
Linha-d’água (sim ou não)
N/A
Método de cálculo (ativo/passivo/ajuste)
N/A

Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e da gestora, se este for
diferente) excluindo-se as taxas de Administração e de Performance.
A custódia do fundo é realizada pelo Banco BTG Pactual S/A, porém não é cobrada taxa pela
prestação do serviço por se tratarem de empresas do mesmo grupo econômico.
Há acordo de remuneração com cláusula de reversão de rebate para o fundo?
1.25
(pagamento e/ou recebimento).
1.24

2. Perfil
Descreva o fundo no que tange à estratégia, ao objetivo de rentabilidade e à política de
investimento.
O Fundo tem como objetivo proporcionar aos quotistas rentabilidade que acompanhe a variação
da taxa de juros no mercado interbancário (mensurada pela variação do Depósito Interbancário)
com alto grau de correlação; utilizando-se dos instrumentos disponíveis tanto no mercado à vista
quanto no mercado de derivativas, de acordo com as restrições previstas na legislação vigente.
2.1

Os Fundos de renda fixa têm como principal fator de risco de sua carteira a variação da taxa de
juros doméstica ou de índice de preços, ou ambos. Eles devem possuir, no mínimo, 80% da carteira
em ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome
à classe, sendo:
•
•

Títulos de emissão do Tesouro Nacional e/ou do Banco Central do Brasil;
Títulos e valores mobiliários de renda fixa cujo emissor esteja classificado na categoria baixo
risco de crédito ou equivalente, com certificação por agência na categoria baixo risco de
crédito ou equivalente, com certificação por agência de classificação de risco, localizada no
país, podendo atingir o limite de 100% (cem por cento) do patrimônio líquido do Fundo.
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No mínimo 95% (noventa e cinco por cento) do seu patrimônio composto por ativos
financeiros de forma a acompanhar, direta ou indiretamente, a variação do CDI
• A atuação no mercado de derivativos deve se restringir à realização de operações com o
objetivo de proteger posições detidas à vista, até o limite dessas.
2.2
Descreva as alterações significativas na estratégia ou na política de investimento no
histórico do fundo.
Não houve
2.3
Descreva o processo decisório de investimento deste fundo de investimento.
O BTG Pactual acredita que o sucesso na gestão de recursos de terceiros no longo prazo é resultado
da combinação da expertise de mercado sob estrito controle de risco com a excelência em pesquisa
e tecnologia. Portanto, o processo decisório utilizado é sistemático e altamente dinâmico,
conforme veremos a seguir.
•

A preservação do capital de nossos Clientes é um dos maiores compromissos do BTG Pactual e o
processo de decisão investimentos reflete este compromisso. No mercado brasileiro, caracterizado
por elevada volatilidade, a performance diferenciada e segura depende da capacidade de antecipar
mudanças macroeconômicas. Por isso, o BTG Pactual dedica grande parte de seu tempo e recursos
ao processo de compreensão dos fatores de mercado e à tomada de decisão de investimentos.
A primeira etapa do processo de decisão é a análise detalhada dos cenários macroeconômicos e
políticos no âmbito internacional e doméstico, uma vez que a crescente inserção do Brasil em um
mercado cada vez mais globalizado inviabiliza uma gestão de recursos eficiente que não leve em
consideração o cenário externo e suas implicações para a economia brasileira, sendo um exemplo
de evolução do processo de decisão.
Na segunda etapa do processo de decisão as equipes de gestão do Pactual realizam uma análise
detalhada dos preços dos ativos com base nos cenários macroeconômicos traçados pelas equipes
de análise (econômica/empresas) e suas probabilidades de ocorrência. Estes preços são
contrastados com os preços de mercado e com as estimativas das principais casas de pesquisa,
tendo um duplo objetivo: validar as estimativas das equipes de gestão do BTG Pactual e identificar
onde se encontra o consenso de mercado para aproveitar de forma mais eficiente as
oportunidades.
Na terceira etapa, é realizada a alocação teórica dos recursos, adequando a visão de mercado dos
gestores do BTG Pactual aos objetivos de relação risco/retorno das carteiras, buscando sempre a
preservação de capital.
Na quarta etapa, é conduzida a análise quantitativa e técnica para precificação dos ativos, baseada
em tecnologia própria, que ajusta o retorno potencial de um ativo à sua liquidez (com ênfase em
momentos de forte correção de mercado), duration, horizonte de investimento, tamanho desejado
de posição, entre outros fatores.
Na quinta etapa, uma criteriosa análise de risco (mercado e crédito) é conduzida, utilizando
sistemas desenvolvidos internamente para cálculo, por exemplo, do Value at Risk da carteira e do
stress test das posições. Adicionalmente, nesta etapa também é possível a elaboração de hedge
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ótimo para qualquer posição ou carteira, utilizando ativos pré-selecionados pelo gestor, além de
ser possível a construção de carteiras indexadas (ou enhanced indexed) a qualquer benchmark.
A sexta e última etapa do processo é executada pela área de Fund Administration, que busca
certificar o devido cumprimento dos objetivos traçados, bem como verificar a aderência dos fundos
à legislação e aos mandatos previamente estabelecidos.
2.4
Cite as premiações, ratings e rankings dos últimos 05 anos.

