














BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. 
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBJLL&RIOS 

CNPJ: 29.650.08210001-00 
NIRE 33.3.000207-99 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
REALIZADÀ EM 04 DE JULHO DE 2018 

Cavrada sob aforma de sumário, de acordo com a autorização comida no parágrafo J° 
do artigo 130 da Lei n.° 6.404176.) 

DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA: Aos 04 dias do mês de julho de 2018, 
às 10:00 horas, na sede da BTG Pactual Asset Management S.A. Distribuidora de Títulos 
e Valores Mobiliários ('Comranhia"), na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia de 
Botafogo, n°501,5° andar, parte, Torre Corcovado, CEP 22250-040. 

CONVOCACÃO E PRESENCA: A convocação foi dispensada, tendo em vista a 
presença da totalidade dos acionistas, nos termos do parágrafo 4 1  do artigo 124 da Lei 
11.9 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei no 6.404/76"). 

MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Bruno Duque Horta Nogueira e 
secretariados pelo Sr. João Mansur Neto. 

ORDEM DO DIA E DELIBERACÕES (tomadas por unanimidade de votos): 

4.1. 	Aprovar, pela unanimidade dos presentes, da eleição de Diretor Estatutário da 
Companhia com mandato coincidente com os atuais membros com o mandato cm vigor, ou 
seja, até a investidura dos Diretores que vierem a ser eleitos na Assembleia Geral Ordinária 
de 2020, o Sr. ANDRÉ FERNANDES LOPES DIAS, brasileiro, administrador, casado no 
regime de comunhão parcial de bens, portador da carteira de identidade n° 9.692.397-4, 
expedida pelo 117P/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n°038.107.417-01, residente e domiciliado 
na Cidade e Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima n° 3477, 
(4° andar, CEP 04538-133, para o cargo de Diretor Executivo da Companhia, em 
complemento aos demais membros da Diretoria eleitos em Assembleia Geral Ordinária da 
Companhia, realizada em 28 de abril de 2017. 

4.1 .1. O Diretor ora eleito encontra-se livre e desimpedido para o exercício de suas 
atribuições, e, tendo em vista o disposto no artigo 147 da Lei n. 6.404/76, declara, 
para os devidos fins de direito, não estar impedido por lei especial, nem condenado à 
pena que, ainda que temporariamente, vede o acesso a cargos públicos; ou 
condenado por crime falimentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, 
peculato; ou crimes contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, 
contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé 
pública ou a propriedade, bem como preencher todas as condições previstas na 	

r C 

Resolução n° 4.122, do Conselho Monetário Nacional, de 02 de agosto de 2012, 
scndo certo que a ele foi dado amplo conhecimento da legislação aplicável. 	\'... 	.i k-t 	1 
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4.1.2. O Diretor ora eleito deverá tomar posse em seu cargo em até 30 (trinta) dias 
contados da respectiva homologação pelo Banco Central do Brasil, mediante 
assinatura de termo de posse no livro próprio, 

4.2. Fica desde já consignado que as deliberações da presente Assembleia Geral 
Extraordinária ficam condicionadas à aprovação pelo Banco Central do Brasil, conforme 
aplicável na legisiação em vigor. 

5. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a sessão foi suspensa para 
lavratura da presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos 
membros da mesa e pela unanimidade dos acionistas, representando 100% das ações que 
compõem o capital social da Companhia. Mesa: Bruno Duque Horta Nogueira — 
Presidente; João Mansur - Secretário. Airïda, os acionWta15fëentes atestam os registros 
e as assinaturas no Livro de Presença de Acionistas, nos termos do artigo 127 da Lei n° 
6.404/76.  

Ceri (fico que apresente é cópia fiel da ara original lavrada em livro próprio. 

Rio de .laneiró, 04 de h de2OlS. 
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BANCO CENTRAL DO BRASDI 

Oficio 1 5.727/2018—BCB/Deorf/OTRJA 

Processo 133637 
	

Rio de Janeiro, 3 de agosto de 2018. 

À 

BTG Pactual Assct Management S.A 
Praia de Bota fogo, a° soi, 50  andar - 

22250-040 Rio de Janeiro - Ri 

Distribuidoa de Títulos e Valores Mobiliários 

parte - Tone Corcovado - l3otafogo 

A/C dos Senhores 

Bruno Duque Horta Nogueira - Diretor Executivo 
José Zitelmann Falcão Vieira - Diretor Executivo 

Assunto: Comunicação de deferimento dc pleito. 

Prezados Senhores, 

Comunicamos que o Banco Central do Brasil, por despacho desta data, aprovou a 

eleição do Si-. André Fernandes Lopes Dias, CPF 038107.417-01, para o cargo dc Diretor 

Executivo, cujo mandato se estenderá até a posse dos que forem eleitos na Assembleia Geral 

Ordinária de 2020, conforme deliberado na Assembleia Geral Extraordinária de 4 de julho dc 

2018. . 

Em consequência da eleição acima, a Diretoria terá a seguinte composição, todos com mandato 

até a posse dos que forem eleitos tia Assembleia Geral Ordinária de 2020: 

Nome 

João Marceilo Dantas Leite 
José Zitelmann Falcão Vieira 

Mariana l3otelho Ramalho Cardoso 

Bruno Duqtte Horta Nogueira 

André Fernandes Lopes Dias 

Cargo 

Diretor Executivo 

Diretor Executivo 

Diretor ExecuLivo 

Diretor Executivo 

Diretor Executivo 

2. 	 Deverá essa sociedade, no prazo regulamentar dc cinco dias contados da data d6\ 
evento, registrar diretamente no sistema Unicad a data de posse dos eleitos, bem como atedtar 

para as demais informações a serem prestadas no Unicad, conforme procedimentos descritod no 

Sisorf 4.14.70 (www.bcb.gov.br/?SFNMANUAL).  

Departamento do Orga,,izaçflo do Sistomo Financeiro (t3eorf) 
Gerôncin-Tócnica no Rit, dc JAneiro (GTRJA) 

Av. Pre&dcnte Vargas, 730- IT andar - Centro - 20071.000 Rio dc Janeiro - RJ 
lei.: (21)2109-5020, 2100-512G. 2109-5248 

&n,oit gtrja.doorf@bcb.gOv.br  
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LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS NA ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA DA BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. 

DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS REALIZADA EM 04 
DE JULHO DE 2018 

Quantidade Quantidade Participação 
Acionistas Presentes de Ações de Ações 

(%) 
Ordnárias Preferenciais 

Banco BTG Pactual S.A. 2.793.262 2,793.263 99,990/0 

Bruno Duque Horta . 

 01 O 0,001% 
Nogueira 

Total 2.793.263 2.793.263 100% 

Rio de Janeiro, 04 de 
	

2018. 

João Mansu Neto 

9 
:. 
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BANCO CENTRAL DO BRASL 

3. 	 Anexamos documentação autenticada, para fins de arquivamento no Registro do 
Comércio. 

- 

Zrtins Bastos 
cnico 	 Coordenador, substituto 

Anexo: 1 documento; 3 páginas. 

Dopnrtamento de Organii.açüo do Sistema Financeiro (Doar» 
Gerência-Técnica no fio dejanei:o (GTRJA) 

Av. Presidente Vargas, 730— 19 °  andar - Centro - 20071.900 Rio de Janeiro - RJ 

lei,: (21)2180-5020, 21 09-526, 2189-5248 

2 	 E-mail: gtija.deofbcb.çjov.br  
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Nome William Landers
Email (opcional)
Data de Nascimento

Nome BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Cargo Sócio - Head LatAM da BTG Asset Management
Data em que assumiu cargo atual março/2019
Data em que passou a fazer parte do atual departamento março/2019
Data de entrada (mês/ano) março/2019

Nome Blackrock Gestora de Investimentos Ltda
Cargo Managing Director
Data de entrada (mês/ano) janeiro/2002
Data de saída (mês/ano) janeiro/2019

Nome Credit Suisse
Cargo Director - Latin American Research
Data de entrada (mês/ano) novembro/1999
Data de saída (mês/ano) outubro/2001

Nome Lehman Brothers
Cargo Latin America Research
Data de entrada (mês/ano) dezembro/1994
Data de saída (mês/ano) novembro/1999

Nome
Cargo
Data de entrada (mês/ano)
Data de saída (mês/ano)

Nome
Cargo
Data de entrada (mês/ano)
Data de saída (mês/ano)

Entidade
Cargo
Período
Entidade
Cargo
Período

Curso BSBA Finance and International Management
Instituição Georgetown University McDonough School of Business
Data da conclusão (mês/ano) 1991

Curso
Instituição
Data da conclusão (mês/ano)

Curso
Instituição
Data da conclusão (mês/ano)

Curso
Instituição
Data da conclusão (mês/ano)

Título CFA
Órgão Certificador CFA Institute 
Título
Órgão Certificador

Mestrado

Doutorado

Certificação profissional

Comentários adicionais

Instituição 4

Instituição 5

Cargos ocupados em Entidades de Classe

Formação
Graduação

Pós Graduação

Informações Gerais

Experiência Profissional
Instituição Atual

Instituição 1

Instituição 2

Instituição 3



Nome Andrea Cardia
Email (opcional)
Data de Nascimento 10/06/1972

Nome BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Cargo Equity Analyst
Data em que assumiu cargo atual março/2019
Data em que passou a fazer parte do atual departamento março/2019
Data de entrada (mês/ano) março/2019

Nome Blackrock Gestora de Investimentos Ltda
Cargo Equity Investment Director
Data de entrada (mês/ano) maio/2013
Data de saída (mês/ano) fevereiro/2019

Nome Goldman Sachs - Asset Management
Cargo Portfolio Manager
Data de entrada (mês/ano) janeiro/2008
Data de saída (mês/ano) abril/2013

Nome AB Bernstein
Cargo Equity Research Analyst
Data de entrada (mês/ano) dezembro/2003
Data de saída (mês/ano) janeiro/2008

Nome Merrill Lynch
Cargo Equity Research Analyst
Data de entrada (mês/ano) setembro/2002
Data de saída (mês/ano) novembro/2003

Nome
Cargo
Data de entrada (mês/ano)
Data de saída (mês/ano)

Entidade
Cargo
Período
Entidade
Cargo
Período

Curso Administração de Empresas
Instituição Fundação Getulio Vargas - FGV
Data da conclusão (mês/ano) 1994

Curso
Instituição
Data da conclusão (mês/ano)

Curso
Instituição
Data da conclusão (mês/ano)

Curso
Instituição
Data da conclusão (mês/ano)

Título Gestora de Carteiras
Órgão Certificador CVM
Título
Órgão Certificador

Mestrado

Doutorado

Certificação profissional

Comentários adicionais

Instituição 4

Instituição 5

Cargos ocupados em Entidades de Classe

Formação
Graduação

Pós Graduação

Informações Gerais

Experiência Profissional
Instituição Atual

Instituição 1

Instituição 2

Instituição 3



Nome Andrea Weinberg
Email (opcional)
Data de Nascimento 01/06/1973

Nome BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Cargo
Data em que assumiu cargo atual março/2019
Data em que passou a fazer parte do atual departamento março/2019
Data de entrada (mês/ano) março/2019

Nome Blackrock Gestora de Investimentos Ltda
Cargo Director
Data de entrada (mês/ano) junho/2012
Data de saída (mês/ano) janeiro/2019

Nome AllianceBernstein
Cargo Equity Analyst
Data de entrada (mês/ano) agosto/2008
Data de saída (mês/ano) fevereiro/2012

Nome Dynamo Administradora de Recursos AS
Cargo Director
Data de entrada (mês/ano) fevereiro/2007
Data de saída (mês/ano) agosto/2008

Nome Merrill Lynch
Cargo Director
Data de entrada (mês/ano) maio/2004
Data de saída (mês/ano) fevereiro/2007

Nome Goldman Sachs
Cargo Vice President
Data de entrada (mês/ano) novembro/1998
Data de saída (mês/ano) maio/2004

Entidade
Cargo
Período
Entidade
Cargo
Período

Curso Engenharia Química
Instituição Universidade Federal do Rio de Janeiro
Data da conclusão (mês/ano) dezembro/1996

Curso
Instituição
Data da conclusão (mês/ano)

Curso Financial Engineering & Operations Research
Instituição Columbia University
Data da conclusão (mês/ano) maio/1998

Curso
Instituição
Data da conclusão (mês/ano)

Título
Órgão Certificador
Título
Órgão Certificador

Mestrado

Doutorado

Certificação profissional

Comentários adicionais

Instituição 4

Instituição 5

Cargos ocupados em Entidades de Classe

Formação
Graduação

Pós Graduação

Informações Gerais

Experiência Profissional
Instituição Atual

Instituição 1

Instituição 2

Instituição 3



Nome Allan Hadid
Email (opcional)
Data de Nascimento 25/01/1976

Nome BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Cargo Sócio - Head da BTG Asset Management
Data em que assumiu cargo atual Julho/2014
Data em que passou a fazer parte do atual departamento Julho/2014
Data de entrada (mês/ano) Julho/2014

Nome BRZ Investimentos
Cargo CEO
Data de entrada (mês/ano) 2010
Data de saída (mês/ano) Julho/2014

Nome GP Investments
Cargo Chefe da Divisão de Relações com Investidores
Data de entrada (mês/ano) 2006
Data de saída (mês/ano) 2010

Nome
Cargo
Data de entrada (mês/ano)
Data de saída (mês/ano)

Nome
Cargo
Data de entrada (mês/ano)
Data de saída (mês/ano)

Nome
Cargo
Data de entrada (mês/ano)
Data de saída (mês/ano)

Entidade
Cargo
Período
Entidade
Cargo
Período

Curso Economia
Instituição PUC/RJ
Data da conclusão (mês/ano)

Curso
Instituição
Data da conclusão (mês/ano)

Curso
Instituição
Data da conclusão (mês/ano)

Curso
Instituição
Data da conclusão (mês/ano)

Título
Órgão Certificador
Título
Órgão Certificador

Mestrado

Doutorado

Certificação profissional

Comentários adicionais

Instituição 4

Instituição 5

Cargos ocupados em Entidades de Classe

Formação
Graduação

Pós Graduação

Informações Gerais

Experiência Profissional
Instituição Atual

Instituição 1

Instituição 2

Instituição 3



Nome Julio de Siqueira Carvalho de Araujo Filho

Email (opcional)
Data de Nascimento 26/10/1984

Nome BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM

Cargo Associado - Head de Renda Fixa

Data em que assumiu cargo atual 2014

Data em que passou a fazer parte do atual departamento 2010
Data de entrada (mês/ano) 2010

Nome Banco Pactual S.A.
Cargo Área de Informações gerenciais
Data de entrada (mês/ano) 2009
Data de saída (mês/ano) 2010

Nome Goldman Sachs
Cargo mesa de operações de Renda Fixa
Data de entrada (mês/ano) 2007
Data de saída (mês/ano) 2009

Nome
Cargo
Data de entrada (mês/ano)
Data de saída (mês/ano)

Nome
Cargo
Data de entrada (mês/ano)
Data de saída (mês/ano)

Nome
Cargo
Data de entrada (mês/ano)
Data de saída (mês/ano)

Entidade
Cargo
Período
Entidade
Cargo
Período

Curso Administração
Instituição PUC-Rio
Data da conclusão (mês/ano) 2008

Curso
Instituição
Data da conclusão (mês/ano)

Curso
Instituição
Data da conclusão (mês/ano)

Curso
Instituição
Data da conclusão (mês/ano)

Título
Órgão Certificador
Título
Órgão Certificador

Experiência Profissional

Graduação

Pós Graduação

Mestrado

Doutorado

Certificação profissional

Comentários adicionais

Formação

Cargos ocupados em Entidades de Classe

Informações Gerais

Instituição 5

Instituição 4

Instituição 3

Instituição 2

Instituição 1

Instituição Atual



Nome João Carlos de Paula Scandiuzzi

Email (opcional)
Data de Nascimento 06/09/1969

Nome BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM

Cargo Associado - Estrategista

Data em que assumiu cargo atual 2005

Data em que passou a fazer parte do atual departamento 2005
Data de entrada (mês/ano) 2005

Nome Banco Pactual S.A.
Cargo Estratégia de Mercados Emergentes
Data de entrada (mês/ano) 2000
Data de saída (mês/ano) 2005

Nome Banco Pactual S.A.
Cargo Economista de Brasil
Data de entrada (mês/ano) 1996
Data de saída (mês/ano) 2000

Nome
Cargo
Data de entrada (mês/ano)
Data de saída (mês/ano)

Nome
Cargo
Data de entrada (mês/ano)
Data de saída (mês/ano)

Nome
Cargo
Data de entrada (mês/ano)
Data de saída (mês/ano)

Entidade
Cargo
Período
Entidade
Cargo
Período

Curso
Instituição
Data da conclusão (mês/ano)

Curso
Instituição
Data da conclusão (mês/ano)

Curso
Instituição
Data da conclusão (mês/ano)

Curso Economia
Instituição PUC-Rio / Princeton (EUA)
Data da conclusão (mês/ano)

Título
Órgão Certificador
Título
Órgão Certificador

Foi professor de Microeconomia na PUC-Rio, e de Mercados de Derivativos na Universidade Cândido Mendes.