Os prêmios mais recentes foram:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Melhor Gestor Especialista de fundos DI e de curto prazo – Portal Exame – 2018
Melhor Gestor Especialista – Portal Exame - 2018
Asset Management Company of the Year – The European - Chile
Melhor Gestor de Renda Variável – Prêmio Top Gestão – Valor – 2017
Melhor Gestor de Renda Variável – Prêmio Top Gestão – Valor – 2016
Melhor Gestor Especialista de Fundos de Renda Fixa – Exame – 2016
Gestor de Fundos RF e RV - Prêmio Top Gestão – Valor – 2015
Melhor Gestor de Fundos Multimercado – Portal Exame – 2015
Melhor Gestor Especialista de Fundos RV – Portal Exame – 2015

3. Equipe de gestão do fundo
3.1
Cite os profissionais envolvidos na gestão
A BTG Pactual Asset Management adota uma estrutura de organização ligeiramente diferente das
outras empresas de gestão. Ao invés de os portfólios dos fundos serem delegados a gestores
individuais (conceito de star manager), eles ficam sob a responsabilidade de uma equipe de gestão,
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cada membro da equipe atuando em seu mercado de especialização. A estrutura funciona como
se na prática existisse um único portfólio para todos os fundos. As posições são alocadas aos
fundos em função de seus perfis de risco e objetivos de rentabilidade, sempre respeitando os
mandatos específicos, não existindo a possibilidade de haver posições direcionais opostas entre os
fundos.
Devido à diferente estrutura de gestão da instituição, a eventual saída de um profissional ainda
que evento pouco comum, não deve ter impacto na performance dos fundos.
A gestão dos produtos tradicionais de juros e câmbio é de responsabilidade do grupo de renda fixa,
bem como os denominados fundos multimercados, que aplicam nos diversos mercados tanto em
posições compradas como vendidas (juros, câmbio, cupom cambial, bolsa, etc). Já a gestão da
parcela aplicada em renda variável dos produtos de renda fixa compete ao grupo de renda variável.
Ressaltamos que os grupos de renda fixa e renda variável trabalham de forma integrada,
respeitadas as diretrizes de alocação de recursos, compartilhando informações sobre fluxo e preço
relativo dos ativos e avaliando a correlação e dominância entre os mercados.
Os principais gestores do Fundo são:
William Landers: É sócio do BTG Pactual e Head LatAm de equities da BTG Pactual Asset
Management. Antes de se juntar ao BTG Pactual, em março de 2019, William passou 17 anos como
Head LatAm de equities na BlackRock, onde também atuava como membro do time de Mercados
Emergentes e membro do Investment Stewardship Committee. Anteriormente, trabalhou por 7
anos como analista sell side da CSFB e Lahman Brothers, cobrindo os setores de Latin American
Technology e Food and Beverages. Wiliam começou sua carreira em 1995 na Latin American
Banking Division do Bear Stearns. William possui graduação em Finance and International
Management pela Georgetown University, além de ser CFA chartholder.
Júlio Araújo Filho: é sócio e Head da mesa de Juros da BTG Pactual Asset Management. Iniciou sua
carreira no Banco BTG Pactual em julho de 2009, antes trabalhou como assistente das mesas de
Juros e FX da Asset. Trabalhou na BTG Gestora de Recursos e antes foi estagiário da mesa de
operações de Renda Fixa da Goldman Sachs no Brasil. Formou-se em Economia pela IbmecSP/Insper em 2008.
José Lucio Barroso do Nascimento: é sócio e estrategista de Renda Fixa da BTG Pactual Asset
Management. Ingressou no BTG Pactual em Dezembro de 1999. Em Julho de 2007, Head of Câmbio
da mesa proprietária do Banco BTG Pactual's em São Paulo e em 2012 foi transferido para o Chile
como Head de Renda Fixa do Chile e Peru. Em Janeiro de 2016 retornou a mesa de Renda do BTG
Pactual Asset Management em São Paulo. É graduado em Economia pela Universidade Federal de
Rio die Janeiro (UFRJ).BMEC.
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3.2
Cite o histórico de alterações significativas na equipe nos últimos 05 anos.
- Saídas nos últimos cinco anos:
•
•
•
•
•
•
•

Daniel Zagury – deixou a área de gestão de renda fixa da Asset Management em
novembro/13.
Bruno Coutinho – deixou a área de gestão de renda fixa da Asset Management em
janeiro/15.
Bernardo Salgado – deixou a área de gestão de renda fixa da Asset Management em
janeiro/16.
Marcelo Flora - Distribuição – dezembro/16 (Atual: Head BTG Pactual Digital)
Mariana Cardoso - Management – dezembro/16 (Atual: Head Compliance Office)
James Oliveira - deixou a área de gestão de renda fixa da Asset Management em janeiro/17.
José Zitelmann e Gustavo Hungria – Deixaram a Asset Management em fevereiro/19
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4. Estratégias e carteiras
Descreva as regras, procedimentos e limites específicos de gestão para o fundo, em
cenários de stress.
Todas as posições têm stop loss e estes devem sempre ser respeitados. O stop loss é definido pela
área de gestão e, via de regra, é mais próximo aos preços de mercado em posições de trading e
pouco mais distante em posições estruturais.
4.1

A BTG Pactual Asset Management possui em sua estrutura dois risk officers (Renda Fixa e Renda
Variável) responsáveis pelo acompanhamento on-line do risco de mercado das posições dos
Fundos. A estrutura on-line, presente permanentemente junto aos operadores, visa tornar mais
ágil a simulação dos prováveis impactos das posições assumidas, bem como dos cenários
vislumbrados pelos operadores sobre o desempenho dos portfólios desencadeando, caso
necessário, ações de adequação para enquadramento dos portfólios. Uma vez que as negociações
nos mercados são iniciadas, as operações realizadas pelos gestores são monitoradas pela equipe
de risco on-line, que verifica o enquadramento do fundo aos limites de Risco permitidos. Estes risk
officers reportam-se diretamente ao Comitê de Asset Management, recebendo suporte
metodológico/ tecnológico da área de risco de mercado.
Não há liberdade para a equipe de gestão operar fora dos limites e mandatos de nenhum fundo.
Todos os mandatos devem ser sempre respeitados. Com relação a decisões de redução ou zeragem
de posições, a equipe de gestão deve implementá-las imediatamente.
4.2
O fundo pode realizar operações de day trade?
São expressamente vedadas operações de day trade, assim consideradas aquelas iniciadas e
encerradas no mesmo dia, independentemente do FUNDO possuir estoque ou posição anterior do
mesmo ativo.

5. Uso de derivativos

5.1

5.2

Com que objetivo(s) são utilizados derivativos:
Proteção de carteira ou de posição
Mudança de remuneração/indexador
Estratégias combinadas (floors, caps, collars, spreads, straddles, box,
financiamentos com termo etc.)
Alavancagem
Mercados em que são utilizados derivativos:
Juros
Câmbio
Ações
Commodities

SIM (X)
SIM ( )
SIM ()

NÃO ( )
NÃO (X)
NÃO (X)

SIM ( )

NÃO (X)

SIM (X)
SIM ()
SIM ()
SIM ()

NÃO ( )
NÃO (X)
NÃO (X)
NÃO (X)
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Em Bolsas: Não se aplica
Com garantia
Sem garantia
Em Balcão
Com garantia
Sem garantia

N/A
N/A
SIM (X)
SIM ( )

NÃO ( )
NÃO (X)

5.3
Qual a abordagem da gestora no investimento em ativos de crédito privado?
O fundo pode aplicar mais de 50% de seu patrimônio líquido em ativos financeiros classificados
como crédito privado. Neste sentido, o fundo está sujeito a risco de perda substancial de seu
patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos financeiros
integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração
temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos
do fundo.