Mestrado

Doutorado

Certificação profissional

Comentários adicionais

Instituição 4

Instituição 5

Cargos ocupados em Entidades de Classe

Formação
Graduação

Pós Graduação

Informações Gerais

Experiência Profissional
Instituição Atual

Instituição 1

Instituição 2

Instituição 3



Nome José Lucio Barroso do Nascimento
Email (opcional)
Data de Nascimento 20/04/1978

Nome BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Cargo Head de gestão de Moedas
Data em que assumiu cargo atual Janeiro 2016
Data em que passou a fazer parte do atual departamento Janeiro 2016
Data de entrada (mês/ano) Janeiro 2016

Nome Banco BTG Pactual
Cargo Head de FICC Chile/Peru
Data de entrada (mês/ano) 2012
Data de saída (mês/ano) 2015

Nome Banco BTG Pactual
Cargo Head de Câmbio
Data de entrada (mês/ano) 2001
Data de saída (mês/ano) 2009

Nome Banco BTG Pactual
Cargo Controller de Fundos de Renda Fixa
Data de entrada (mês/ano) 1999
Data de saída (mês/ano) 2001

Nome
Cargo
Data de entrada (mês/ano)
Data de saída (mês/ano)

Nome
Cargo
Data de entrada (mês/ano)
Data de saída (mês/ano)

Entidade
Cargo
Período
Entidade
Cargo
Período

Curso Economia
Instituição UFRJ
Data da conclusão (mês/ano) 2000

Curso
Instituição
Data da conclusão (mês/ano)

Curso
Instituição
Data da conclusão (mês/ano)

Curso
Instituição
Data da conclusão (mês/ano)

Título
Órgão Certificador
Título
Órgão Certificador

Mestrado

Doutorado

Certificação profissional

Comentários adicionais

Instituição 4

Instituição 5

Cargos ocupados em Entidades de Classe

Formação
Graduação

Pós Graduação

Informações Gerais

Experiência Profissional
Instituição Atual

Instituição 1

Instituição 2

Instituição 3



Nome Rafael Cherman Schvinger
Email (opcional)
Data de Nascimento 24/02/1992 

Nome BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Cargo Analista - Gestão Renda Fixa
Data em que assumiu cargo atual Outubro/2017
Data em que passou a fazer parte do atual departamento Outubro/2017
Data de entrada (mês/ano) Outubro/2017

Nome BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Cargo Analista Funds Administration
Data de entrada (mês/ano) Janeiro/2016
Data de saída (mês/ano) Outubro/2017

Nome Banco BTG Pactual S.A.
Cargo Trainee
Data de entrada (mês/ano) Janeiro/2015
Data de saída (mês/ano) Janeiro/2016

Nome
Cargo
Data de entrada (mês/ano)
Data de saída (mês/ano)

Nome
Cargo
Data de entrada (mês/ano)
Data de saída (mês/ano)

Nome
Cargo
Data de entrada (mês/ano)
Data de saída (mês/ano)

Entidade
Cargo
Período
Entidade
Cargo
Período

Curso Engenharia Eletrônica
Instituição Instituto Mauá de Tecnologia
Data da conclusão (mês/ano)  Dezembro 2014

Curso
Instituição
Data da conclusão (mês/ano)

Curso
Instituição
Data da conclusão (mês/ano)

Curso
Instituição
Data da conclusão (mês/ano)

Título
Órgão Certificador
Título
Órgão Certificador

Pós Graduação

Informações Gerais

Experiência Profissional
Instituição Atual

Instituição 1

Instituição 2

Instituição 3

Mestrado

Doutorado

Certificação profissional

Comentários adicionais

Instituição 4

Instituição 5

Cargos ocupados em Entidades de Classe

Formação
Graduação



Nome Francisco Queiroz Cezar Pessoa
Email (opcional)
Data de Nascimento 30/08/1991

Nome BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Cargo Portfolio Manager
Data em que assumiu cargo atual 2016
Data em que passou a fazer parte do atual departamento 2015
Data de entrada (mês/ano) Janeiro/2015

Nome BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Cargo Área de Precificação de Ativos
Data de entrada (mês/ano) 2013
Data de saída (mês/ano) 2015

Nome
Cargo
Data de entrada (mês/ano)
Data de saída (mês/ano)

Nome
Cargo
Data de entrada (mês/ano)
Data de saída (mês/ano)

Nome
Cargo
Data de entrada (mês/ano)
Data de saída (mês/ano)

Nome
Cargo
Data de entrada (mês/ano)
Data de saída (mês/ano)

Entidade
Cargo
Período
Entidade
Cargo
Período

Curso Economia
Instituição IBMEC - RJ
Data da conclusão (mês/ano) Dezembro/13

Curso
Instituição
Data da conclusão (mês/ano)

Curso
Instituição
Data da conclusão (mês/ano)

Curso
Instituição
Data da conclusão (mês/ano)

Título CGA
Órgão Certificador ANBIMA
Título
Órgão Certificador

Pós Graduação

Informações Gerais

Experiência Profissional
Instituição Atual

Instituição 1

Instituição 2

Instituição 3

Mestrado

Doutorado

Certificação profissional

Comentários adicionais

Instituição 4

Instituição 5

Cargos ocupados em Entidades de Classe

Formação
Graduação



Nome Thiago Cesar Ribeiro
Email (opcional)
Data de Nascimento 18/02/1992

Nome BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Cargo Portfolio Manager
Data em que assumiu cargo atual Setembro/2016
Data em que passou a fazer parte do atual departamento Setembro/2016
Data de entrada (mês/ano) Setembro/2016

Nome Banco Pactual S.A.
Cargo Área de Informações gerenciais
Data de entrada (mês/ano) Maio/2015
Data de saída (mês/ano) Agosto/2016

Nome
Cargo
Data de entrada (mês/ano)
Data de saída (mês/ano)

Nome
Cargo
Data de entrada (mês/ano)
Data de saída (mês/ano)

Nome
Cargo
Data de entrada (mês/ano)
Data de saída (mês/ano)

Nome
Cargo
Data de entrada (mês/ano)
Data de saída (mês/ano)

Entidade
Cargo
Período
Entidade
Cargo
Período

Curso Ciências Econômicas
Instituição PUC-Rio
Data da conclusão (mês/ano) Junho/2016 

Curso
Instituição
Data da conclusão (mês/ano)

Curso
Instituição
Data da conclusão (mês/ano)

Curso
Instituição
Data da conclusão (mês/ano)

Título CGA
Órgão Certificador  Anbima
Título
Órgão Certificador

Pós Graduação

Informações Gerais

Experiência Profissional
Instituição Atual

Instituição 1

Instituição 2

Instituição 3

Mestrado

Doutorado

Certificação profissional

Comentários adicionais

O funcionário está alocado no escritório de Londres.

Instituição 4

Instituição 5

Cargos ocupados em Entidades de Classe

Formação
Graduação



Nome Maurício Nogueira de Jesus
Email (opcional)
Data de Nascimento 04/06/1989

Nome BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Cargo Trader da área de gestão de Renda Fixa
Data em que assumiu cargo atual Dezembro/14
Data em que passou a fazer parte do atual departamento Dezembro/14
Data de entrada (mês/ano) Dezembro/14

Nome BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Cargo Analista - NAV Calculation
Data de entrada (mês/ano) Fevereiro/13
Data de saída (mês/ano) Dezembro/14

Nome Banco BTG Pactual S.A
Cargo Trainee
Data de entrada (mês/ano) Setembro/12
Data de saída (mês/ano) Fevereiro/13

Nome Braskem
Cargo Analista Financeiro
Data de entrada (mês/ano) 2012
Data de saída (mês/ano) Setembro/12

Nome Braskem
Cargo Estagiário
Data de entrada (mês/ano) 2011
Data de saída (mês/ano) 2012

Nome
Cargo
Data de entrada (mês/ano)
Data de saída (mês/ano)

Entidade
Cargo
Período
Entidade
Cargo
Período

Curso Administração
Instituição Universidade Federal da Bahia– UFB
Data da conclusão (mês/ano) 2011

Curso
Instituição
Data da conclusão (mês/ano)

Curso
Instituição
Data da conclusão (mês/ano)

Curso
Instituição
Data da conclusão (mês/ano)

Título
Órgão Certificador
Título
Órgão Certificador

Pós Graduação

Informações Gerais

Experiência Profissional
Instituição Atual

Instituição 1

Instituição 2

Instituição 3

Mestrado

Doutorado

Certificação profissional

Comentários adicionais

Instituição 4

Instituição 5

Cargos ocupados em Entidades de Classe

Formação
Graduação



Nome Sean Christopher Corcoran
Email (opcional)
Data de Nascimento 31/12/1986

Nome BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Cargo Trader de Renda Fixa
Data em que assumiu cargo atual 2017
Data em que passou a fazer parte do atual departamento 2017
Data de entrada (mês/ano) 2017

Nome BTG Pactual Mexico S.A. de C.V.
Cargo Trader de Renda Fixa
Data de entrada (mês/ano) 2014
Data de saída (mês/ano) 2017

Nome BTG Pactual US Capital LLC
Cargo Trader de Renda Fixa
Data de entrada (mês/ano) 2012
Data de saída (mês/ano) 2014

Nome Banco BTG Pactual SA
Cargo Analista de Operations
Data de entrada (mês/ano) 2010
Data de saída (mês/ano) 2012

Nome
Cargo
Data de entrada (mês/ano)
Data de saída (mês/ano)

Nome
Cargo
Data de entrada (mês/ano)
Data de saída (mês/ano)

Entidade
Cargo
Período
Entidade
Cargo
Período

Curso Administração
Instituição Boston University
Data da conclusão (mês/ano) Maio/2010 

Curso
Instituição
Data da conclusão (mês/ano)

Curso
Instituição
Data da conclusão (mês/ano)

Curso
Instituição
Data da conclusão (mês/ano)

Título
Órgão Certificador
Título
Órgão Certificador

Pós Graduação

Informações Gerais

Experiência Profissional
Instituição Atual

Instituição 1

Instituição 2

Instituição 3

Mestrado

Doutorado

Certificação profissional

Comentários adicionais

Instituição 4

Instituição 5

Cargos ocupados em Entidades de Classe

Formação
Graduação



Nome Carlos Alberto Correa Lopez
Email (opcional)
Data de Nascimento 12/04/1989 

Nome BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Cargo Analista Gestão Renda Fixa
Data em que assumiu cargo atual Novembro 2016
Data em que passou a fazer parte do atual departamento Novembro 2016
Data de entrada (mês/ano) Novembro 2016

Nome BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Cargo Analista - Funds Administration
Data de entrada (mês/ano) Junho 2015
Data de saída (mês/ano) Novembro 2016

Nome Opportunity
Cargo Analista
Data de entrada (mês/ano) Junho 2014
Data de saída (mês/ano) Junho 2015

Nome
Cargo
Data de entrada (mês/ano)
Data de saída (mês/ano)

Nome
Cargo
Data de entrada (mês/ano)
Data de saída (mês/ano)

Nome
Cargo
Data de entrada (mês/ano)
Data de saída (mês/ano)

Entidade
Cargo
Período
Entidade
Cargo
Período

Curso Engenharia de produção
Instituição PUC-RIO
Data da conclusão (mês/ano) Junho 2014 

Curso
Instituição
Data da conclusão (mês/ano)

Curso                  Finanças e economia mestrado nível 2
Instituição                              Politecnico de Milão
Data da conclusão (mês/ano)                                Dezembro 2013

Curso
Instituição
Data da conclusão (mês/ano)

Título
Órgão Certificador
Título
Órgão Certificador

Pós Graduação

Informações Gerais

Experiência Profissional
Instituição Atual

Instituição 1

Instituição 2

Instituição 3

Mestrado

Doutorado

Certificação profissional

Comentários adicionais

Instituição 4

Instituição 5

Cargos ocupados em Entidades de Classe

Formação
Graduação



Nome Stefan Von Broesigke Castro
Email (opcional)
Data de Nascimento 29/06/1985

Nome BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM

Cargo Portfolio Manager - Gestão de Crédito
Data em que assumiu cargo atual Dezembro/17
Data em que passou a fazer parte do atual departamento Junho/14

Data de entrada (mês/ano) Dezembro/11

Nome BRMalls Participações S/A
Cargo Analista Senior
Data de entrada (mês/ano) Março/10
Data de saída (mês/ano) Novembro/11

Nome XP Gestão de Recursos
Cargo Analista Júnior
Data de entrada (mês/ano) Março/09
Data de saída (mês/ano) Fevereiro/10

Nome The Bank of New York Mellon
Cargo Estagiário
Data de entrada (mês/ano) Setembro/08
Data de saída (mês/ano) Fevereiro/09

Nome
Cargo
Data de entrada (mês/ano)
Data de saída (mês/ano)

Nome
Cargo
Data de entrada (mês/ano)
Data de saída (mês/ano)

Entidade
Cargo
Período
Entidade
Cargo
Período

Curso Bacharel em Ciências Econômicas
Instituição Universidade Federal Fluminense
Data da conclusão (mês/ano) 12/2011 

Curso
Instituição
Data da conclusão (mês/ano)

Curso
Instituição
Data da conclusão (mês/ano)

Curso
Instituição
Data da conclusão (mês/ano)

Título Level II Candidate
Órgão Certificador CFA Institute
Título CGA – Candidato para o Modulo II
Órgão Certificador ANBIMA

Mestrado

Instituição 3

Graduação

Formação

Instituição 4

Instituição 5

Cargos ocupados em Entidades de Classe

Doutorado

Certificação profissional

Comentários adicionais

Pós Graduação

Informações Gerais

Experiência Profissional
Instituição Atual

Instituição 1

Instituição 2



Nome Fernando Fonseca Alves Tinoco
Email (opcional)
Data de Nascimento 23/10/1989

Nome BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM

Cargo Analista - Gestão de Renda Fixa
Data em que assumiu cargo atual Abril/17
Data em que passou a fazer parte do atual departamento Abril/17

Data de entrada (mês/ano) Setembro/13

Nome Banco Indusval & Partners
Cargo Gerente de relacionamento Jr.
Data de entrada (mês/ano) Dezembro/11
Data de saída (mês/ano) Setembro/13

Nome
Cargo
Data de entrada (mês/ano)
Data de saída (mês/ano)

Nome
Cargo
Data de entrada (mês/ano)
Data de saída (mês/ano)

Nome
Cargo
Data de entrada (mês/ano)
Data de saída (mês/ano)

Nome
Cargo
Data de entrada (mês/ano)
Data de saída (mês/ano)

Entidade
Cargo
Período
Entidade
Cargo
Período

Curso Administação
Instituição Universidade Católica de Santos
Data da conclusão (mês/ano) 12/2011 

Curso
Instituição
Data da conclusão (mês/ano)

Curso
Instituição
Data da conclusão (mês/ano)

Curso
Instituição
Data da conclusão (mês/ano)

Título CGA
Órgão Certificador Anbima
Título CPA20
Órgão Certificador Anbima

Pós Graduação

Informações Gerais

Experiência Profissional
Instituição Atual

Instituição 1

Instituição 2

Instituição 3

Mestrado

Doutorado

Certificação profissional

Comentários adicionais

Formado em Administração pela Católica de Santos em 2011 e com curso de especialização em Banco de Investimento pela 
Saint Paul em 2013. Em 2011 iniciou como trainee Banco Indusval & Partners, onde permaneceu até 2013. No BTG Pactual 
entrou como trainee em 2013, passando por diversas áreas do back office. Em 2015 foi realocado em Finance, com a 
responsabilidade de controlar os resultados de Private Equity. Em maio de 2017, passou a integrar a equipe de gestão de 
crédito da asset management, onde permanece atualmente. Possui o certificado de gestão da Anbima (CGA) e CPA20.

Instituição 4

Instituição 5

Cargos ocupados em Entidades de Classe

Formação

Graduação



Nome Pedro Maia
Email (opcional)
Data de Nascimento

Nome BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Cargo Associado - Analista de Renda Variável
Data em que assumiu cargo atual Setembro/2009
Data em que passou a fazer parte do atual departamento Setembro/2009
Data de entrada (mês/ano) Setembro/2009

Nome UBS Pactual S.A.
Cargo Analista de Renda Variável
Data de entrada (mês/ano) Maio de 2008
Data de saída (mês/ano) Setembro de 2009

Nome ARX Capital Management 
Cargo Analista de Renda Variável
Data de entrada (mês/ano) Novembro de 2005 
Data de saída (mês/ano) Abril de 2008 

Nome
Cargo
Data de entrada (mês/ano)
Data de saída (mês/ano)

Nome
Cargo
Data de entrada (mês/ano)
Data de saída (mês/ano)

Nome
Cargo
Data de entrada (mês/ano)
Data de saída (mês/ano)

Entidade
Cargo
Período
Entidade
Cargo
Período

Curso Direito
Instituição PUC-RIO
Data da conclusão (mês/ano)

Curso
Instituição
Data da conclusão (mês/ano)

Curso
Instituição
Data da conclusão (mês/ano)

Curso
Instituição
Data da conclusão (mês/ano)

Título
Órgão Certificador
Título
Órgão Certificador

Pós Graduação

Informações Gerais

Experiência Profissional
Instituição Atual

Instituição 1

Instituição 2

Instituição 3

Mestrado

Doutorado

Certificação profissional

Comentários adicionais

Instituição 4

Instituição 5

Cargos ocupados em Entidades de Classe

Formação
Graduação



Nome Laercio Henrique Junior
Email (opcional)
Data de Nascimento 26/02/1981

Nome BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Cargo Associado - Analista de Renda Variável
Data em que assumiu cargo atual 2009
Data em que passou a fazer parte do atual departamento 2009
Data de entrada (mês/ano) 2009

Nome Banco Pactual S.A.
Cargo Analista Buy-side (Mesa Proprietárias de Renda Variável)
Data de entrada (mês/ano) 2006
Data de saída (mês/ano) 2009

Nome Banco Pactual S.A.
Cargo Analista Sell-side (área de Research)
Data de entrada (mês/ano) 2005
Data de saída (mês/ano) 2006

Nome Banco Pactual S.A.
Cargo Área de Back Office
Data de entrada (mês/ano) 2003
Data de saída (mês/ano) 2005

Nome
Cargo
Data de entrada (mês/ano)
Data de saída (mês/ano)

Nome
Cargo
Data de entrada (mês/ano)
Data de saída (mês/ano)

Entidade
Cargo
Período
Entidade
Cargo
Período

Curso Administração de Empresas
Instituição IBMEC
Data da conclusão (mês/ano)

Curso
Instituição
Data da conclusão (mês/ano)

Curso
Instituição
Data da conclusão (mês/ano)

Curso
Instituição
Data da conclusão (mês/ano)

Título
Órgão Certificador
Título
Órgão Certificador

Pós Graduação

Informações Gerais

Experiência Profissional
Instituição Atual

Instituição 1

Instituição 2

Instituição 3

Mestrado

Doutorado

Certificação profissional

Comentários adicionais

Instituição 4

Instituição 5

Cargos ocupados em Entidades de Classe

Formação
Graduação



Nome Bernardo Rocha de Faria
Email (opcional)
Data de Nascimento 16/04/1984

Nome BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Cargo Trader da área de gestão de Renda Variável
Data em que assumiu cargo atual 2010
Data em que passou a fazer parte do atual departamento 2010
Data de entrada (mês/ano) 2010

Nome BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Cargo Backoffice
Data de entrada (mês/ano) 2007
Data de saída (mês/ano) 2010

Nome Arkhe CTVM
Cargo Área de apoio a Derivativos Locais
Data de entrada (mês/ano) 2006
Data de saída (mês/ano) 2007

Nome
Cargo
Data de entrada (mês/ano)
Data de saída (mês/ano)

Nome
Cargo
Data de entrada (mês/ano)
Data de saída (mês/ano)

Nome
Cargo
Data de entrada (mês/ano)
Data de saída (mês/ano)

Entidade
Cargo
Período
Entidade
Cargo
Período

Curso Engenharia Elétrica
Instituição PUC-Rio
Data da conclusão (mês/ano)

Curso
Instituição
Data da conclusão (mês/ano)

Curso
Instituição
Data da conclusão (mês/ano)

Curso
Instituição
Data da conclusão (mês/ano)

Título
Órgão Certificador
Título
Órgão Certificador

Mestrado

Doutorado

Certificação profissional

Comentários adicionais

Instituição 4

Instituição 5

Cargos ocupados em Entidades de Classe

Formação
Graduação

Pós Graduação

Informações Gerais

Experiência Profissional
Instituição Atual

Instituição 1

Instituição 2

Instituição 3



Nome Raphael Gonçalves Tourinho Fraga Maia
Email (opcional)
Data de Nascimento 20/12/1987

Nome BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Cargo Analista de gestão Renda Variável
Data em que assumiu cargo atual Junho/2011
Data em que passou a fazer parte do atual departamento Junho/2011
Data de entrada (mês/ano) Junho 2011

Nome Tarpon Investimentos
Cargo Associate Partner
Data de entrada (mês/ano) Abril 2009
Data de saída (mês/ano) Novembro 2010

Nome Banco Fator
Cargo Analista e co-gestor dos fundos de Renda Variável
Data de entrada (mês/ano) Fevereiro 2008
Data de saída (mês/ano) Dezembro 2008

Nome Banco Fator
Cargo Analista
Data de entrada (mês/ano) Maio 2006
Data de saída (mês/ano) Junho de 2007

Nome
Cargo
Data de entrada (mês/ano)
Data de saída (mês/ano)

Nome
Cargo
Data de entrada (mês/ano)
Data de saída (mês/ano)

Entidade
Cargo
Período
Entidade
Cargo
Período

Curso Administração de Empresas
Instituição FGV - EAESP
Data da conclusão (mês/ano)

Curso
Instituição
Data da conclusão (mês/ano)

Curso
Instituição
Data da conclusão (mês/ano)

Curso
Instituição
Data da conclusão (mês/ano)

Título CGA
Órgão Certificador ANBIMA
Título
Órgão Certificador

Pós Graduação

Informações Gerais

Experiência Profissional
Instituição Atual

Instituição 1

Instituição 2

Instituição 3

Mestrado

Doutorado

Certificação profissional

Comentários adicionais

Instituição 4

Instituição 5

Cargos ocupados em Entidades de Classe

Formação
Graduação



Nome Rafael Fonseca
Email (opcional)
Data de Nascimento

Nome BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Cargo Analista de gestão Renda Variável
Data em que assumiu cargo atual Junho 2011
Data em que passou a fazer parte do atual departamento Junho 2011
Data de entrada (mês/ano) Junho 2011

Nome BTG Pactual S.A.
Cargo Analista de Research (sell-side)
Data de entrada (mês/ano) Julho 2009
Data de saída (mês/ano) Junho 2011

Nome UBS Pactual S.A.
Cargo Áreas de suporte operacional
Data de entrada (mês/ano) Junho 2007
Data de saída (mês/ano) Julho 2009

Nome
Cargo
Data de entrada (mês/ano)
Data de saída (mês/ano)

Nome
Cargo
Data de entrada (mês/ano)
Data de saída (mês/ano)

Nome
Cargo
Data de entrada (mês/ano)
Data de saída (mês/ano)

Entidade
Cargo
Período
Entidade
Cargo
Período

Curso Economia
Instituição PUC-Rio
Data da conclusão (mês/ano)

Curso
Instituição
Data da conclusão (mês/ano)

Curso
Instituição
Data da conclusão (mês/ano)

Curso
Instituição
Data da conclusão (mês/ano)

Título
Órgão Certificador
Título
Órgão Certificador

Pós Graduação

Informações Gerais

Experiência Profissional
Instituição Atual

Instituição 1

Instituição 2

Instituição 3

Mestrado

Doutorado

Certificação profissional

Comentários adicionais

Instituição 4

Instituição 5

Cargos ocupados em Entidades de Classe

Formação
Graduação



Nome Bruno Jorge Boeri Andreazza
Email (opcional)
Data de Nascimento 13/12/1987

Nome BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Cargo Analista de gestão Renda Variável
Data em que assumiu cargo atual Novembro 2014
Data em que passou a fazer parte do atual departamento Novembro 2014
Data de entrada (mês/ano) Novembro 2014

Nome BTG Pactual S.A.
Cargo Analista de Research (sell-side)
Data de entrada (mês/ano) Julho 2012
Data de saída (mês/ano) Outubro 2014

Nome BTG Pactual S.A.
Cargo Suporte à corretora de ações
Data de entrada (mês/ano) Março 2010
Data de saída (mês/ano) Junho 2012

Nome
Cargo
Data de entrada (mês/ano)
Data de saída (mês/ano)

Nome
Cargo
Data de entrada (mês/ano)
Data de saída (mês/ano)

Nome
Cargo
Data de entrada (mês/ano)
Data de saída (mês/ano)

Entidade
Cargo
Período
Entidade
Cargo
Período

Curso Economia
Instituição IBMEC-RJ
Data da conclusão (mês/ano) Jul-10

Curso
Instituição
Data da conclusão (mês/ano)

Curso
Instituição
Data da conclusão (mês/ano)

Curso
Instituição
Data da conclusão (mês/ano)

Título
Órgão Certificador
Título
Órgão Certificador

Pós Graduação

Informações Gerais

Experiência Profissional
Instituição Atual

Instituição 1

Instituição 2

Instituição 3

Mestrado

Doutorado

Certificação profissional

Comentários adicionais

Instituição 4

Instituição 5

Cargos ocupados em Entidades de Classe

Formação
Graduação



Nome Frederico Martin Oller
Email (opcional)
Data de Nascimento 26/11/1982

Nome BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Cargo Analista de gestão de Renda Variável
Data em que assumiu cargo atual 2015
Data em que passou a fazer parte do atual departamento 2015
Data de entrada (mês/ano) 2015

Nome Bain & Company 
Cargo Consultor
Data de entrada (mês/ano) 2009
Data de saída (mês/ano) 2015

Nome
Cargo
Data de entrada (mês/ano)
Data de saída (mês/ano)

Nome
Cargo
Data de entrada (mês/ano)
Data de saída (mês/ano)

Nome
Cargo
Data de entrada (mês/ano)
Data de saída (mês/ano)

Nome
Cargo
Data de entrada (mês/ano)
Data de saída (mês/ano)

Entidade
Cargo
Período
Entidade
Cargo
Período

Curso Engenharia Industrial
Instituição Instituto Tecnológico de Buenos Aires
Data da conclusão (mês/ano)

Curso MBA
Instituição Columbia Business School
Data da conclusão (mês/ano)

Curso
Instituição
Data da conclusão (mês/ano)

Curso
Instituição
Data da conclusão (mês/ano)

Título
Órgão Certificador
Título
Órgão Certificador

Pós Graduação

Informações Gerais

Experiência Profissional
Instituição Atual

Instituição 1

Instituição 2

Instituição 3

Mestrado

Doutorado

Certificação profissional

Comentários adicionais

Federico Oller ingressou no BTG Pactual em fevereiro de 2015 como analista na divisão de Asset Management de Renda 
Variável. Antes de ingressar ao BTG, trabalhou 6 anos na Bain & Company como consultor, trabalhando em projetos de 
estratégia, M&A e mudança organizacional, no Brasil, no México, na Colômbia, na Argentina e na Angola. Federico possui um
MBA pela Columbia Business School, e é graduado em Engenharia Industrial pelo Instituto Tecnológico de Buenos Aires.

Instituição 4

Instituição 5

Cargos ocupados em Entidades de Classe

Formação
Graduação
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES

MOBILIARIOS
CNPJ: 29.650.082/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
 

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN,
ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos
de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins
de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
 Emitida às 09:25:34 do dia 26/12/2018 <hora e data de Brasília>.

 Válida até 24/06/2019.
 Código de controle da certidão: FF48.AA45.5D19.6EC5

 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB: 
 Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei nº 9532/1997. 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E

VALORES MOBILIARIOS

                     (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 29.650.082/0001-00

Certidão nº: 166222874/2019

Expedição: 14/01/2019, às 17:19:24

Validade: 12/07/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

Certifica-se que BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE

T I T U L O S  E  V A L O R E S  M O B I L I A R I O S

                         (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o

nº 29.650.082/0001-00, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores

Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



3/1/2019 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

https://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp 1/1

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL   CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 
 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
29.650.082/0001-00

 MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
25/09/1985 

 
NOME EMPRESARIAL 
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
******** 

PORTE 
DEMAIS 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
66.12-6-02 - Distribuidoras de títulos e valores mobiliários 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
Não informada 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
205-4 - Sociedade Anônima Fechada 

 
LOGRADOURO 
PRAIA DE BOTAFOGO 

NÚMERO 
501 

COMPLEMENTO 
5 ANDAR PARTE 

 
CEP 
22.250-040 

BAIRRO/DISTRITO 
BOTAFOGO 

MUNICÍPIO 
RIO DE JANEIRO 

UF 
RJ 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 

 
TELEFONE 
(021) 2514-9600 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
03/11/2005 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 01/03/2019 às 17:44:50 (data e hora de Brasília). Página: 1/1



  

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: 

Abril 2019 

 

(Todos os campos devem ser preenchidos. Caso algum 
campo não seja aplicável à sua instituição, este deve ser 
preenchido com “N/A”). 

Versão: [-] 
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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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1. Informações cadastrais  

1.1 Razão social 

BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM 

1.2 Nome fantasia 

BTG Pactual Asset Management 

1.3 
É instituição financeira ou instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil 
(“BCB”)? 

Sim 

1.4 
Quais são as autoridades regulatórias em que a gestora possui registro? Fornecer detalhe 
sobre os registros, tais como nome, data e nº de registro da atividade. 

A BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM, ou simplesmente “BTG Pactual Asset 
Management”, ou ainda “Asset”, possui autorização da CVM para prestar serviços de 
Administrador de Carteira de Valores Mobiliários (ato declaratório número 598), serviços de 
Escrituração de Quotas de Fundos de Investimentos e serviços de Distribuição de Cotas (ato 
declaratório número 8140). 

1.5 Membro de associações de classe e/ou autorreguladoras? Quais? 

• Associação Brasileira de Capital de Risco; 

• Associação de Investidores no Mercado de Capitais; 

• Sindicato das Empresas Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários; 

• Sindicato das Empresas Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários no Estado do Rio 
de Janeiro; 

• Sindicato dos Empregados no Mercado de Capitais; 

• ANBIMA. 
 1.6 É instituição nacional ou estrangeira? 

Instituição nacional. 

1.7 Possui filial? Em caso positivo, quantas e onde estão localizadas? 

O Grupo BTG Pactual possui filiais em: 

São Paulo 

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.477 - 14º Andar  

Pátio Victor Malzoni - Itaim Bibi 

CEP 04538-133 São Paulo - SP – Brasil  

Tel: +55 11 3383 2000 



  

5  

Belo Horizonte 

Av. Afonso Pena, 4.100 14º Andar 

Cruzeiro CEP 30130-009 Belo Horizonte - MG – Brasil  

Telefone: +55 31 3057 4700 

Rio de Janeiro 

Praia de Botafogo, 501 - 6º Andar Torre Corcovado - Botafogo  

CEP 22250-040 Rio de Janeiro - RJ - Brasil  

Telefone: +55 21 3262 9600 

Brasília 

SCS, Quadra 09 - Torre C - Sala 1104 

CEP 70308-200 Brasília - DF – Brasil  

Tel: +55 61 2191 6300 
 
Curitiba 

Rua da Glória, 251 - Sala 304 Ed. Neo Corporate, Centro Cívico  

CEP 80030-060 Curitiba PR - Brasil  

Telefone: +55 41 3521 4200 

Porto Alegre 

Av. Carlos Gomes, 700, Conj.1601  

Edifício Platinum Tower - Bela Vista  

CEP 90480-000 Porto Alegre - RS – Brasil  

Tel: +55 51 3201 9500 

Recife 

Av. Engenheiro Antônio Góes, 60 - 18º Andar  
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Sala 1.801 - Bairro do Pina  

CEP 51010-000 - Recife - PE – Brasil  

Tel: +55 81 3797 2100 

1.8 Endereço 

Praia de Botafogo, 501 – 5º Andar 
Botafogo – Rio de Janeiro, RJ – Brasil 
CEP 22.250-040 

1.9 CNPJ 

29.650.082/0001-00 

1.10 Data de Constituição 

05/09/1985 

1.11 Telefones 

+55 21 3262-9600 

1.12 Website 

www.btgpactual.com 

1.13 Nome e cargo do responsável pelo preenchimento do questionário 

Vitor Fortunato 
Compliace Officer 

1.14 Telefone para contato 

+55 11 3383-3311 

1.15 E-mail para contato 

Ol-compliance-duediligence@btgpactual.com  

2. Informações institucionais 

2.1 

Informar o quadro societário da gestora, incluindo os nomes dos principais sócios e 
respectivas participações (informar no mínimo, os sócios que possuem percentual de 
participação acima de 5%). 

A BTG Pactual Asset Management é a empresa do Banco BTG Pactual S.A., ou simplesmente, 
“BTG Pactual”, responsável pela gestão de recursos de terceiros através de fundos de 
investimentos e/ou carteiras administradas. 
 
Roberto Sallouti: é CEO do BTG Pactual, baseado no escritório de São Paulo. É Membro dos 
Comitês Executivos Global e Brasil da Companhia. Sallouti ingressou no Banco Pactual em 1994 e 
se tornou Partner em 1998. Entre 1999 e 2003, desempenhou a função de responsável de Renda 
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Fixa em Mercados Locais Brasileiros. Foi ainda diretor responsável de Renda Fixa Internacional e 
Mercados Emergentes de 2003 a 2006. Posteriormente à venda Banco Pactual ao UBS, Sallouti 
passou a desempenhar as funções de responsável pela área administrativa do UBS Pactual e 
Gerente Adjunto da área de Renda Fixa de Mercados Emergentes e de FICC (Renda Fixa, Câmbio 
e Commodities) para América Latina, entre 2006 e 2008. Sallouti é bacharel em Economia, com 
especialização em Finanças e Marketing pela University of Pennsylvania, Wharton School. 
 
Joao Dantas: é CFO do BTG Pactual, baseado no escritório do Rio de Janeiro. Antes de ingressar 
no BTG Pactual ele atuou na Arthur Andersen com consultoria tributária, formado em economia, 
Dantas é diretor estatutário e possui, aproximadamente, 21 anos de experiência no mercado 
financeiro. 
 
André Fernandes Lopes Dias: É sócio e Chief Risk Officer do BTG Pactual, está baseado em São 
Paulo. Antes de ingressar na BTG, foi Executive Director do UBS Pactual de 2006 a 2008, 
responsável pelo Risco de Crédito junto a contrapartes corporativas. Entrou no Pactual em 1997 
e tornou-se sócio em 2004. Formado em administração pela Pontifícia Universidade Católica do 
Rio de Janeiro (PUC-RJ). 
 
Pedro Bueno da Rocha Lima: É Diretor Executivo e de Relações com investidores do Banco BTG 
Pactual, baseado no escritório de São Paulo. ingressou no Banco BTG Pactual em 2007, atuando 
na área de Investment Banking, sendo responsável por diversas transações nos mercados de 
seguros, saúde, varejo e operações de abertura de capital, fusões e aquisições e emissão de 
dívidas. Em 2012, tornou-se head da área de Relações com Investidores e finanças corporativas 
do Banco BTG Pactual. Antes de ingressar no Banco BTG Pactual, trabalhou na área de 
planejamento estratégico e financeiro da Pfizer Inc. e na divisão de fusões e aquisições da 
Rabobank. Pedro Lima é bacharel em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas - 
FGV/SP. 
 
Mateus Carneiro: é responsável pela área de Human Resource. Ingressou no Pactual em 1997 e 
tornou-se sócio em 2011. Mateus é bacharel em Engenharia Industrial pela UFRJ e é CFA ® 
charterholder. 
 
Renato Santos: é responsável pela área de FICC do BTG Pactual. Trabalha em nosso escritório de 
São Paulo. Santos ingressou no Pactual em 1997 e tornou-se sócio em 2001. Iniciou sua carreira 
no Pactual na mesa de Renda Fixa. Santos é bacharel em Administração de Empresas pela 
Fundação Getúlio Vargas (FGVSP) e em economia pela Universidade de São Paulo (USP). 
 
Guilherme da Costa Paes: é diretor estatutário e corresponsável pela área de Investment Banking 
do BTG Pactual. Trabalha em nosso escritório de São Paulo. Paes ingressou no Pactual em 1994 e 
tornou-se sócio em 1998. No UBS Pactual foi Diretor Executivo de Investment Banking dos 
setores de Infraestrutura, Óleo e gás, Setor imobiliário e Varejo, participando em projetos de 
Fusões, Aquisições e Mercado de capitais (ações e dívida). Antes do BTG Pactual, foi analista de 
Equities do Chase Manhattan Bank. Paes obteve MBA com ênfase em Finanças pelo Instituto 
Brasileiro de Mercado de Capitais (IBMEC) e é bacharel em administração de empresas pela 
Universidade Santa Úrsula. 
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Rogério Pessoa Cavalcanti de Albuquerque: é Diretor estatutário e corresponsável pelo Wealth 
Management do Banco BTG Pactual. Trabalha em nosso escritório do Rio de Janeiro.  Pessoa 
ingressou no Pactual em 1998 e tornou-se sócio em 2004. Trabalhou como corresponsável e 
responsável de Wealth Management desde 2004. Antes do Pactual, foi Vice-Presidente do 
Private Banking do Delta Bank e corretor na divisão Internacional de Clientes da Prudential 
Securities. Pessoa é bacharel em Economia pela Universidade Católica do Rio de Janeiro e obteve 
seu MBA pela Universidade de Illinois. 
 