6. Compra de cotas de fundos de investimento
6.1

De fundos de terceiros?

SIM (X )

NÃO ( )

6.2

De fundos da gestora?

SIM (X)

NÃO ( )

7. Informações adicionais
7.1
PL atual.
R$ 4.542,91 MM
7.2
PL médio em 12 (doze) meses.
R$ 4.755,16 MM
7.3
PL atual da mesma estratégia sob gestão da gestora.
R$ 5,780,158,377.01
Qual a capacidade máxima estimada de captação de recursos do fundo e de sua
estratégia? Quais são os critérios de definição?
Não há limites para a captação no Fundo no momento.
7.4

7.5
27279

Número de cotistas.
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Qual percentual do passivo do fundo representa aplicações da gestora, controladores,
coligadas, subsidiárias, de seus sócios e principais executivos?
As empresas do grupo não possuem posição no fundo BTG Pactual Discovery. Já em relação aos
executivos do grupo, não existe limitação para aplicação neste fundo, devendo apenas ser
respeitados os limites impostos pelo regulamento do fundo.
7.6

Ressaltamos que a maior parte do patrimônio pessoal dos sócios e principais executivos está
investida em ações das holdings que controlam o Banco BTG Pactual S.A., sendo, portanto,
absolutamente imaterial o total investido por esse grupo frente aos recursos investidos por
clientes.
7.7
Descreva as regras de concentração de passivo.
Não há regra específica de concentração de passivo para este fundo. Monitoramos
constantemente o perfil dos clientes que investem nos fundos BTG Pactual através de curvas ABC.
Normalmente monitoramos a concentração por grupo de cotistas de um mesmo distribuidor em
um fundo de investimento para que não tenha mais do que 20% individualmente.
Adicionalmente, monitoramos a participação de clientes gestores de FIQs, que se encontra em
nível confortável tanto individualmente por fundo investido quanto no consolidado por gestor.
7.8
Percentuais detidos pelos dez maiores cotistas.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

7.9

18.91%
3.12%
2.47%
2.04%
1.44%
1.44%
1.40%
1.30%
1.22%
1.00%

Houve alguma mudança de prestadores de serviços de administração fiduciária e/ou de
custódia nos últimos 05 anos da operação do fundo? Quando?

Não.
7.10

A última demonstração financeira foi emitida com obteve algum parecer modificado (com
ressalva, com abstenção de opinião, ênfase, parecer adverso opinião) pelo auditor
independente?

Não.