Steve Jacobs: é responsável pelo Asset Management Internacional do BTG Pactual. Trabalha no 
nosso escritório de Londres. Jacobs ingressou no BTG Pactual em 2009 como sócio. Antes do BTG 
Pactual, ele passou dez anos no UBS, mais recentemente como responsável pela plataforma 
global de Infraestrutura & Private Equity e foi também membro do Conselho do Asset 
Management Global do UBS. Antes disso, foi responsável pela Estratégia do UBS em Zurique. 
Antes do UBS, trabalhou na Ernst & Young em Londres e em Sidney, com foco em Finanças 
Corporativas e Assessoria para empresas de serviços financeiros pelo mundo. Jacobs é contador 
qualificado, Fellow of the Institute of Chartered Accountants na Inglaterra & País de Gales e é 
bacharel (Honours) em Finanças, Direito & Contabilidade. É também membro do conselho do Tick 
Tock Club, uma instituição de caridade pertencente ao Great Ormond Street Children’s Hospital. 
 
Cláudio Ferraz Ferreira: é sócio e Economista-Chefe do Banco BTG Pactual. Ingressou no Banco 
Pactual em 1996, onde trabalhou no departamento macroeconômico até 2000. Em 2002, atuou 
como economistasênior da Central Clearing de Compensação e Liquidação S/A. Retornou ao 
Banco Pactual em 2003, também para área de macroeconomia. Possui MBA pela Cranfield 
University, Inglaterra, onde se especializou em finanças. “British Chevening Scholar” em 2000 e 
graduado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) em 1996. 

2.2 Qual a estrutura empresarial do conglomerado ou grupo econômico? (Quando aplicável). 

A estrutura empresarial do grupo pode ser verificada no quadro abaixo: 
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2.3 
Fornecer o organograma da gestora (anexar resumo profissional dos principais 
executivos).  

Segue organograma da Gestora: 
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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 
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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. 
 
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. 

Allan Hadid: é sócio do BTG Pactual e Global COO da BTG Pactual Global Asset Management. 
Tendo se juntado ao BTG Pactual em julho de 2014, tem mais de vinte anos de experiência no 
mercado financeiro. Antes de se juntar ao BTG Pactual, Allan foi sócio e CEO na BRZ 
Investimentos, uma gestora de investimentos focada em infraestrutura, entre 2010 e 2014, e 
membro do conselho de administração da PAR Corretora de Seguros (entre 2012 e 2013). Antes 
disso, ele foi sócio na GP Investments e chefe da divisão de relações com investidores, entre 2006 
e 2010. Entre 2002 e 2006, foi Chief Investment Officer ("CIO") em um family office brasileiro. De 
1998 a 2002, ele foi gestor de investimentos da mesa proprietária do Banco Matrix. É formado 
em economia pela Pontifícia Universidade Católica (PUC-RJ). 
 
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 Ibmec-
SP/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. 
 



  

12  

Bernardo Faria: é trader da área de gestão de renda variável da BTG Pactual Asset Management, 
Ingressou no Banco Pactual em 2007 na área de backoffice da Asset e em 2010 foi para mesa de 
equities da BTG. Anteriormente, trabalhou na Arkhe CTVM. É graduado em Engenharia Elétrica 
pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ). 
 
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 resposável por cobrir os setores Consumer, Healthcare 
e Financial. Entre 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 Weinberg: É sócia do BTG Pactual e se juntou à Instituição em março de 2019. Antes de 
se juntar ao Pactual, Andrea Weinberg 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, além de possuir 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. 
 
Bruno Andreazza: é analista na divisão de Asset Management de Renda Variável do BTG Pactual. 
Ingressou no Banco BTG Pactual em março de 2010 e está desde novembro de 2014 no Asset 
Management. Antes de ingressar no Asset Management, era analista de Research (sell-side) para 
o BTG Pactual (julho 2012 – outubro 2014), cobrindo os setores de Telecom & Tecnologia e 
Estratégia. Antes disso, trabalhou na área de suporte à corretora de ações (março 2010 – junho 
2012). Graduou-se em economia pelo IBMEC-RJ. 
 
Laercio Henrique: é associado e ingressou no Banco Pactual em 2003 na área de Back Office. Em 
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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 
Asset Management. É formado em Administração de Empresas pelo IBMEC. 
 
Antônio Rocha: é analista na divisão de Asset Management de Renda Variável do BTG Pactual.  
Ingressou no Banco BTG Pactual em dezembro de 2009 e está desde outubro de 2011 no Asset 
Management.  Antes de ingressar no Asset, trabalhou na área de suporte à corretora local de 
ações. Graduou-se em economia pela PUC-RIO. 
 
Federico Oller: ingressou no BTG Pactual em fevereiro de 2015 como analista na divisão de Asset 
Management de Renda Variável. Antes de ingressar ao BTG, trabalhou 6 anos na Bain & Company 
como consultor, trabalhando em projetos de estratégia, M&A e mudança organizacional, no 
Brasil, no México, na Colômbia, na Argentina e na Angola. Federico possui um MBA pela 
Columbia Business School, e é graduado em Engenharia Industrial pelo Instituto Tecnológico de 
Buenos Aires. 
 
Stefan Castro: economista formado pela UFF-RJ, possui certificado de Portfolio Management 
pela NYU. Ingressou no BTG Pactual no final de 2011 e faz parte do time de crédito da Asset 
desde o segundo semestre de 2014. 
 
Mariana Cardoso: Diretora estatutária e CCO, responsável pela área de Compliance/AML do BTG 
Pactual, tendo sido anteriormente responsável pela Administração de Fundos do BTG Pactual. 
Trabalha no nosso escritório de São Paulo. Mariana Cardoso ingressou no Pactual em 1996 e 
tornou-se sócia em 2006. Passou sua carreira trabalhando na indústria de fundos de 
investimentos e tem mais de 22 anos de experiência no mercado financeiro. Mariana Cardoso é 
bacharel em economia pela UFRJ. 

Carolina Cury: Advogada associada do jurídico do BTG Pactual responsável pelas questões 
relacionadas a BTG Pactual Asset Management. Desempenha a estruturação de produtos 
financeiros: fundos de investimento em participações, fundos de investimento em direitos 
creditórios e fundos de investimento em geral. Atua na área jurídica desde 2001, tendo 
ingressado no Grupo Pactual em 2003. Graduou-se em Direito pela Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro (2003). 

Equipe de Distribuição 

A equipe de Distribuição Local da BTG Pactual Asset Management é responsável pelo 
relacionamento e desenvolvimento de negócios junto a investidores brasileiros, tais como: 
Fundos de Pensão, Regimes Próprios de Previdência Social, Seguradoras, Cooperativas de 
Crédito, Bancos, Corretoras, Empresas, Assets, Multi-family Offices, Agentes Autônomos e 
distribuidores em geral. Compete também à equipe o desenvolvimento de novos produtos, bem 
como atuar em parcerias para distribuição de fundos junto aos clientes. O trabalho é realizado de 
forma integrada com as mesas de gestão: Renda Fixa, Renda Variável, Crédito e Fundos 
Estruturados, e no direcionamento junto a outras áreas internas, como Investment Banking, 
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Corretora, Seguradora, FICC e Illiquid Asset Management. 

O time de Distribuição Local é formado por officers de relacionamento baseados nos escritórios 
do Rio de Janeiro e São Paulo. Cada Officer é responsável por atuar no relacionamento junto aos 
clientes Institucionais, cobrindo toda a região do Brasil.  

Luiz Lopes: é associado do BTG Pactual    e co-head de distribuição de fundos da BTG Pactual 
Asset Management. Ingressou no Banco UBS Pactual em junho de 2007 na área de backoffice da 
Asset Management e em agosto de 2009 assumiu a posição de sales trader no Corporate Desk do 
Banco BTG Pactual. Ingressou na BTG Pactual Asset Management em setembro de 2013 como 
diretor associado responsável pela distribuição de fundos para o segmento Corporativo. Formou-
se em administração de empresas pelo Instituto Brasileiro de Mercados e Capitais (Ibmec-RJ).  

Phylipe Corsini: é sócio e co-head de distribuição de fundos da BTG Pactual Asset Management. 
Iniciou carreira no mercado financeiro em 2002, com passagens pelo HSBC Vida e Previdência e 
HSBC Asset Management. Ingressou na BTG Pactual Asset Management em maio de 2012 como 
diretor associado responsável pela distribuição de fundos para o segmento Institucional. Formou-
se Bacharel em Administração pela Universidade Anhembi Morumbi (SP). 

2.4 
A gestora é signatária dos Códigos de Regulação e Melhores Práticas da ANBIMA? Em caso 
afirmativo, citar o(s) Código(s). 

Sim, aderente aos seguintes Códigos: 

• Código de Administração de Recursos de Terceiros; 

• Código de Distribuição de Produtos de Investimento; e 

• Código dos Processos da Regulação e Melhores Práticas. 

2.5 A gestora é signatária do Código de Ética da ANBIMA? 

Sim. 

2.6 A gestora é signatária do PRI – Principles for Responsible Investment? 

O BTG Pactual é signatário do PRI – Principles for Responsible Investment. 

2.7 A gestora é signatária de outros Códigos ou assemelhados? Caso seja, citar as instituições. 

O BTG Pactual participa de fóruns e grupos de trabalho do Pacto Global, Carbon Disclosure 
Program, grupos de discussão de sustentabilidade da FEBRABAN e da Anbima. Ainda, o BTG 
Pactual já foi incluído no índice de sustentabilidade FTSE4Good, que reconhece as empresas com 
melhores práticas de sustentabilidade. 

2.8 

Os principais executivos, conforme o item 2.3, detêm participação em outros negócios no 
mercado financeiro e de capitais ou atividades relacionadas à gestora? (Exceto no caso de 
participação em empresas ligadas). Em caso positivo, informar:  

I. CNPJ da empresa;  
II. percentual detido pelo executivo na empresa; e  

III. qual a atividade por ele desempenhada. 

Não. 
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2.9 

Informar se o conglomerado ou grupo econômico da gestora presta serviços de 
administração fiduciária, distribuição, consultoria, controladoria e custódia. Em caso 
positivo, descrever: 

I. a estrutura funcional de segregação e  
II. o relacionamento com a gestora. 

A BTG Pactual Asset Management está preparada para trabalhar com todas as instituições que 
oferecem os serviços de administração, custódia e controladoria no Brasil e já possui contratos 
firmados com os principais players desses segmentos. No caso de fundos exclusivos, o cliente 
indica os prestadores de serviço de sua preferência e, após as aprovações internas, os advogados 
da Asset celebram os contratos necessários com as instituições indicadas. No caso de fundos 
condominiais, ou não exclusivos, entretanto, a BTG Pactual Asset se utiliza dos serviços de 
administração e controladoria prestados pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM (“BTG 
PSF”), contratando para prestação dos serviços de custódia o Banco BTG Pactual (Banco).  
 
A BTG PSF presta serviços de administração fiduciária para gestores externos, incluindo serviços 
de administração e controladoria, sendo a BTG pactual Asset apenas mais um de seus clientes. 
Dentro da área de Fund Administration, existe uma equipe responsável pelo controle do passivo 
dos fundos, a qual mantém o contato diário com os gestores para confirmação de ordens, envio 
de posições e outros assuntos relacionados a clientes da empresa gestora. 
 
O Banco BTG Pactual presta serviços de custódia apenas para os fundos com administração e 
controladoria executados pela BTG PSF. Nesse sentido, a área de custódia do Banco diariamente 
processa todas as boletas dos fundos, o que permite a importação das posições dos ativos pelos 
sistemas. Após esta etapa, a área de custódia é responsável por conferir as posições em custódia 
nas respectivas Bolsas ou Sistemas de Liquidação com as posições existentes no sistema, e por 
liquidar todas as operações. 
 
Ana Cristina Costa: é associada do Banco BTG Pactual e Head da área de Fund Administration. 
Iniciou sua carreira no Banco Pactual em 1997 na área administrativa internacional, trabalhou 
dois anos na corretora do Pactual em Nova York como Compliance e um ano no Prime Brokerage 
como Sales no UBS Pactual. Formou-se em Engenharia Elétrica de Produção pela PUC-RJ. 

2.10 Outras informações institucionais que a gestora julgue relevante (opcional).  

- 

3. Receitas e dados financeiros 

3.1 

Preencha a tabela abaixo com os valores correspondentes aos números da gestora. 
Informar os últimos 5(cinco) anos. 

Ano 
Patrimônio sob 
gestão (posição em 
31/Dez) 

Número de pessoas que trabalham 
na gestora 

Número de 
portfólios sob 
gestão 
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2018 R$ 92.23 MM 37 686 

2017 R$ 80.573 MM 45 696 

2016 R$ 78.391 MM 84 634 

2015 R$ 128.960 MM 97 953 

2014 R$ 134.890 MM 101 1.015 

3.2 

Tipologia dos portfólios sob gestão (sem dupla contagem – excluir estrutura Master 
Feeder). 

FUNDOS Nº % Carteira 

Domicílio local 671 93 

Domicílio em outro país 15 7 

 

Clubes de Investimento Nº % CArteira 

- - - 

 

Carteiras Nº % Carteira 

Domicílio Local n/a n/a 

Carteira de Investidor 
Não Residente 

n/a n/a 

3.3 

Como os ativos sob gestão estão divididos conforme as seguintes categorias de fundos de 
investimento: 

Tipo Nº Exclusivos/Reservados % Total 

Renda Fixa 45 7 7 

Multimercado 437 51 64 

Cambial 1 0 0 

Ações 92 13 13 

FIDC 22 6 3 

FIP 37 1 5 

FIEE 0 0 0 
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FII 15 0 2 

Fundo de Índice (ETF) 0 0 0 

Outras categorias 37 0 5 

3.4 

Atualmente, qual é o percentual do montante sob gestão que são originados 
especificamente de aplicações da própria gestora (incluindo controladores, coligadas, 
subsidiárias, seus sócios e principais executivos)? 

A maior parte do patrimônio pessoal dos sócios e principais executivos do BTG Pactual está 
investido em ações da holding que controla o Banco. Desta forma, é absolutamente imaterial o 
total investido frente aos recursos investidos pelos clientes. 
 Cabe-nos ressaltar, entretanto, que há casos em que são aprovados investimentos proprietários 
para alguns fundos, normalmente como parte da estratégia de lançamento e distribuição (“seed 
money”). Nos fundos de private equity e outras estratégias mais sofisticadas, sobretudo em 
crédito, o investimento proprietário pode ocorrer como parte da alocação estratégica dos 
recursos do Banco, ficando normalmente limitado a 20% do patrimônio total do respectivo 
fundo. 

4. Recursos humanos 

4.1 Quais são as regras de remuneração ou comissionamento dos profissionais e associados? 

O BTG Pactual tem como objetivo manter um alto nível de performance dos colaboradores, 
dando suporte para o desenvolvimento do potencial de cada um. Medir e gerenciar a 
performance individual, alinhando-a às estratégias e objetivos do negócio é fundamental para o 
sucesso.  

A performance do colaborador é formalmente revisada uma vez ao ano. Nesta revisão formal, o 
colaborador e seu gerente discutem e revisam as realizações do ano anterior, avaliando como 
foi a performance do empregado em relação aos seus objetivos e áreas de desenvolvimento. O 
resultado desta avaliação poderá também ser usado para dar suporte a outros processos 
gerenciais como promoção, aumento salarial, participação nos resultados, planejamento de 
carreira, treinamento e desenvolvimento. 

A política de remuneração do grupo é composta por uma parcela fixa e outra variável. Com 
relação à remuneração fixa, o BTG Pactual adota faixas salariais internas para admissão de 
novos funcionários. No caso da remuneração variável, a cada ano o BTG Pactual distribui um 
percentual do lucro entre os profissionais. O BTG Pactual utiliza a avaliação anual, baseado nos 
resultados gerados e com forte ênfase em critérios qualitativos, como principal subsídio para o 
processo de participação nos lucros. É importante ressaltar que no BTG Pactual prevalece a 
política de “meritocracia”, onde a remuneração de cada profissional é diretamente relacionada 
ao seu desempenho, política esta que funciona como estímulo para o profissional.  
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Os membros da equipe de distribuição do BTG Pactual são avaliados em função de sua 
contribuição para o crescimento do volume sob gestão (captação líquida) e da satisfação de seus 
clientes. Os membros são avaliados em função dos seguintes parâmetros: 

• Performance das carteiras e Fundos administrados; 
• Relação retorno x risco apresentada pelos Fundos / carteiras vis-à-vis os mandatos 

específicos; 
• Performance da concorrência. 

4.2 Quais são os mecanismos de retenção de talentos usados pela gestora? 

De forma a incentivar o funcionário e contribuir com seu aperfeiçoamento, a instituição oferece 
palestras internas sobre as diversas áreas do Grupo, para que o funcionário amplie seu 
conhecimento sobre a instituição e aprenda sobre possíveis atividades que possa vir 
desempenhar no futuro. É de responsabilidade da área de Recursos Humanos promover 
atividades de Treinamento e Desenvolvimento, incluindo cursos de aperfeiçoamento e 
especialização para os funcionários, caso contribuam para o melhor desempenho de suas 
atividades. 

Adicionalmente, a própria política de remuneração da empresa é considerada uma forma de 
incentivo aos funcionários, através de sua parcela variável. 

Para os principais executivos, a possibilidade de fazer parte ou a efetiva participação na 
sociedade das holdings que controlam o Banco e suas subsidiárias funciona como forma de retê-
los na instituição. 

4.3 

Existe programa para treinamento, desenvolvimento e certificação profissional dos 
profissionais/associados? Descreva, de forma sucinta, inclusive, com relação ao controle e 
monitoramento dos profissionais certificados.  

O programa de capacitação do BTG Pactual abrange as práticas de treinamentos presenciais, 
treinamentos online via plataforma eletrônica, cursos ministrados internamente e 
cursos/congressos externamente oferecidos. Essas atividades são proporcionadas e exigidas a 
depender da faixa de especialização a qual se encontra o Colaborador, visando sempre capacitá-
lo de acordo com seu grau de senioridade.  

Para todo Colaborador será exigida a realização dos Treinamentos de Compliance e Segurança 
da Informação, via plataforma e-learning e/ou presencial, os quais abarcarão em seu conteúdo 
informativo as principais Políticas Globais da Instituição. Esses treinamentos são mandatórios 
independente da área de atuação do Colaborador e de seu grau de senioridade. 

Somada a essa exigência, todos os novos Colaboradores serão submetidos a treinamento 
presencial de new hires (ou, a depender do escritório onde estiver sediado, por Vídeo 
Conferência) que abordará conceito gerais e formas de atuação das áreas de controle e de 
negócios do Grupo, uniformizando as bases de conhecimento quanto ao funcionamento e 
gerência da Instituição. 
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Treinamentos anuais sobre “Mercado Financeiro” também são oferecidos pela Área de RH aos 
Colaboradores em estágio inicial de carreira, lecionando-se noções básicas de macroeconomia, 
contabilidade, produtos e serviços oferecidos pela Instituição, dentre demais temas pertinentes. 
O curso apresenta durabilidade de um ano e, ao final, emite certificado aos alunos que 
respeitaram o mínimo presencial exigido e atingiram a média previamente estipulada. 
Anualmente, 70 (setenta) vagas são oferecidas e preenchidas.  

Além dos treinamentos e cursos aplicados ao Colaborador em estágio inicial de carreira, demais 
capacitações são oferecidas e/ou exigidas depender da função que exercem ou do cargo que 
desempenham.  

Para a definição da capacitação adequada, há quatro categorias que diferem os Colaboradores 
quanto ao estágio em sua carreira: 

• Managing Self – trata-se de funcionários em estágio inicial de carreira, responsáveis 
por administrar as próprias atividades. Não possuem equipe sob gestão. Em geral, são 
assim considerados os estagiários e analistas. Vale indicar que novos Colaboradores, 
independente da senioridade, podem ser igualmente incluídos nesse rol para a 
obtenção de treinamentos de cunho obrigatório; 

• Managing others – Colaboradores que possuem grau superior de responsabilidade, 
estão em posição de liderança e administram uma equipe.  

• Managing Managers – Colaboradores seniores e que administram uma equipe de 
líderes e possuem elevado grau de responsabilidade.  

• Functional Managers – Sócios e Associados com posição estratégica para a condução 
de negócios da Instituição. 

A partir do grau de responsabilidade da função exercida, treinamentos, cursos, workshops são 
exigidos com observância nos parâmetros abaixo: 

• Liderança: capacitação fornecida e exigida a todos os gestores.  
• Soft Skills: capacitação aplicável aos Colaboradores que precisam incrementar 

habilidades de relacionamento interpessoal, a exemplo das funções de recrutamento 
de Colaboradores, contato com clientes, dentre outros. 

4.4 De que forma o desempenho dos gestores é avaliado? 

A performance das equipes de Gestão é avaliada semanalmente pelo Comitê de Asset 
Management, onde todos os fundos são comparados aos seus benchmarks e respectivos peers 
de mercado. Na comparação são utilizadas métricas como: retorno, volatilidade, índice de 
Sharpe, índice de Treynor, gráficos de Balzer, análise de satisfação (metodologia desenvolvida 
internamente), entre outras ferramentas. 

4.5 

A instituição adota treinamento dos colaboradores e empregados em Prevenção à 
Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (“PLDFT”)? Em caso positivo, 
descreva a metodologia e periodicidade aplicadas. 
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Para todo Colaborador será exigida a realização dos Treinamentos de Compliance e Prevenção à 
Lavagem de Dinheiro/Financiamento ao Terrorismo, via plataforma e-learning e/ou presencial, 
os quais abarcarão em seu conteúdo informativo os principais assuntos relacionados ao tema. 
Os treinamentos são aplicados pela própria área de Compliance, que estará também autorizada 
a aplicar outros treinamentos sobre assuntos que julgar relevantes. 

4.6 
Descreva os treinamentos elaborados junto aos colaboradores para prevenção e detecção 
de práticas ilícitas de trading (ex: front running, insider trading, spoofing etc.). 

A área de Compliance é responsável por definir políticas e procedimentos que mitiguem a 
existência de conflito de interesse dentre as diversas linhas de negócios do BTG Pactual. Dentre 
as atividades destacamos os treinamentos para os funcionários e o processo de monitoramento 
de trades, incluindo aqueles que possam ser enquadrados como front running, insider trading, 
spoofing, etc.). Para mais informações, vide respostas 4.3 e 4.5 acima. 

5. Informações gerais 

5.1 Existem planos de expansão ou mudança de estratégia? Descreva. 

A atual estrutura da empresa está adequadamente dimensionada e perfeitamente alinhada para 
com as metas de crescimento definidas no planejamento estratégico do grupo. Os planos de 
expansão são ambiciosos e os investimentos em grande parte já foram feitos ou já estão 
contratados e respeitando cronogramas criteriosamente definidos.  

5.2 
Qual o limite para o crescimento dos ativos sob gestão suportado pela atual estrutura da 
gestora (instalações, profissionais hardware e software). 

Vide item 5.1. 

5.3 
A gestora é objeto de avaliação por agência de rating? Qual a nota atribuída? (Anexar 
relatório mais recente). 
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Os principais prêmios mais recentes foram: 

• 2018 Guia de Fundos Exame: Melhor Gestor Especialista do Ano e Melhor Gestor 
Especialista de Fundos DI e de Curto Prazo; 

• 2017 Valor/Standard Poor’s: Melhor Gestor de Renda Variável; 
• 2016 Guia Top Gestão – Valor: Melhor Gestor de Renda Variável do Brasil; 
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• 2015 Valor/Standard Poor’s: Melhor Gestor de Renda Fixa e Renda Variável; e 
• 2015 Exame/FGV: Melhor Gestor Especialista, Melhor Gestor de Fundos de Ação e 

Melhor Gestor de Fundos Multimercados. 

5.4 
Com base nos últimos 05 (cinco) anos, a gestora já recebeu alguma premiação por 
publicações ou entidades no que tange à qualidade e ao histórico de gestão? Quais? 

Vide resposta 5.3 acima. 

6. Análise econômica, de pesquisa e de crédito 

6.1 
Descreva a estrutura de análise econômica, de pesquisa e de crédito da gestora, conforme 
segmento, quando aplicável (anexar resumo profissional). 

A BTG Pactual Asset Management possui uma equipe própria de pesquisa que auxilia as equipes 
de gestão no processo de tomada de decisão. 
A equipe econômica é responsável pela análise criteriosa da economia internacional e posterior 
formulação de cenários macroeconômicos e político domésticos, com definição de 
probabilidades de ocorrência. Desta forma, essas análises são de fator de grande diferenciação 
para a BTG Pactual Asset Management por permitirem a antecipação de movimentos de 
mercado. Integram a equipe: 
 
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. 
 
Análise de Empresas 
A equipe de análise de empresas da BTG Pactual Asset Management é responsável pelo 
acompanhamento dos diversos setores da economia, combinando os efeitos macroeconômicos 
com os desenvolvimentos específicos de cada setor e a ação das companhias nesse contexto. Os 
estudos desta área incluem acompanhamento dos desenvolvimentos setoriais em outros países 
de forma a identificar e antecipar tendências no mercado local. Integram a equipe: 
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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 resposável por cobrir os setores Consumer, Healthcare 
e Financial. Entre 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 Weinberg: É sócia do BTG Pactual e se juntou à Instituição em março de 2019. Antes de 
se juntar ao Pactual, Andrea Weinberg 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, além de possuir Master’s Degree em Financial 
Engineering & Operations Research pela Columbia University. 

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.  

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 Getulio Vargas – EAESP. 

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 para a equipe de Equity Research do 
Pactual em fevereiro de 2010. É formado em Administração de Empresas pelo IBMEC. 
 
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 a 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 
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banco. Rafael é formado em Economia pela PUC-Rio. 

Antônio Rocha: é analista na divisão de Asset Management de Renda Variável do BTG Pactual.  
Ingressou no Banco BTG Pactual em dezembro de 2009 e está desde outubro de 2011 no Asset 
Management.  Antes de ingressar no Asset, trabalhou na área de suporte à corretora local de 
ações. Graduou-se em economia pela PUC-RIO. 

Bruno Andreazza: é analista na divisão de Asset Management de Renda Variável do BTG 
Pactual. Ingressou no Banco BTG Pactual em março de 2010 e está desde novembro de 2014 no 
Asset Management. Antes de ingressar no Asset Management, era analista de Research (sell-
side) para o BTG Pactual (julho 2012 – outubro 2014), cobrindo os setores de Telecom & 
Tecnologia e Estratégia. Antes disso, trabalhou na área de suporte à corretora de ações (março 
2010 – junho 2012). Graduou-se em economia pelo IBMEC-RJ. 
 
Risco de Crédito na BTG Pactual Asset Management 

A BTG Pactual Asset Management conta com analistas de crédito exclusivos, com a função de 
avaliar operações de crédito individualmente elaborando para isso um estudo macroeconômico, 
setorial e também específico da empresa em questão para que seja levantada a capacidade 
operacional e financeira da companhia emissora, além da estrutura do ativo. Esse estudo é 
avaliado no Comitê de Crédito da BTG Pactual Asset. Segue o resumo profissional dos 
responsáveis:  

Eduardo Arraes: é sócio do BTG Pactual e Co-Head LatAM da BTG Pactual Asset Management 
para as estratégias de crédito. Eduardo ingressou no BTG Pactual em setembro de 2007 na mesa 
proprietária de crédito, onde atuou até 2014, quando auxiliou na criação e na gestão de um 
portfólio de crédito de US$ 10 bilhões. Entre 2015 e 2018, foi responsável pela divisão de 
crédito e commodities no escritório situado em Londres. Eduardo Arraes possui graduação em 
Economia pela Pontifícia Universidade Católica (PUC-Rio) e é CFA chartholder. 

Stefan Castro: economista formado pela UFF-RJ, possui certificado de Portfolio Management 
pela NYU. Ingressou no BTG Pactual no final de 2011 e faz parte do time de crédito da Asset 
desde o segundo semestre de 2014. 

Em função da grande qualidade de seus analistas, vale mencionar a estrutura de research do 
Banco BTG Pactual, embora as equipes de gestão da BTG Pactual Asset se utilizem desta, da 
mesma forma que se utilizam da estrutura de research das principais corretoras em atuação no 
mercado brasileiro. Seguem abaixo as descrições das quatro áreas de pesquisa do Banco BTG 
Pactual: Análise Política e Macroeconômica, Análise de Empresas, Risco de Crédito e Risco de 
Mercado e Pesquisa Quantitativa. 

Análise de Empresas no Grupo BTG Pactual 

A área de research (Sell Side) do BTG Pactual é composta por analistas, divididos nas células: 
Telecom & Estratégia, Real Estate, Consumo, Óleo & Gás, Setor Elétrico, Agronegócio, Bancos, 
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Sáude, Transportes & Aviação, Renda Fixa e Materiais básicos. 

O grupo de pesquisa de empresas do BTG Pactual é reconhecido como um dos mais fortes do 
mercado brasileiro e da América Latina, tendo recebido diversos prêmios de publicações 
reconhecidas, como Latin Finance, Institutional Investor e Reuters, entre outras. 

Rodrigo Góes: É sócio e Co-Head da área de Pesquisa de Empresas do BTG Pactual. Rodrigo foi 
premiado como melhor analista do setor de Transporte & Infraestrutura nos últimos quatro 
anos pela revista Instutional Investor. Além disso, foi premiado como runner-up em 2009 como 
analista do setor de Consumo pela mesma publicação. Rodrigo trabalha como analista de 
empresas desde 1998. Possui graduação e mestrado em engenharia pela universidade de 
Michigan, Estados Unidos. 

Risco de Crédito no Banco BTG Pactual 

A área de Controle de Risco de Crédito do BTG Pactual conta com analistas que consideram, 
além do risco de pagamento, os riscos de imagem, custódia e de entrega dos ativos, sendo 
soberana na aprovação de limites de crédito, bem como na definição das políticas e 
procedimentos para identificar, avaliar e controlar riscos de crédito no banco. 

André Fernandes Lopes Dias: É sócio e Chief Risk Officer do BTG Pactual, está baseado em São 
Paulo. Antes de ingressar na BTG, foi Executive Director do UBS Pactual de 2006 a 2008, 
responsável pelo Risco de Crédito junto a contrapartes corporativas. Entrou no Pactual em 1997 
e tornou-se sócio em 2004. Formado em administração pela Pontifícia Universidade Católica do 
Rio de Janeiro (PUC-RJ). 

Risco de Mercado e Pesquisa Quantitativa 

A área de Risco de Mercado e Pesquisa Quantitativa tem como missão fornecer ferramentas de 
análise para as mais diversas áreas da instituição. Os tópicos abordados atualmente envolvem 
estatística, otimização e pesquisa operacional. 

A implementação e a manutenção de modelos e sistemas que viabilizem a interpretação de 
conjuntos de dados é um fator de diferenciação para o sucesso de qualquer operação no 
mercado financeiro. Dentre os modelos implementados pela área de research quantitativo 
incluem-se a obtenção de portfolios eficientes via Teoria Moderna de Carteiras, a estimação da 
estrutura a termo local e off-shore e a estimação de fatores de risco para taxas e indexadores. 

A área também é responsável pela elaboração de relatórios customizados sobre mercados 
específicos, que são utilizados inclusive por outras áreas de pesquisa (como a área de research 
de crédito). 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. 

Luis Fernando Azambuja: É associado e Head da área de Risco de Mercado e Pesquisa 
Quantitativa. Ingressou no Banco Pactual em 1998 na área Gerencial e no mesmo ano foi 
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transferido para área de Risco de Mercado. É responsável pelo gerenciamento de Risco de 
Mercado do Banco e da Asset Management; pelos modelos de validação de preços; pela análise 
quantitativa e pela estimação de risco de crédito em derivativos. Engenheiro de Computação 
(ITA - 1997). Financial Risk Manager, GARP (Global Association of Risk Professionals - 2003). 

Marcelo Salles: Associado e Senior Market Risk Officer. Iniciou carreira no mercado financeiro 
em 1998, com passagens pelo Banco Bozano Simonsen e Banco Santander. Ingressou no Banco 
Pactual em 2001, inicialmente na área de Tecnologia, e em 2003 foi transferido para a área de 
Risco de Mercado. É responsável pela análise e modelagem de Risco de Mercado, valuation de 
ativos e gerenciamento de projetos. Tecnólogo em Processamento de Dados (PUC RJ - 2000), 
com mestrado em Economia pela Fundação Getúlio Vargas (EPGE RJ - 2008). 

Cabe-nos ressaltar que as opiniões e decisões de alocação das equipes de gestão da BTG 

Pactual Asset são absolutamente independentes das áreas de pesquisa do Banco BTG Pactual, 

ou de qualquer research de mercado, podendo inclusive ser divergentes. 

6.2 

A estrutura de análise econômica e de pesquisa inclui pesquisa de temas ASG – 
ambientais, sociais e de governança corporativa? Como estas questões são consideradas 
durante o processo de decisão de investimento?  Descreva. 

Questões relacionadas a ASG são relevantes na formação de preço dos ativos e é, também, alvo 
de análise de forma geral pela área de Research. Mudanças na governança corporativa das 
empresas têm impactos significativos nos preços das ações, principalmente no re-rating dos 
múltiplos que operam no mercado. 

6.3 Descreva as principais mudanças na equipe de análise nos últimos 05 (cinco) anos. 

Saídas nos últimos cinco anos: 

• Eduardo Loyo – deixou a área de research. 
• Gustavo Gattass – deixou a área de research. 

6.4 Utiliza research próprio ou de terceiros? Em que proporções? 

A BTG Pactual Asset Management dispõe de equipe própria de análise, porém, em função da 
qualidade, se utiliza também do research desenvolvido pelo Banco BTG Pactual, bem como de 
outros bancos e corretoras do mercado, selecionados em função da qualidade do material 
produzido, capacidade de execução e grau de especialização. Posições estruturais e grandes 
movimentos nos portfólios são sempre fundamentados por análise das equipes da própria BTG 
Pactual Asset Management. 

6.5 

Caso utilize research próprio, quais ferramentas de análise são utilizadas no processo 
decisório? Esta equipe trabalha exclusivamente para o buy side ou também produz 
relatórios e informações para outros (sell side)? 

A equipe de research próprio trabalha exclusivamente na gestão de fundos da BTG Pactual Asset 
Management, não produzindo nenhum tipo de relatório de sell side. Em relação às ferramentas, 
são utilizados modelos proprietários de projeção por fluxo de caixa e múltiplos. 

6.6 Que serviços ou sistemas são contratados para apoio na análise? 

MCM, Pastore & Associados, Arko Advice, Economática, Reuters, Bloomberg, AG Estado. 
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7. Gestão de recursos 

7.1 Descreva as principais mudanças na equipe de gestão nos últimos 05 (cinco) anos.  

Saídas nos últimos cinco 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. 

7.2 

Descreva procedimentos e/ou políticas formais de seleção e acompanhamento de 
fornecedores e/ou prestadores de serviço relacionados à atividade de gestão de 
recursos/distribuição, incluindo as corretoras. 

Para que um prestador de serviços seja aprovado, o fluxo deve ser iniciado com o time de 
Compliance, que enviará toda a documentação necessária para o início do processo de Due 
Diligence. Após o recebimento de tais documentos, o time de Compliance seguirá com as 
análises de background check em nome do prestador de serviço e seus sócios, alertando 
quaisquer mídias negativas e processos (administrativos/judiciais) relevantes. Posteriormente, é 
realizada uma reunião, presencial ou via telefone, para que o time de Compliance se certifique 
de que o prestador de serviços possui todos os controles exigidos. 
Para as Corretoras em específico, após a análise e processo de Due Diligence, esta será levada 
para o Comitê interno, onde os Heads da Mesa Proprietária, Mesa Asset, Compliance, 
BackOffice, Fund Administration (respondendo pelos gestores externos) e Risco de Crédito 
analisarão a sua entrada em detrimento da saída de uma outra Corretora já existente. Isto se dá 
em razão da existência de uma lista finita de Corretoras aprovadas. 
 
Todas as Corretoras são analisadas periodicamente, e caso algum ponto relevante seja 
abordado, uma Corretora poderá ser excluída da lista, mesmo que não ocorra a entrada de uma 
substituta. Pontos como a perda do Selo PQO, erros operacionais apontados pelo BackOffice, 
Risco de Liquidez, além de assuntos comerciais, são abordados no Comitê. 