8. Gestão de risco
8.1
Descreva as regras de exposição a risco de crédito específicas do fundo.
Os títulos públicos e/ou privados de dívida que compõem a carteira do Fundo e dos Fundos
Investidos estão sujeitos à capacidade dos seus emissores e/ou contrapartes do Fundo e/ou dos
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Fundos Investidos em honrar os compromissos de pagamento de juros e principal de suas dívidas.
Alterações nas condições financeiras dos emissores dos títulos e/ou contrapartes de transações do
Fundo e/ou dos Fundos Investidos e/ou na percepção que os investidores têm sobre tais condições,
bem como alterações nas condições econômicas e políticas que possam comprometer a sua
capacidade de pagamento, podem trazer impactos significativos em termos de preços e liquidez
dos ativos desses emissores.
Mudanças na percepção da qualidade dos créditos dos emissores, mesmo que não
fundamentadas, poderão trazer impactos nos preços dos títulos, comprometendo também sua
liquidez. O Fundo e os Fundos Investidos poderão ainda incorrer em risco de crédito na liquidação
das operações realizadas por meio de corretoras e distribuidoras de valores mobiliários. Na
hipótese de um problema de falta de capacidade e/ou disposição de pagamento de qualquer dos
emissores de títulos de dívida ou das contrapartes nas operações integrantes da carteira do
Fundoe/ou dos Fundos Investidos, estes poderão sofrer perdas, podendo inclusive incorrer em
custos para conseguir recuperar os seus créditos.
8.2
Descreva as regras de liquidez para ativos específicas do fundo.
Além de monitorar diariamente o risco de mercado (Var e Stress Test) e liquidez das carteiras dos
fundos da BTG Pactual Asset Management é responsável pelo research quantitativo, tendo como
missão fornecer ferramentas de análise para as mais diversas áreas da instituição, e pela definição
dos modelos de validação de preços.
Conforme mencionado anteriormente, a gestão dos fundos da BTG Pactual Asset Management
prioriza o elevado grau de liquidez dos ativos dos fundos. A adoção de um perfil de liquidez elevado
oferece dois grandes benefícios: agilidade nas mudanças de posições e a consequente proteção
nos períodos de maior volatilidade, e aproveitamento das oportunidades de negócio que surgem
em situações de stress.
Desta forma, a preocupação com a liquidez dos portfólios é constante. No cálculo diário do risco
de mercado dos fundos, a liquidez também é gerenciada pelo ADTV (Average Daily Traded
Volume), método através do qual os ativos são ponderados pelo tempo que o gestor levaria para
se desfazer da posição. Para esta análise, são utilizadas séries históricas de volume negociado em
mercados como ações, títulos públicos e derivativos. O processo de controle de liquidez dos ativos
dos fundos de investimentos leva em consideração as obrigações estabelecidas pelo seu passivo,
atentando principalmente para a regra de cotização de resgates.
Através de um sistema desenvolvido internamente (PATROL), é possível otimizar e antecipar as
margens requeridas pela BMF (futuros, opções, swaps) e pela CBLC (opções, termo, aluguel)
levando a uma gestão eficiente do caixa dos fundos mitigando risco de liquidez.
O sistema interno replica a metodologia divulgada pelas Bolsas e é totalmente integrado aos
demais sistemas da Instituição o que viabiliza as simulações on-line das margens dos fundos.
Ainda, antes da abertura dos mercados, os gestores recebem relatórios que indicam a exposição
de cada ativo, classe de ativos e carteira, bem como sugestões de estratégias de hedge utilizando
ativos de alta liquidez.
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A gestão de risco de liquidez também contempla uma análise de stress em relação a resgates nos
fundos. Desta forma, com base em diferentes cenários de redução de patrimônio verifica-se se a
composição / liquidez do portfólio comportaria o volume de vendas associados a cada cenário
(estimando quanto tempo adicional seria necessário caso o cenário de resgate não possa ser
efetivado em apenas um dia), observando-se ainda o enquadramento de seus limites
regulamentares.
8.3
Caso o Fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle.
O Fundo não opera derivativos sem garantia.
Se houver na carteira do fundo, ativos/derivativos ilíquidos/exóticos, como a gestora
realiza o acompanhamento?
A precificação é feita com base nas definições e discussões do Comitê de Precificação da
Administradora, conforme definido no Manual de Precificação. Assim, os cálculos e metodologias
relativos à precificação dos ativos e performance de investimentos são realizados e/ou ratificados
por área independente da área de gestão, visando mitigar conflitos de interesses inerentes ao
processo. A área de controles independentes atesta que a valorização dos ativos está de acordo
com a regulamentação e melhores práticas aplicáveis, refletindo o valor justo e preciso do ativo na
data-base. Eventuais dificuldades na precificação de ativos (ex.: ativos ilíquidos, períodos de stress,
junk-bonds, inexistência ou insuficiência de informação precisa, etc.) devem ser formalmente
reportados ao(s) investidor(es) conferindo total transparência ao processo de precificação.
8.5
Qual(is) a(s) metodologia(s) de controle de risco utilizada(s) (por ex.: VaR, Tracking Error
e Expected Shortfall)?
VaR (Value at Risk)
8.4

O gerenciamento de risco dos fundos é realizado através de um rigoroso controle do VaR de cada
um dos ativos que compõem sua carteira. O VaR com um grau de confiança de 95% e 99% para um
dia é apresentado como função do patrimônio líquido da carteira. Ou seja, determina-se com uma
probabilidade de acerto de 95% e 99% qual a perda máxima que esta carteira do Fundo pode
apresentar.
O cálculo é realizado utilizando-se o modelo de simulação histórica, de forma que nenhuma
hipótese a respeito da distribuição estatística dos eventos é realizada. Além disso, são preservadas
todas as correlações entre os ativos e as classes de ativos presentes no produto. Deve ser
ressaltado que os resultados apresentados pelo modelo possuem grau de confiabilidade limitado,
de forma que perdas maiores que aquelas observadas nos relatórios de risco podem ocorrer.
Alguns fundos da BTG Pactual Asset Management têm limites de VaR máximo pré-estabelecidos
em regulamento, que são estipulados pela área de Gerenciamento de Risco, com base no perfil do
produto e do público-alvo. Caso este limite esteja acima daquilo que foi pré-estabelecido para o
Fundo, as posições são revistas. Vale mencionar que ao longo do dia as exposições são monitoradas
dinamicamente pela área de gestão, sendo os risk managers on-line responsáveis por simular as
posições em termos de risco.
Stress Test
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O Stress Test é realizado pela área de Risco de Mercado para estimar o comportamento do fundo
nos períodos de stress.
Atualmente, são utilizados dois modelos de teste de stress:
Simulação histórica: identifica o comportamento do portfólio atual de acordo com
movimentos de mercado acontecidos no passado;
•
Por cenários: simula o comportamento do portfólio caso um movimento hipotético de
mercado ocorra. São utilizados cinco cenários de stress otimistas e cinco cenários de
stress pessimistas. Os cenários são elaborados em conjunto com a área de risco e a área
Macroeconômica.
8.6
Existem limites adicionais àqueles que constam no regulamento/regulação (por ex:
concentração por setor, emissor, contraparte, tipo de risco)? Quais?
A Gestora, visando proporcionar a melhor rentabilidade aos Cotistas, poderá, respeitadas as
limitações do Regulamento e da legislação, definir livremente o grau de concentração da carteira
de aplicação do FUNDO.
•

Descreva o processo decisório utilizado em caso de violação dos limites citados no item
8.5
Vide item 8.5
8.7

8.8
Qual o limite da(s) metodologia(s) citada no item 8.5?
Não existe limite de VaR para o Fundo
8.9

De que forma é apurado o consumo dos limites dados pela(s) metodologia(s) citada(s) no
item 8.5?

N/A
8.10

Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite da(s)
metodologia(s) citadas no item 8.5 foi excedido, por qual motivo e qual o máximo
atingido? Comente.

N/A

8.11

8.12

Qual o VaR/B-VaR/TE médio do Fundo nos últimos:
3 meses?
0.023%
6 meses?
0.023%
12 meses?
0.023%
24 meses?
0.025%
Qual a alavancagem nocional máxima (exposição bruta) atingida pelo fundo e em qual(is)
ativo(s) nos últimos 24 (vinte e quatro) meses?

27/05/2019: -9% de Equivalente-Ano tomado em Pré BRL.
Qual o limite para perdas em cenário de stress? Como são definidos os cenários (ex.
Utiliza o cenário elaborado pela B³ ou o próprio)?
Não há limite definido em regulamento.
8.13

8.14

Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite de stress
foi excedido e por quê?
15

N/A
Qual o stress médio do fundo nos últimos
Pessimista: -3.95%
Otimista: 4.11%
Pessimista: -3.40%
Otimista: 3.51%
Pessimista: -3.14%
Otimista: 3.22%
Pessimista: -2.53%
Otimista: 2.58%

3 (três) meses?
8.15

6 (seis) meses?
12 (doze) meses?
24 (vinte e quatro) meses?

8.16 Comente o último stop loss relevante do fundo.
Vide item 4.1

9. Comportamento do fundo em crises
Período*
Mai/06
Jul – Ago/07
Out/08 – Mar/09
Jan/10 – Jun/10
Abril/11 – Set/11
Abril/15 – Ago/16

Comportamento
(variação do fundo)

Evento
Crise das Bolsas norteamericanas
Crise das hipotecas
Crise no Sistema
Financeiro norteamericano
Crise de endividamento
dos PIGS
Segunda crise da dívida na
Europa
Crise política / recessão no
Brasil

Explicação

Vide informativo de desempenho abaixo.

* Para o período solicitado deve ser informado o comportamento (variação do fundo) de acordo com o mês fechado (ex. 01/01 a 31/01).

10. Três períodos de maior perda do fundo
Período

Evento

Perda

Explicação

Tempo para
recuperação

1
2

Vide informativo de desempenho abaixo

3
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11. Atribuição de performance do fundo nos últimos 5 (cinco)
anos
11.1

Atribuição:

Contribuição:

Comente as mudanças em estratégias em razão de fluxo de recursos (aplicações ou
resgates).
Não houve mudança na estratégia do fundo.
11.2

11.3

O fundo já esteve fechado temporariamente para aplicação por deliberação da gestora,
do administrador fiduciário ou órgão regulador? Quando? Por quê?

Não.