7.3 Descreva o processo de investimento. 
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A gestora conta com uma equipe amplamente qualificada para aplicar a estratégia de 
investimento adotada. 

Em relação ao processo de seleção de ativos, este será composto por três etapas:  

Primeiramente, são avaliados em detalhe os fundamentos dos emissores, com forte ênfase em 
fluxo de caixa 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 das empresas até o vencimento das operações. 
 
As análises elaboradas consideram, principalmente, a capacidade dos emissores, embora 
considerem também os riscos de imagem, custódia e de entrega do ativo. Não há período 
formal de validade da análise. Os ativos 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. 

7.4 
Como é controlado o prazo médio dos títulos de fundos de longo prazo, para fins de sua 
classificação tributária? 

As regras de enquadramento de cada um dos fundos, incluindo seu tratamento tributário de 
longo prazo, são verificadas diariamente pelo sistema de controle de fundos, a partir da emissão 
do relatório de enquadramento. Neste sistema, todas as regras a serem respeitadas pelos 
fundos são cadastradas quando do início de suas atividades e periodicamente conferidas, 
permitindo a emissão diária de um alerta no caso de qualquer desenquadramento. Neste caso a 
área de gestão e o Comitê de Asset Management são concomitantemente comunicados para 
que as operações sejam revertidas, e o fundo seja novamente enquadrado. O gestor recebe 
diariamente um relatório de acompanhamento de duration de todos os fundos geridos pelo BTG 
Pactual Asset Management. 

7.5 

Descreva os critérios adotados para distribuição do envio de ordens entre as corretoras 
aprovadas, incluindo o limite de concentração de volume de operações por corretora, se 
houver. 

Os critérios de distribuição e envio de ordens são baseados na qualidade dos serviços prestados 
em relação ao fluxo, research e execução. Procuramos aliar as necessidades de cada mercado 
com a expertise de cada corretora. A divisão é feita em aproximadamente 10 corretoras, que 
estarão em constante rodízio e nenhuma delas possui mais que 25% do volume mensal. 

7.6 
Como são avaliados ativos no exterior, quando aplicável? Descrever como é realizado o 
controle e o processo de acompanhamento. 

A BTG Pactual Asset Management realiza reuniões semanais para definição de sugestão de 
alocação e monitoramento de recursos. Esta definição é feita após uma discussão apurada de 
cenários internos e externos baseados na avaliação dos fundos e carteiras administradas no que 
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diz respeito às principais posições, sua performance (relativa e absoluta), nível de risco e 
volatilidade e compatibilidade à política de investimentos dos fundos. Cada membro da equipe 
de gestão atua em seu mercado de especialização. Dessa forma, toda vez que a equipe de 
gestão toma a decisão de montar uma posição em um determinado ativo, é definida a exposição 
de cada fundo em função de seu perfil de risco e objetivo de rentabilidade, sempre respeitando 
os mandatos específicos.  

Em relação aos processos de controle e acompanhamento, todos os ativos operados são 
registrados em sistema de registro, objeto de escrituração de ativos, objeto de custódia ou 
objeto de depósito central, em todos os casos, por instituições devidamente autorizados em 
seus países de origem e supervisionados por autoridade local reconhecida. Adicionalmente, 
operações realizadas com derivativos são registradas em sistema de registro, objeto de 
escrituração, objeto de custódia ou registradas em sistema de liquidação financeira, em todos 
os casos, por sistemas devidamente autorizados em seus países de origem e supervisionados 
por autoridade local reconhecida, informada às autoridades locais, negociadas em bolsas, 
plataforma eletrônicas ou liquidadas por meio de contraparte central ou tenham, como 
contraparte, instituição financeira ou entidade a ela filiada e aderente às regras do Acordo de 
Basiléia, e que seja supervisionada por autoridade local reconhecida. Além disso, todos os 
fundos ou veículos de investimento possuem custodiantes supervisionados, possuem suas 
demonstrações financeiras auditadas por empresa de auditoria independente, bem como 
política de controle de risco e limites de alavancagem compatíveis com a política do fundo 
investidor. 

Por fim, a PAM possui controles de enquadramento que balizam as tomadas de decisão visando 
o controle de enquadramento dos níveis de alavancagem do fundo sediado no Brasil em 
conjunto com o fundo ou veículo de investimento no exterior, bem como os demais pontos em 
relação à compatibilidade entre as políticas de crédito e acompanhamento da posição e 
investimento. 

8. Distribuição 

8.1 

A gestora realiza distribuição dos fundos sob sua responsabilidade? Se sim, descreva os 
procedimentos adotados referentes aos processos de:  

I. verificação dos produtos ao perfil do cliente (Suitability);   
II. conheça seu cliente (KYC);  

III. PLDFT; e  
IV. cadastro de cliente. 

A BTG Pactual Asset Management atua, ainda, como distribuidor, sendo sua equipe de 
distribuição local responsável pelo relacionamento e desenvolvimento de negócios junto a 
investidores brasileiros, tais como: Fundos de Pensão, Regimes Próprios de Previdência Social, 
Seguradoras, Cooperativas de Crédito, Bancos, Corretoras, Empresas, Assets, Multi-family 
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Offices, Agentes Autônomos e distribuidores em geral. 

Com relação ao processo de verificação da adequação dos produtos, serviços e operações ao 
perfil do cliente, todas as contas abertas no BTG Pactual, considerando clientes dentro do 
escopo da norma vigente, devem obrigatoriamente possuir um perfil de risco associado obtido 
através do preenchimento pelo cliente de um formulário único com determinados pesos 
atribuídos a cada resposta do cliente. Ao final do formulário, é dado um resultado que será 
anexado ao sistema de informações cadastrais, fluindo automaticamente para o sistema 
Suitability. Todos os produtos possuem uma classificação de risco, definidos através de uma 
metodologia desenvolvida pela área de risco de mercado. 
Os gerentes de relacionamento são treinados para que não seja feita uma oferta de produto 
fora do perfil do cliente, mas caso o próprio cliente queira operar um produto com perfil de 
risco maior que o seu, deve assinar um Termo de Assunção de Riscos. 
O BTG Pactual aplica a política de Know Your Client para todos os clientes, o que inclui, 
previamente à sua aceitação como cliente e, continuadamente após seu ingresso, a análises dos 
documentos cadastrais, atividade econômica, capacidade financeira e origem dos recursos. 
Quando já cliente, as movimentações financeiras serão monitoradas pelo sistema de Prevenção 
à Lavagem de Dinheiro, visando que algum indício de transação suspeita seja identificado e 
investigado.  
Todos os casos identificados contendo indícios e suspeitas de operações oriundas de atividades 
ilegais ou com finalidade de lavagem de dinheiro foram devidamente reportados às autoridades 
responsáveis. 

8.2 
A gestora terceiriza alguma atividade relacionada à distribuição? Se sim, descreva as 
atividades, bem como o nome e o CNPJ do(s) terceiro(s) contratado(s). 

Não. 

8.3 

Como é feita a prospecção de clientes/distribuição de fundos? Detalhar o processo de 
captação realizado pela instituição. Exemplos: Indicação de clientes, prospecção. Qual o 
perfil dos clientes? (segmento e categoria do investidor). Exemplo: Varejo, Corporate, PJ, 
Investidor profissional, Qualificado? 

A BTG Pactual Asset Management exerce, também, a atividade de distribuição de fundos de 
investimentos de sua própria gestão. Desta forma, possui perfil variado de investidores, 
distribuídos principalmente entre pessoas físicas e pessoas jurídicas.  

8.4 

Descreva a estrutura operacional da gestora, voltada para a atividade de distribuição, 
incluindo sistemas de controle de movimentação (aplicação e resgate), critérios para 
execução das ordens e registro das solicitações, bem como o seu arquivamento e forma de 
proteção. 
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Por fazer parte do conglomerado BTG Pactual, algumas áreas, como risco, jurídico, compliance, 
recursos humanos, dentre outras, não são exclusivas da gestora, sendo estas prestadoras de 
serviços para todas as unidades de negócios do grupo BTG Pactual. 

Cabe ressaltar que a gestão de recursos de terceiros é totalmente segregada das demais 
unidades do grupo, incluindo Tesouraria Própria e Investment Banking. Além da separação 
jurídica, existem barreiras físicas, lógicas e funcionários dedicados a cada uma das empresas, 
visando preservar o interesse de todos os envolvidos nas operações e a confidencialidade das 
informações pertinentes às operações. 

Para mais informações, vide item 8.1 acima. 

9. Risco 

9.1 Descreva as principais mudanças na equipe de risco nos últimos 05 (cinco) anos. 

N/A 

9.2 
Quais são os relatórios de riscos, com que frequência são gerados e o que contêm estes 
relatórios? 

A área de risco de mercado é responsável por gerar relatórios de risco dos fundos de 
investimento, como relatórios de VaR e Stress Test (vide exemplos abaixo). Tais relatórios 
podem ser gerados em periodicidades diferentes, conforme necessidade de análise ou demanda 
de clientes ou de outras áreas da instituição 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, além de gerar a possibilidade de 
imunização da carteira. 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. 

 
1. Resumo do Relatório de Risco 
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2. Relatório de Risco – Detalhes de Renda Variável 
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3. Relatório de Risco – Maiores Exposições de Renda Variável por Compra/Venda e o 

respectivo ADV 
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4. Relatório de Risco – Liquidez de Renda Variável 

 

 
5. Relatório de Risco – Detalhes de Renda Fixa 
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6. Relatório de Risco – Stress Test Hipotético 
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7. Relatório de Risco – Perfil de Alocação de Caixa 
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8. Relatório de Stress Test de Resgates 
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9.3 
Descreva como cada operação de crédito é analisada, aprovada e monitorada? Descreva 
a segregação entre as atividades. 

O comitê de crédito 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. Este comitê é composto pelo CEO LatAm da 
Asset, pelo head de Crédito da Asset e pelos estrategistas da Asset. 
 
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 
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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. 
 
Novas operações de crédito são analisadas individualmente através de estudos feitos pelo 
analista de crédito, levando em consideração fatores macroeconômicos, setoriais e, também, 
específicos das empresas em questão, para que seja levantada a capacidade operacional e 
financeira da companhia emissora além da estrutura do ativo. Após esta análise, o comitê de 
crédito é reunido para definir a aprovação e nível de preço de compra do ativo. 

9.4 

Como são analisadas as garantias das operações e quais os critérios utilizados (análise de 
formalização, execução, etc)? Há reavaliação periódica da qualidade do crédito e de suas 
garantias? Qual sua periodicidade?  

Vide resposta 9.3 acima. 

9.5 

As questões e riscos ASG – ambientais, sociais e de governança corporativa – são 
considerados na análise de risco de crédito? (Exemplos: perda de licença ambiental, 
corrupção, envolvimento em casos de trabalho escravo ou infantil, etc.). 

Sim, vide resposta 6.2 acima. 

9.6 
A gestora, independentemente do critério de apreçamento, possui algum procedimento 
ou estratégia no caso da iminência ou ocorrência de eventos de inadimplência? Descreva. 

No caso da iminência ou ocorrência de eventos de inadimplência procuramos analisar cada 
situação separadamente. O primeiro passo é entender o motivo do atraso do vencimento e 
levar a situação ao comitê de crédito para análise, onde a estrutura do ativo é reavaliada 
considerando a real situação da empresa naquele momento. Em seguida são definidas as ações 
a serem executadas. 

Na maioria dos casos exercemos o direito de cobrar os encargos contratuais previstos (multa e 
juros) e incluir a empresa nos órgãos de restrição ao crédito (Serasa). Um segundo passo seria 
notificar a empresa extrajudicialmente. 

9.7 
A instituição possui área de tecnologia da informação própria? Caso afirmativo, detalhar 
as atividades atuais, organograma e a qualificação dos profissionais. 

Sim, o BTG Pactual possui área de tecnologia de informação própria. A estratégia do grupo é 
manter uma área de desenvolvimento de sistemas robusta, responsável por prover, através da 
otimização e automatização contínua dos processos e fluxos de informação, uma plataforma de 
sistemas estável de forma a suportar o crescimento das unidades do negócio. Tal objetivo é 
viabilizado pelo: 

• Desenvolvimento da arquitetura de tecnologia da informação; 
• Desenvolvimento e atualização constante dos sistemas propriamente ditos; 
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• Introdução de novos processos através de IT Governance e sistemas. 

 
 
João Dantas: Além de ser CFO do BTG Pactual é head da área de Information Technology. Está 
baseado no escritório do Rio de Janeiro. Antes de ingressar no BTG Pactual ele atuou na Arthur 
Andersen com consultoria tributária, formado em economia, Dantas é diretor estatutário e 
possui, aproximadamente, 21 anos de experiência no mercado financeiro. 

9.8 
Descreva os procedimentos de verificação de ordens executadas e de checagem das 
posições das carteiras. 

Diariamente a área de custódia do Banco BTG Pactual processa todas as boletas dos fundos, o 
que permite a importação das posições dos ativos pelo sistema.  Após esta etapa, a área de 
custodia é responsável por conferir as posições em custódia nas respectivas Bolsas ou Sistemas 
de Liquidação com as posições existentes no sistema, e por liquidar todas as operações. 

Com relação aos fundos que possuam custódia e controladoria em outras instituições, a BTG 
Pactual Serviços Financeiros replica as carteiras de todos os fundos de forma gerencial, 
inserindo nos seus sistemas cada operação realizada pelo gestor, possibilitando assim a 
checagem das posições com os custodiantes externos diariamente. 

Atualmente a BTG Pactual Serviços Financeiros trabalha com os principais prestadores de 
serviços de custódias em operação no Brasil. 

9.9 
Existe sistema de gravação de ligações telefônicas? Em caso positivo, qual a política de 
escuta das gravações? 

O sistema de gravação telefônica do BTG Pactual possui contrato de manutenção preventiva 
com a empresa Wittel. Os equipamentos IPC, utilizados para comunicação de voz pelos 
funcionários, também possuem contrato de manutenção preventiva com a empresa 
anteriormente mencionada. Todos os ramais que possuem contato com cliente são gravados, 
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sendo que as gravações são armazenadas em storage pelo período de cinco anos, conforme 
regulamentação. A consulta de gravações é restrita e segue política definida. 
 
São realizados check-lists e análises diárias dos alarmes programados do sistema para 
verificação do funcionamento dos canais. 
 
Quanto à Política de Escuta: 
I - Segurança da Informação 

A fim de controlar o risco inerente ao manuseio e à detenção de informações ligadas à prática 
de seus negócios ou a respeito de seus clientes, o BTG Pactual adota uma política de segurança 
da informação que atribui responsabilidades a cada área, equipe ou colaborador que tenha ou 
possa ter acesso a esse tipo de informação. Os fundamentos da Política de Segurança da 
Informação do BTG Pactual são:  

a) definição de responsável pela guarda e manutenção da informação; 
b) manutenção de informações disponíveis, íntegras e confidenciais, sempre de acordo com 

sua classificação; 
c) segregação de funções e atividades relacionadas a informações consideradas de alto 

valor (por exemplo, uma operação financeira não deve ser lançada e confirmada pelo 
mesmo colaborador); 

d) adoção dos princípios "need to know" e "need to do", segundo os quais os colaboradores 
do BTG Pactual apenas têm acesso às informações necessárias para o exercício de suas 
funções; 

e) estabelecimento de medidas de segurança, levando em conta os critérios de 
eliminação/mitigação de risco, eficiência econômica e limitações legais; 

f) monitoramento de Compliance; e 
g) verificação do funcionamento dos sistemas relacionados à proteção de informações 

pelos colaboradores responsáveis pela guarda destas. 

No âmbito nacional, o BTG Pactual estabeleceu também uma política de classificação de 
informações, segregadas de acordo o seu nível de confidencialidade em quatro grupos: (1) 
públicas; (2) uso interno; (3) estritamente confidenciais; e (4) secretas. 

II - Gravações de Ligações Telefônicas 

O BTG Pactual possui política sobre gravações de ligações telefônicas, na qual são definidas as 
regras para gravação, escuta, retenção e destruição de gravações. Em síntese, as requisições 
para escuta devem: 

a) Ser registradas e monitoradas pelo departamento de Tecnologia da Informação; 
b) Ter um propósito claro e relacionado à atividade de negócios do BTG Pactual, caso 

contrário, devem ser negadas; 
c) Ser autorizadas pelo supervisor direto do colaborador e por Compliance, respeitada a 

ressalva do item (e); 
d) Em caso de conferências, ser autorizada também pelo gravador desta; 
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e) Caso a requisição se referira a gravação da linha do próprio solicitante e de seus 
subordinados diretos, o IT pode disponibilizar a consulta, sendo apenas necessário a 
autorização de Compliance e do supervisor direto para a disponibilização física (v.g., 
arquivo de mídia) da gravação. 

9.10 

Descreva os procedimentos de back-up e redundância de informações, desktops e 
servidores (para back-up, cite especificamente a periodicidade, local e prazo de 
armazenamento). 

O backup das informações do BTG Pactual é feito diariamente através de cópias para fitas 
magnéticas do modelo LTO. Utilizamos o software BackupExec da Symantec para o 
gerenciamento dos Backups. 
 
Procedimento utilizado para Arquivos, Banco de Dados e Correio Eletrônico 

Diário – Para cada dia do mês utilizamos uma fita de backup, que só será reutilizada no mesmo 
dia do mês seguinte. Por exemplo, a fita gravada no dia 6 de um mês, só será regravada no dia 6 
do mês seguinte. Dessa forma, são guardadas cópias dos últimos 30 dias e a partir do 31º dia, as 
fitas são sobrescritas sucessivamente. 

Quinzenal - Efetuado no meio e fim de cada mês. Não há rodízio, as mídias são armazenadas 
permanentemente para arquivo do banco. Estas são identificadas com a data em que foram 
geradas e não são regravadas. 

Vale mencionar que o armazenamento é dividido em duas mídias independentes, uma para 
Arquivos e Banco de Dados e outra para Correio Eletrônico. 

Redundância de informações - Replicação EMC 

Existem scripts de replicação entre os storages EMC do Rio de Janeiro e São Paulo. Em caso de 
catástrofes, é mais uma opção para termos as informações disponíveis. 

 Local de armazenamento das mídias: Empresa IRON MOUNTAIN 

Prazo de armazenamento: Permanente 

9.11 Descreva a política de controle de acesso ao Data Center (físico e lógico) 

Só tem acesso ao CPD as pessoas de infraestrutura e TI que possuam cadastro no sistema de 
controle de acesso. 

Para conseguir o direito de acesso ao CPD, o profissional candidato, deve abrir um chamado 
(que possui um número de série e é armazenado por 20 anos), onde o mesmo deverá justificar 
sua solicitação.  Em seguida o Head de Infraestrutura recebe este pedido por e-mail, aprovando 
ou não seu acesso. 

9.12 
Descreva o parque tecnológico atual da instituição. Citar no-breaks, capacidade dos 
servidores, links de internet e telefonia etc. 

No-Breaks (UPS) 

No Rio de Janeiro, temos hoje instalados dois nobreaks APC de 80 KVA cada um no CPD e mais 
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dois de mesma capacidade instalados para atender as estações dos usuários. Adicionalmente, 
temos três geradores em paralelo de 450KVA cada um para suportar a que suportam toda a 
infraestrutura elétrica do banco quando existe uma falta de energia da concessionária. 
Microcomputadores, Servidores, Telefonia, links, Controle de Acesso e CFTV, Iluminação e 
Tomadas são beneficiadas por estes geradores que mantêm o escritório em condições de 
utilização mesmo que tenhamos falha no fornecimento de energia por parte da concessionária.  

Em relação a combate de incêndio, usamos no CPD o sistema com FM200. Esse sistema garante 
que qualquer princípio de incêndio que ocorra no Data Center seja imediatamente eliminado 
evitando perdas de dados, como o benefício de não causar danos físicos ou materiais a pessoas 
ou hardwares que no momento estejam no ambiente 

Em São Paulo, possuímos dois nobreaks APC de 80 KVA cada um que atendem o CPD e mais dois 
de mesma capacidade instalados para atender as estações dos usuários. Possuímos dois 
geradores de 450 KVA cada um, redundantes. 

Capacidade dos servidores 

Possuímos aproximadamente 250 servidores no BTG Pactual. O servidor de banco de dados (SQL 
Server) que suporta as aplicações principais do banco possui 32GB de RAM, 8 processadores (16 
cores) e 6.1 TB de dados disponíveis. 

Links de Internet 

Dois Links de 34 Mbps (Principal e contingência) de internet localizados no Rio de Janeiro. 

Sistemas de Telefonia 

• PABX Ericsson MD 100 nos escritórios do RJ e SP 
• Linhas (E1) com redundância do número de entrada e saída nos escritórios do Rio de 

Janeiro e São Paulo 
• Rede Corporativa com redundância de Operadora de última milha e equipamentos 

com banda de 34 Mb nos escritórios do Rio de Janeiro e São Paulo 
• Mesa financeira IPC no escritório do Rio de Janeiro e IPC e Etralli no escritório de São 

Paulo. 

9.13 A gestora possui filtro de e-mail, firewall e sistemas de antivírus? 

• Filtro de Email: Clearswift 
• Firewall: Checkpoint e Juniper 
• Antivirus: McAfee 

9.14 
São realizados testes periódicos para verificação de segurança e integridade de sistemas? 
Com que frequência? 

Sim, os testes são realizados mensalmente. 
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10. Compliance e controles internos  

10.1 

A gestora adota procedimentos de monitoramento contínuo das regulamentações e 
auto-regulamentação aplicáveis ao seu segmento de atuação com execução de ações 
preventivas e corretivas? Em caso positivo, descreva os procedimentos adotados.  

Sim.  

10.2 
Descreva os procedimentos adotados pela gestora para controlar a faixa de preços dos 
ativos e valores mobiliários negociados para os fundos de investimento sob sua gestão. 

O BTG Pactual possui Manual interno de Marcação a Mercado que estabelece as diretrizes para 
a correta precificação dos ativos nas carteiras. Neste documento, são apresentados os 
mecanismos de controle utilizados para certificação de que as carteiras do Grupo se encontram 
marcadas a mercado de forma adequada. 
Eventuais discrepâncias nos preços são discutidas entre as áreas de Fund Administration e Risco 
de Mercado, sendo a última a responsável final pela decisão de precificação. Este procedimento 
existe para garantir a integridade no cálculo das cotas e verificar distorções nos fechamentos 
dos mercados que possam impactar a precificação dos ativos. Ainda, estas duas áreas 
desenvolveram um sistema de checagem de taxas utilizado na marcação a mercado, no qual 
todos os dados de mercado são verificados com base nos padrões de comportamento de cada 
ativo. Este sistema permite que a Área de Fund Administration seja capaz de identificar 
imediatamente quaisquer distorções, corrigindo-as em seguida com o apoio metodológico da 
área de Risco de Mercado. 

10.3 
Descreva o processo para adesão ao Código de Ética e Conduta, bem como suas 
atualizações, pelas profissionais que trabalham na gestora. 

Anualmente os funcionários do BTG Pactual confirmam eletronicamente o entendimento e 
compromisso em seguir todas as políticas estipuladas pelo Banco, incluindo o código de ética e 
conduta. 

Os novos colaboradores do BTG Pactual recebem, no momento de sua admissão, um Kit de Boas 
Vindas com as principais orientações a serem seguidas. 
 
O Código de Ética do BTG Pactual é balizado na priorização absoluta do cliente e respeito a seu 
patrimônio. Para tal, tem-se como dogmas os conceitos de transparência de regras, marked-to-
market e respeito absoluto à legalidade, à confidencialidade e às regras de risco pré-acordadas. 
Além disto, com o intuito de garantir estes objetivos, outras regras definidas internamente são: 

• Absoluta rigidez e transparência dos controles e auditoria, visando garantir a 
obediência às definições de portfólio e risco estabelecidos com o cliente; 

• A política de Recursos Humanos da instituição visa o desenvolvimento de talentos in-
house, visando à perpetuação da cultura na organização; 

• Os gestores envolvidos com negócios relacionados a recursos de clientes não podem 
estar envolvidos com negócios que digam respeito à carteira proprietária e à área de 
finanças corporativas; 

• Nenhum funcionário do BTG Pactual pode emitir opiniões depreciativas sobre clientes 
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e instituições de mercado; 
• Presentes recebidos de valor mais alto e aqueles que são percebidos como premiação 

ao BTG Pactual por volumes de transações, ou por negócios específicos realizados são 
entregues a administração para que sejam sorteados entre todos os funcionários, pois 
estes são reconhecidos como um prêmio a todos do BTG Pactual e não um prêmio 
individual; 

O processo de comunicação das políticas internas atinge todos os funcionários e é realizado 
através de treinamentos periódicos. Todas as políticas e procedimentos, incluindo o Código de 
Ética, estão disponíveis aos funcionários na intranet no Banco. 

10.4 Descreva como é realizado o monitoramento da política de investimentos pessoais. 

O BTG Pactual possui Política de Investimentos Pessoais que se aplica a todos os funcionários. 
Toda compra ou venda de valores mobiliários tem que ser pré-aprovada pelo Sistema Global de 
Investimentos Pessoais (GPIS, sigla em inglês) e o holding period é de, pelo menos, 90 dias. O 
departamento de Compliance recebe diariamente uma lista das operações realizadas por seus 
funcionários no dia anterior, que são cruzadas com os pedidos de pré-aprovação no sistema. 

Para os funcionários da Corretora, inclusive, é necessária a aprovação também do Head da mesa 
(para evitar front-running e/ou piggybacking). Adicionalmente, em seguimento ao artigo 25 da 
Instrução CVM nº 505, de 27 de setembro de 2011, os funcionários da Corretora somente 
podem negociar por intermédio da sociedade a que estiverem vinculados. 

São permitidas apenas as operações à vista e de índices, não são permitidas operações a 
descoberto e o registro das operações pode ser verificado no sistema interno e nos controles de 
Compliance. Existem alguns ativos que se tornam restritos devido a operações em que outras 
áreas do banco, segregadas fisicamente da corretora se envolvem. Essas restrições ocorrem, 
pois, o banco é um importante player nas operações de IPO, follow-on e M&A. 

Os sócios e diretores estão sujeitos a todas as políticas do Banco, inclusive a de Investimentos 
Pessoais, assim como todos os demais funcionários, estagiários e terceiros. 

10.5 
Existe fundo ou outro instrumento de investimento exclusivo para sócios e executivos da 
gestora? 

Não. 

10.6 
Descreva os procedimentos de monitoramento implementados para prevenção e 
detecção de práticas ilícitas de trading (ex: front running, insider trading, spoofing etc.). 

A área de Compliance é responsável por definir políticas e procedimentos que mitiguem a 
existência de conflito de interesse dentre as diversas linhas de negócios do BTG Pactual. Dentre 
as atividades destacamos os treinamentos para os funcionários e o processo de monitoramento 
de trades, incluindo aqueles que possam ser enquadrados como front running, insider trading, 
entre outros. Em relação aos meios de comunicação, nas mesas de operações: (i) telefones 
celulares são proibidos; (ii) os ramais são integralmente gravados; (iii) apenas sistemas de 
mensagens externas que possam ser gravadas são utilizados; (iv) webmail externo é proibido. 

10.7 
Descreva os procedimentos adotados para PLDFT no processo de seleção e alocação e 
monitoramento na negociação de ativos. 

A BTG Pactual Asset Management possui equipe de Compliance dedicada à aplicação das regras 
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e Políticas internas relacionadas aos procedimentos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e 
Financiamento ao Terrorismo. Para que nossa Mesa Proprietária, Asset Management e fundos 
administrados por nós (gestão externa) possam operar nas corretoras do mercado, tais 
instituições precisam fazer parte da lista de corretoras aprovadas. Esta lista é finita, ou seja, para 
que uma corretora entre, outra precisará sair. 
Para a entrada de uma corretora, onde a demanda é proveniente basicamente das mesas de 
operações, o fluxo inicia-se com o time de Compliance enviando para a Corretora toda a 
documentação necessária para abertura de relacionamento, o que inclui o questionário de Due 
Diligence. Após o recebimento de tais documentos, o time de AML segue com as análises sobre 
notícias negativas em nome da instituição e dos seus sócios. Posterior a isso, e tendo o ok de 
AML, o time de Compliance realiza a Due Diligence visitando as instalações da corretora. Em 
paralelo, a área de Risco analisa a situação de liquidez da Corretora. Passando por todas estas 
etapas, a corretora é levada para o comitê interno, onde os heads da mesa proprietária, mesa 
asset, compliance, backoffice, time de Fund Administration (respondendo pelos gestores 
externos) e risco de credito analisarão a entrada da corretora em detrimento da saída de uma já 
existente. 

10.8 

Caso a gestora desenvolva outras atividades, descreva sua política de chinese wall, 
informando como se dá a proteção de informações entre departamentos e os potenciais 
conflitos de interesse advindos das diferentes atividades. 

A gestão de recursos de terceiros é totalmente segregada das demais unidades do Banco, 
incluindo Tesouraria Proprietária e Investment Banking. Além da separação jurídica, existem 
barreiras físicas, lógicas (com, por exemplo, restrição de acesso aos sistemas utilizados), e 
funcionários dedicados a cada uma das empresas, visando preservar o interesse de todos os 
envolvidos nas operações e a confidencialidade das informações pertinentes às operações. 

O BTG Pactual procura reforçar a importância dos conceitos de chinese wall através do seu 
código de ética e realização de treinamentos para os funcionários. 

O Banco possui três políticas internas relativas ao tema. São elas: Código de Princípios de 
Negócios e Ética, Manual de Compliance e Política de Barreiras à Informação. 

Nosso posicionamento através das mesmas é estabelecer barreiras à informação (“Chinese 
Walls”) a fim de prevenir o uso indevido e a disseminação de informações sensíveis ainda não 
divulgadas ao mercado (“UPSI” ou “Insider Information”). Tais informações podem apenas ser 
usadas no propósito para o qual foram geradas/obtidas e apenas serão divulgadas a quem 
necessite saber (“need-to-know” basis) e sob condições que cumpram totalmente o previsto nas 
leis e regulamentos aplicáveis. 

Adicionalmente, todas as áreas que possuem conflitos de interesses em potencial são física e 
logisticamente segregadas. E os funcionários das áreas que geram informações sensíveis passam 
também por um treinamento de Compliance exclusivo. Todas as políticas também estão 
disponíveis na intranet do Banco para consulta. 

10.9 

Descreva as regras e procedimentos de monitoramento das operações realizadas fora 
de plataformas eletrônicas de negociação, enfatizando estabelecimento de preços e 
fontes de referência utilizadas. 

Para alguns mercados a plataforma eletrônica de negociação ainda possui um baixo nível de 
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liquidez. Para esses mercados, as operações são realizadas preponderantemente através do 
mercado de balcão. Os gestores ficam conectados ao longo do dia com diversas corretoras, que 
operam neste mercado, além de acompanharem on-line as operações/cotações realizadas nas 
plataformas eletrônicas. A partir destas fontes conseguem chegar aos preços de mercado dos 
ativos. 

Além das fontes citadas, os gestores ainda utilizam como fontes alternativas alguns endereços 
eletrônicos que divulgam preços indicativos dos ativos ou até mesmos os preços das operações 
realizadas, como são os casos da Andima e Banco Central. 

10.10 

Como é verificado a adesão dos limites de risco, limites legais ou regulamentares das 
posições dos fundos sob gestão da gestora? A gestora utiliza algum agente externo? 
(Ex.: consultoria) 

Não. 

10.11 

Descreva como são tratados os conflitos de interesse resultantes da participação ou 
atuação dos sócios ou executivos em outros negócios, bem como de sua eventual 
participação em conselhos fiscais e de administração. 

Possuímos políticas e procedimentos específicos para tratar esta questão, como por exemplo, 
não permitir que pessoas ligadas à gestão de recursos e seus familiares possam participar de 
conselhos fiscais e de administração de companhias abertas. Anualmente todos os nossos 
funcionários devem registrar em sistema dedicado todas as participações em empresas, visando 
possibilitar o adequado controle e avaliação de potenciais conflitos de interesses. 

10.12 
A gestora recebe comissões/remuneração (rebate) pela alocação em ativos e valores 
financeiros? Quais as regras?  

A BTG Pactual Asset Management não recebe nenhum tipo de comissão pela alocação em ativos 
e valores financeiros. 

11. Jurídico 

11.1 
Descreva como são tratadas as questões jurídicas e legais da gestora (departamento 
jurídico próprio ou consultoria de terceiros). 

O Departamento jurídico da BTG Pactual Asset Management se reporta diretamente ao Comitê 
Executivo do Grupo BTG Pactual. 

Qualquer dúvida sobre a legislação em vigor, ou relacionada à viabilidade de uma determinada 
operação/produto, deve ser discutida com estes advogados, em conjunto com a equipe de 
surveillance da área de Fund Administration. Nenhum documento oficial do BTG Pactual Gestora 
de Recursos é enviado ao mercado sem prévia autorização do Departamento Jurídico.  

Essa estrutura de análise sobre a viabilidade de novas operações, produtos e materiais de 
marketing foi definida de forma a maximizar a eficiência do processo de tomada de decisões, 
estando totalmente integrada às equipes de negócio do BTG Pactual Gestora de Recursos e ao 
Comitê de Asset Management. 
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Bruno Duque Horta Nogueira: Diretor Jurídico Global do BTG Pactual. Trabalha no nosso 
escritório de São Paulo. Duque ingressou no Pactual em 2000 e tornou-se sócio em 2009. Iniciou 
sua carreira na Eletropaulo, trabalhando também no Grupo Rede e na Agência Nacional de 
Energia Elétrica - ANEEL, além de ter atuado como Assessor Especial da Secretaria de Energia do 
Ministério de Minas e Energia no desenvolvimento do Plano de Racionamento de Energia do 
Governo Federal em 2001. Duque é advogado com especialização de direito empresarial 
formado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco - Universidade de São Paulo (USP).  

Carolina Cury: advogada associada do jurídico do BTG Pactual responsável pelas questões 
relacionadas a BTG Pactual Asset Management. Desempenha a estruturação de produtos 
financeiros: fundos de investimento em participações, fundos de investimento em direitos 
creditórios e fundos de investimento em geral. Atua na área jurídica desde 2001, tendo 
ingressado no Grupo Pactual em 2003. Graduou-se em Direito pela Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro (2003). 

Vinícius Rodrigues: advogado do jurídico do BTG Pactual responsável pelas questões 
relacionadas a BTG Pactual Asset Management. Desempenha a estruturação de fundos de 
investimento: fundos de investimento em participações e fundos de investimento em geral, bem 
como fundos de investimento sediados no exterior, principalmente, em Cayman e Luxemburgo. 
Atua na área jurídica desde 2010, tendo ingressado no Grupo Pactual em 2013. Anteriormente, 
trabalhou na Itaú Asset Management. Graduou-se em Direito pela Faculdade de Direito do Largo 
São Francisco da Universidade de São Paulo (2010). 

12. Anexos ou endereço eletrônico 

 Anexo ou link 

12.1 
Resumo profissional dos responsáveis pelas áreas e equipe de 
gestão 

 

12.2 Código de ética e conduta  

12.3 Manual/Política de Exercício de Direito de Voto (Proxy Voting)  

12.4 Relatório de Rating  

12.5 Manual/Política de Liquidez  

12.6 
Manual/Política de Suitability (caso a gestora realize distribuição de 
cotas dos fundos geridos) 

 

12.7 Formulário de referência  

12.8 Manual/Política de controles internos e compliance  

12.9 Manual/Política de gestão de risco  

12.10 Manual/Política de investimentos pessoais  
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São Paulo Corporate Towers
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909
Vila Nova Conceição
04543-011 - São Paulo – SP - Brasil

Tel: +55 11 2573-3000
ey.com.br

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS

Aos Administradores e Acionistas da
BTG Pactual Asset Management S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Rio de Janeiro - RJ

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da BTG Pactual Asset Management S.A. Distribuidora
de Títulos e Valores Mobiliários (“Distribuidora”), que compreendem o balanço patrimonial em 31
de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da BTG Pactual Asset
Management S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários em 31 de dezembro de 2018, o
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições financeiras
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir,
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos
independentes em relação à Distribuidora, de acordo com os princípios éticos relevantes
previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de
acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e
apropriada para fundamentar nossa opinião.