12. Relacionamento com distribuidores/alocadores
Com que grau de detalhamento e com que frequência a carteira pode ser disponibilizada
para distribuidores/alocadores?
A composição do fundo poderá ser disponibilizada de acordo com regras estabelecidas pela gestão
e previamente acordadas entre as partes.
12.2 Com que frequência é possível realizar conference calls com a gestora dos fundos?
Os calls com gestores são realizados mensalmente, mas periodicidade diferente pode ser acordada
entre as partes.
12.3 Por quais canais o fundo é distribuído?
Todos os permitidos pelas ICVM 555.
12.1

Considerando o montante total de ativos sob gestão, qual o percentual detido pelos
cinco maiores distribuidores ou alocadores, individualmente?
1. 2.1%
2. 2.0%

12.4
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3. 1.5%
4. 1.3%
5. 1.3%
Total: 8.0%

13. Atendimento aos cotistas
Quais os relatórios disponíveis aos cotistas do fundo? Fornecer detalhes. Qual sua
periodicidade? Com que defasagem?
BTG Pactual Asset Management entende ser fundamental no relacionamento com seus clientes a
qualidade dos serviços prestados. A estratégia de serviço da empresa baseia-se na assessoria aos
clientes para identificação da melhor alocação de recursos, na gestão de risco e na transparência
e acesso contínuo pelos clientes aos seus portfólios.
13.1

A BTG Pactual Asset Management pode enviar relatórios de análise macroeconômica, de empresas
e de crédito que seguem diferentes periodicidades. Em relação aos relatórios específicos sobre os
fundos, diariamente são enviados aos clientes relatórios com a cota, patrimônio líquido e
rentabilidade dos produtos. São produzidas, também, lâminas de cada fundo com o seu
desempenho e análise de risco e retorno (retorno, volatilidade, índice de Sharpe). Para alguns
produtos, são produzidas, lâminas semanais contendo os principais acontecimentos do mercado,
além das principais posições dos fundos e suas respectivas rentabilidades. Sobre relatórios de risco
dos fundos, a área de risco de mercado é responsável por gerar relatórios, como relatórios de VaR
e Stress Test. Tais relatórios podem ser gerados em periodicidades diferentes, conforme
necessidade de análise ou demanda de clientes ou de outras áreas do Banco como áreas comerciais
e de gestão. Além disso, a área elabora relatórios customizados sobre mercados específicos, que
são utilizados por outras áreas de pesquisa. O objetivo desses relatórios é a difusão do
conhecimento técnico sobre os ativos e sobre o comportamento dos mercados, auxiliando a
estruturação de operações específicas e a detecção de oportunidades de mercado. Seguem
exemplos de relatórios de risco recebidos pela área de gestão:
Relatórios de Controle de Risco de mercado (frequência: diária):
Mensuração das perdas potenciais geradas pela exposição aos diversos mercados, intrínseco ao
mercado financeiro, ênfase no aspecto quantitativo.
Análises: fundos de investimento administrados pela BTG Pactual Asset Management
Cálculos em diversos níveis: risco por ativo, risco por classe de ativos, risco por carteira
Relatórios: Value at Risk, Stress Test
Adicionalmente, visando agregar valor para seus clientes, a BTG Pactual Asset Management
promove frequentemente palestras sobre temas relevantes, além de disponibilizar sua equipe de
profissionais e a do Banco (Ex. gestores de recursos, analistas macroeconômicos e de empresas,
etc.) para visitas e conference calls de acordo com a demanda e o perfil do cliente.
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Cabe destacar que a BTG Pactual Asset Management possui uma equipe exclusivamente dedicada
para a distribuição de fundos. Dentre os serviços prestados aos nossos distribuidores, podemos
destacar:
Treinamento formal para a força de vendas incluindo todos os tópicos para a compreensão e venda
dos produtos, a saber: Banco BTG Pactual, BTG Pactual Serviços Financeiros, controle de riscos,
características dos produtos, mercados de atuação, estratégias e posicionamento comercial, entre
outros. Cabe destacar que consideramos o processo de treinamento parte fundamental de um
projeto de parceria de distribuição, merecendo de nossa parte total atenção e apoio;
Contato constante com a Área de Investimentos do Parceiro para informações de mercado e das
carteiras dos fundos, incluindo todo material relevante sobre os fundos para informação e
motivação da força de vendas (Ex. premiações recentes, notícias na mídia, rankings etc);
Conference calls com o gestor e macro economista realizados mensalmente, visando atualizar a
força de vendas sobre o cenário macroeconômico e as estratégias de investimento utilizadas nos
fundos;
Processo de reciclagem da força de vendas. Após o treinamento inicial, entendemos ser
extremamente importante a interação entre a força de vendas e a BTG Pactual Asset Management
para a reciclagem dos conceitos, esclarecimento de dúvidas, etc. Desta forma, realizamos
frequentemente visitas às filiais e/ou às agências, abordando os produtos, dúvidas sobre estes ou
qualquer outro assunto de interesse das Equipes de Venda.
Adicionalmente, a BTG Pactual Asset Management incentiva a troca de tecnologia com os seus
distribuidores, tendo organizado, por exemplo, cursos de gerenciamento de riscos, painéis sobre
Hedge Funds, conference calls frequentes sobre temas relevantes, etc.
13.2 Qual (is) é (são) o(s) veículo(s) disponível(is) para acessar informações sobre o Fundo e
com qual frequência seu conteúdo é atualizado?
As informações podem ser obtidas pelo site da BTG Pactual Asset Management
(https://www.btgpactual.com/home/asset-management/fundos-btg-pactual). As informações de
cotas, patrimônio e rentabilidades são atualizadas diariamente. As lâminas são atualizadas
mensalmente. Já os regulamentos e prospectos são atualizados sempre que ocorrem mudanças no
fundo.
13.3 Existe algum canal de atendimento dedicado ao cotista? De que forma pode ser acessado
e qual o horário para atendimento?
Sim.
Contato Telefônico: (21) 3262-9944, das 08:00 às 18:00
E-mail: SH-atendimento@btgpactual.com

14. Investimento no exterior
14.1

Qual o produto (tipo de ativo ou fundo investido) e sua estrutura, incluindo os veículos
utilizados (se houver)? Descreva a estratégia, os principais ativos e instrumentos
utilizados.
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O fundo poderá investir até 10% de seu patrimônio líquido em ativos financeiros negociados no
exterior, desde que tais ativos sejam (i) admitidos à negociação (a) em bolsas de valores, de
mercadorias e futuros; ou (b) registrados em sistemas de registro, custódia ou de liquidação
financeira devidamente autorizados em seus países de origem, e supervisionados por autoridade
local reconhecida ou que tenha acordo de cooperação mútua que permita intercâmbio de
informações sobre operações cursadas nos mercados por ela supervisionados ou seja signatária de
memorando multilateral de entendimentos da Organização Internacional das comissões de Valores
, ou ainda (ii) cuja existência tenha sido assegurada pelo custodiantes do Fundo, que deverá
contratar especificamente para esta finalidade, terceiros devidamente autorizados para o exercício
da atividade de custódia em países signatários do Tratado de Assunção ou em outras jurisdições,
desde que, neste último caso, supervisionados por Autoridade Local Reconhecida.
14.2 Quais os riscos envolvidos?
Risco de mercado; Risco de Crédito; Risco relacionado a Fatores Macroeconômicos e à Política
Governamental; Risco Decorrente da Oscilação de Mercados Futuros; Risco decorrente da
precificação dos ativos; risco cambial; risco regulatório.
14.3 Quais são os mercados em que o fundo opera?
N/A
14.4
N/A

14.5

14.6

Em relação ao veículo local, o fundo utiliza estratégias para proteção cambial?
Caso o fundo de investimento local tenha por objetivo o investimento em único fundo de
investimento ou veículo no exterior (fundo espelho), enumerar os prestadores de serviços
e demais informações dos fundo de investimento ou veículo no exterior (administrador,
custodiante, RTA, prime broker, entre outros).
Administrador Fiduciário
N/A
Custodiante
N/A
Auditor
N/A
RTA
N/A
Prime Brokers
N/A
NAV Calculator
N/A
Domicílio do fundo
N/A
Taxa de administração
N/A
Código ISIN do fundo
N/A
Moeda do domicilio fundo no exterior
N/A
Outros prestadores de serviço, dos
N/A
investimentos no exterior, caso exista.
Caso o investimento no exterior possua subclasses, favor descrever os riscos de
contaminação entre elas.

N/A
14.7

Caso a gestora tenha influência direta/indireta na gestão do fundo no exterior, descreva
como foi constituída a diretoria do fundo.
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