Ênfase

Recebíveis de fundos de investimento de investida

Chamamos atenção para a nota explicativa n° 9 às demonstrações contábeis, a qual demonstra
que a Companhia possui, em 31 de dezembro de 2018, participação societária de 99,99% na
subsidiária BTG Pactual Gestora de Recursos Ltda. (“Gestora”). As demonstrações contábeis
BTG Pactual Gestora de Recursos Ltda., referente ao exercício findo em 31 de dezembro de
2018, foram por nós auditadas e emitimos relatório em 01 de março de 2019, contendo ênfase
relacionada aos valores a receber de taxas de gestão de fundos de investimento que são partes
relacionadas e geridos pela Gestora no montante de R$ 212.839 mil, dos quais cerca de 91%
encontravam-se em atraso há mais de 360 dias, naquela data. Desse montante, R$ 84.501 mil
foram recebidos subsequentemente em 12 de fevereiro de 2019. A administração da Gestora
avaliou que o saldo remanescente será recebido, e, desta forma, não constituiu qualquer provisão
para perda relacionada a esses ativos. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse
assunto.
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Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor

A administração da Distribuidora é responsável por essas outras informações que compreendem
o Relatório da Administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e
não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o
Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante,
inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria
ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho
realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração somos
requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições
financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, e pelos controles internos que
ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da
capacidade da Distribuidora continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das
demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Distribuidora ou
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento
das operações.

Os responsáveis pela governança da Distribuidora são aqueles com responsabilidade pela
supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas
em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível
de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes
quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações
contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da
auditoria. Além disso:
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 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos
de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada
e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato
de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas
intencionais.

 Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Distribuidora.

 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração.

 Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à
capacidade de continuidade operacional da Distribuidora. Se concluirmos que existe incerteza
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas
divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar
a Distribuidora a não mais se manter em continuidade operacional.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive
as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos
trabalhos.

São Paulo, 01 de março de 2019.

ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP034519/O-6

Renata Zanotta Calçada
Contadora CRC – 1RS 062.793/O-8
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BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 
MOBILIÁRIOS 
 
Balanços patrimoniais 
Em 31 de dezembro 
(Em milhares de reais) 
 
 Nota  2018  2017 

      
Ativo      

Circulante   300.452   162.020  
      

Disponibilidades 5  307   309  
      

Aplicações interfinanceiras de liquidez   126.436   77.554  

Aplicações em depósitos interfinanceiros 6  126.436   77.554  
      

Títulos e valores mobiliários    24.538   24.923  

Carteira própria 7  24.538   24.923  
      

Outros créditos   147.875   56.482  

Rendas a receber (CP) 8a  112.111   35.388  
Diversos (CP) 8b  38.965   21.094  
Provisão para perdas em outros créditos (CP) 20  (3.201)  - 

      
Outros valores e bens   1.296   2.752  

Despesas antecipadas   1.296   2.752  
      

Realizável a longo prazo   20.967   38.232  

Outros créditos   20.967   38.232  

Diversos (LP) 8b  20.967   38.232  
      

Permanente   244.115   277.655  

Investimentos   244.115   277.655  
      

Participação em controladas 9  244.115   277.561  
Outros investimentos   168   205  
Provisão para perdas   (168)  (111) 

      
Total do ativo   565.534   477.907  

 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. 
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BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 
MOBILIÁRIOS 

 
Balanços patrimoniais  
Em 31 de dezembro 
(Em milhares de reais) 
 
 

 Nota  2018  2017 

      

Passivo      

Circulante   78.196  101.515  
   

 
  

Outras obrigações   78.196  101.515  

Sociais e estatutárias (CP) 10a  35.951  92.505  

Fiscais e previdenciárias (CP) 10b  37.697  4.385  

Diversas (CP) 10c  4.548  4.625  
   

 
  

Exigível a longo prazo   13.162  12.229  
   

 
  

Outras obrigações   13.162  12.229  

Diversas (LP) 10c  13.162  12.229  
      

Patrimônio líquido 13  474.176  364.163  

Capital social   150.000  150.000  

Reservas de lucros   324.176  214.163  

   
 

  

Total do passivo e do patrimônio líquido  565.534  477.907  

 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. 
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BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 
MOBILIÁRIOS 
 

Demonstrações dos resultados 
Exercícios e semestres findos em 31 de dezembro 
(Em milhares de reais, exceto o lucro líquido por lote mil de ações) 
 
   2018  2017 

 Nota  2º semestre  Exercício  Exercício 
        

Receitas da intermediação financeira   989   5.108   21.527  

Resultado de operações com títulos e valores mobiliários e rendas 
de aplicações interfinanceiras de liquidez   989   5.108   21.527  

        
Resultado bruto da intermediação financeira   989   5.108   21.527  

        
Outras receitas (despesas) operacionais   129.821   197.790   73.926  

Receitas de prestação de serviços 15  169.285   216.052   103.403  
Despesas de pessoal 18  (19.058)  (36.856)  (31.351) 
Outras despesas administrativas 17  (11.998)  (23.018)  (32.149) 
Despesas tributárias 19  (6.726)  (9.506)  (5.866) 
Resultado de participações em controladas 9  350   46.723   41.511  
Outras receitas operacionais 16  3.645   10.419   4.858  
Outras despesas operacionais 20  (5.677)  (6.024)  (6.480) 

        
Resultado operacional   130.810   202.898   95.453  

        
Resultado não operacional   -  (51)  (106) 

        
Resultado antes da tributação sobre o lucro e participações   130.810   202.847   95.347  

        
Imposto de renda e contribuição social 12  (47.285)  (54.030)  (4.691) 

Provisão para imposto de renda   (15.620)  (20.549)  130  
Provisão para contribuição social   (12.586)  (16.566)  1.344  
Ativo/passivo fiscal diferido   (19.079)  (16.915)  (6.165) 

        
Participações estatutárias no lucro   (19.717)  (30.331)  (33.542) 

        
Lucro líquido do semestre / exercício    63.808   118.486   57.114  

        
Juros sobre capital próprio 13  (7.000)  (7.000)  (11.000) 

        
  
Média ponderada (em lotes mil) de ações no final do semestre / 
exercício 

24  5.586   5.586   5.586  

        
Lucro líquido por lote de mil ações R$ - básico e diluído 24  11,42   21,21   10,22  

 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. 
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BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 
 
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido 
Exercícios findos em 31 de dezembro  
(Em milhares de reais) 
 
  

   
 

 Reservas de lucros  
 

  

 Nota  Capital social  Legal  Estatutária  Total  Lucros acumulados  Total 

              

Saldos em 31 de dezembro de 2016                        150.000            30.000                 138.049            168.049    -            318.049  

              

Lucro líquido do exercício    -    -    -    -                                           57.114               57.114  
Destinações do lucro líquido              

Reservas de lucros    -    -                     46.114               46.114                                         (46.114)   -  
Juros sobre capital próprio (1,97 por ação) 13   -    -    -    -                                         (11.000)            (11.000) 

              

Saldos em 31 de dezembro de 2017                        150.000            30.000                  184.163             214.163    -            364.163  

              

Ajuste exercícios anteriores    -    -                    (1.473)              (1.473)   -               (1.473) 
Lucro líquido do exercício    -    -    -    -                                        118.486             118.486  
Destinações do lucro líquido              

Reservas de lucros    -    -                   111.486              111.486                                       (111.486)   -  
Juros sobre capital próprio (1,25 por ação) 13   -    -    -    -                                         (7.000)             (7.000) 

              

Saldos em 31 de dezembro de 2018                        150.000            30.000                 294.176            324.176    -            474.176  

              

Saldos em 30 de junho de 2018                        150.000            30.000                 182.690            212.690                                         54.678            417.368  

              

Lucro líquido do semestre    -    -    -    -                                         63.808             63.808  
Destinações do lucro líquido              

Reservas de lucros    -    -                   111.486              111.486                                       (111.486)   -  
Juros sobre capital próprio (1,25 por ação) 13   -    -    -    -                                         (7.000)             (7.000) 

              

Saldos em 31 de dezembro de 2018                        150.000            30.000                 294.176            324.176    -            474.176  

 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. 
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BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 
MOBILIÁRIOS 
 
Demonstrações dos fluxos de caixa 
Exercícios findos em 31 de dezembro  
(Em milhares de reais) 
 
  Nota  2018  2017 

    2º semestre  Exercício  Exercício          
Atividades operacionais         
Lucro líquido do semestre / exercício               63.808          118.486   57.114           
Ajustes ao lucro líquido                (3.601)          (49.576)            (40.606) 

Resultado de participações em controladas  9                   (350)          (46.723)  (41.511) 
Provisão para contingências fiscais, cíveis e trabalhistas                       323                     670                       701  
Provisão para perdas com outros investimentos                             5                        56                       111  
Atualização monetária e variação cambial                (6.780)             (6.780)                         93  
Despesas com provisão de taxa de administração de fundos de 

investimento                  3.201                3.201   -          
Lucro líquido ajustado do semestre / exercício               60.207             68.910   16.508           
Aumento/(redução) de ativos e passivos operacionais         

Aplicações interfinanceiras de liquidez             (41.083)  (41.083)  19.823  
Títulos e valores mobiliários                   2.020   385   56.471  
Outros créditos e outros valores e bens             (70.788)  (65.124)  72.078  
Outras obrigações               36.033   (23.545)  (6.883)          

Caixa (utilizado) / proveniente das atividades operacionais             (13.611)          (60.457)           157.997           
Atividades de investimento         

Dividendos recebidos               19.048   83.218   - 
Alienação de investimentos                          37   37   - 
Aquisição de investimentos                (4.001)  (4.001)  -          

Caixa proveniente nas atividades de investimento               15.084             79.254                            -             
Atividades de financiamento         
Dividendos distribuídos                            -                            -     (150.000) 
Juros sobre capital proprio distribuídos                            -             (11.000)  -          
Caixa (utilizado) nas atividades de financiamento                            -             (11.000)         (150.000) 

         
Aumento de caixa e equivalentes de caixa  23                1.473                7.797   7.997  

Saldo de caixa e equivalentes de caixa         
No início semestre / exercício              15.509                9.185   1.188  
No fim do semestre / exercício              16.982             16.982   9.185           

Aumento de caixa e equivalentes de caixa                  1.473                7.797   7.997  
         

Transações não-monetárias         
Juros sobre o capital próprio deliberados  13              (7.000)             (7.000)            (11.000) 

 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 
MOBILIÁRIOS 
 

Notas explicativas às demonstrações contábeis 
31 de dezembro de 2018 
(Em milhares de reais, exceto quando indicado) 
 

9 

cativas às demonsrações financeiras 

1. Contexto operacional 
 
A BTG Pactual Asset Management S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Distribuidora” ou  
“Companhia”) tem por objeto social a instituição, organização e administração de fundos e clubes de 
investimento. além da realização de transações no mercado de títulos e valores mobiliários, incluindo a 
intermediação, subscrição, compra, venda de títulos e outras atividades autorizadas às sociedades 
distribuidoras de títulos e valores mobiliários, de acordo com a legislação vigente. 
 
A Distribuidora concentra suas atividades, juntamente com suas subsidiárias, na gestão de carteiras e na 
distribuição de quotas de fundos e carteiras de investimento. 
 
As operações são conduzidas no contexto de um conjunto de sociedades que atuam integradamente no 
mercado financeiro e operam através de estrutura corporativa integrada do grupo BTG Pactual S.A. (“Grupo”), 
onde receitas e despesas são apropriadas conforme produzidas ou incorridas. 
 
As demonstrações contábeis da Distribuidora foram aprovadas pela Administração em 1 de março de 2019. 
 

2. Apresentação das demonstrações contábeis 
 
As demonstrações contábeis da Distribuidora foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil (“BACEN”). 
 
A elaboração de demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis 
às instituições autorizadas a funcionar pelo BACEN, requer que a Administração use julgamento na 
determinação e registro de estimativas contábeis. Os ativos e passivos sujeitos a essas estimativas e premissas 
referem-se, basicamente, ao imposto de renda diferido ativo e passivo, à provisão para tributos e 
contribuições com exigibilidade suspensa, à provisão para passivos contingentes e mensuração do valor justo 
dos instrumentos financeiros. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em 
valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A 
Administração da Distribuidora e suas controladas revisam essas estimativas e premissas periodicamente. 



BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 
MOBILIÁRIOS 
 

Notas explicativas às demonstrações contábeis 
31 de dezembro de 2018 
(Em milhares de reais, exceto quando indicado) 
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Moeda funcional 
 
Os itens incluídos nas demonstrações contábeis da Distribuidora são mensurados usando a moeda do principal 
ambiente econômico, no qual a Distribuidora atua ("a moeda funcional"). As demonstrações contábeis estão 
apresentadas em reais (“R$”), que é a moeda funcional da Distribuidora. A taxa utilizada para a conversão de 
ativos e passivos em moeda estrangeira é a da data de fechamento, enquanto que as contas de resultado são 
convertidas pela taxa média do período. 
 
Consolidação 
 
A Companhia não está apresentando demonstrações contábeis consolidadas, e desta forma os investimentos 
nas controladas estão sendo avaliados pelo método de equivalência patrimonial.  
 
O Banco BTG Pactual S.A. publicou demonstrações contábeis consolidadas elaboradas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do 
Brasil (BACEN), associadas às normas e instruções do Conselho Monetário Nacional (CMN) e do BACEN, 
quando aplicável, em 31 de dezembro de 2018. 
 

3. Principais práticas contábeis 
 
As práticas contábeis mais relevantes adotadas pela Distribuidora são as seguintes: 
 
a. Caixa e equivalentes de caixa 
 
Para fins da demonstração do fluxo de caixa, inclui, conforme Resolução CMN nº 3.604/08, dinheiro em caixa, 
depósito bancários, investimentos de curto prazo de alta liquidez, com risco insignificante de mudança de 
valor, com prazo de vencimento original igual ou inferior a 90 dias. 
 
b. Aplicações interfinanceiras de liquidez 
 
As operações com cláusula de atualização monetária/cambial e as operações com encargos prefixados estão 
registradas a valor presente, líquidas dos custos de transação incorridos, calculadas "pro rata dia" com base 
na taxa efetiva das operações. 
 
c. Títulos e valores mobiliários 
 
São avaliados e classificados de acordo com os critérios estabelecidos pela Circular BACEN nº 3.068, de 08 de 
novembro de 2001, nas seguintes categorias: 
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(Em milhares de reais, exceto quando indicado) 
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i.Títulos para negociação  
 

Adquiridos com o propósito de serem ativa e frequentemente negociados. São registrados pelo custo de 
aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos e ajustados pelo valor de mercado, em contrapartida ao 
resultado do período. 
 
Segundo a Circular BACEN nº 3.068/01, os títulos e valores mobiliários, classificados como títulos para 
negociação, são apresentados no balanço patrimonial, como ativo circulante, independente de suas datas 
de vencimentos. 

 
ii.Títulos disponíveis para venda  

 
Não se enquadram como negociação nem como mantidos até o vencimento. São registrados pelo custo de 
aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos, em contrapartida ao resultado e posteriormente avaliados 
ao valor de mercado em contrapartida de conta específica do patrimônio líquido, líquidos dos efeitos 
tributários, os quais só serão reconhecidos no resultado quando da efetiva realização. 

 
iii.Títulos mantidos até o vencimento  

 
Adquiridos com a intenção e capacidade financeira para sua manutenção em carteira até o vencimento. 
São registrados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos em contrapartida ao 
resultado do período. 
 
Os declínios no valor de mercado dos títulos e valores mobiliários disponíveis para venda e dos mantidos 
até o vencimento, abaixo dos seus respectivos custos atualizados, relacionados a razões consideradas não 
temporárias, são refletidos no resultado como perdas realizadas. 

 
d. Instrumentos financeiros derivativos 
 
São classificados de acordo com a intenção da Administração, na data da contratação da operação, levando-
se em conta se sua finalidade é para proteção contra risco (hedge) ou não. 
 
As operações que utilizam instrumentos financeiros efetuadas por conta própria, ou que não atendam aos 
critérios de proteção (principalmente derivativos utilizados para administrar a exposição global de risco), são 
contabilizadas pelo valor justo, com os ganhos e perdas, realizados e não realizados, reconhecidos 
diretamente no resultado do período. 
 
Os instrumentos financeiros derivativos utilizados para mitigar os riscos decorrentes das exposições às 
variações no valor de mercado dos ativos e passivos financeiros e que sejam altamente correlacionados no 
que se refere às alterações no seu valor de mercado em relação ao valor de mercado do item que estiver 
sendo protegido, tanto no início quanto ao longo da vida do contrato e considerado efetivo na redução do 
risco associado à exposição a ser protegida, são considerados como instrumentos de proteção (hedge) e são 
classificados de acordo com sua natureza em:
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• Hedge de risco de mercado: os instrumentos financeiros classificados nesta categoria, bem como seus 
ativos e passivos financeiros relacionados, objeto de hedge, são mensurados a valor justo e têm seus 
ganhos e perdas, realizados ou não realizados, registrados no resultado; e 
 

• Hedge de fluxo de caixa: os instrumentos classificados nesta categoria são mensurados a valor justo, sendo 
a parcela efetiva das valorizações ou desvalorizações registrada, líquida dos efeitos tributários, em conta 
destacada no patrimônio líquido. A parcela não efetiva do respectivo hedge é reconhecida diretamente 
no resultado. 
 

e. Provisão para operações de liquidação duvidosa 
 
A Administração considera os seguintes aspectos para a constituição de provisão para operações de liquidação 
duvidosa sobre parte do ativo: 

 
• A Administração realiza estudos a fim de determinar a média do tempo de realização das taxas de 

administração considerando o histórico de pagamento, a natureza do fundo e sua respectiva liquidez. 

Desse modo, a Distribuidora realiza constituição de provisão para outros créditos de valores a receber, 

baseado na falta de ocorrência de fluxo de pagamento conforme média da carteira. 

• Considera-se fundos de maior liquidez aqueles que se enquadram como Fundos multimercado, 

Fundos de ações e Fundos de renda fixa. 

• Considera-se fundos de baixa liquidez, por consequência, com prazos mais alongados de pagamento 

os Fundos de participação, Fundos imobiliários e Fundos de investimentos em direitos creditórios. 

f. Valor justo dos títulos e valores mobiliários, instrumentos financeiros derivativos e demais direitos e 
obrigações 

 
O valor justo dos títulos e valores mobiliários, instrumentos financeiros derivativos e demais direitos e 
obrigações, quando aplicável, é calculado com base em preços de mercado, modelos de avaliação de preços, 
ou ainda com base no preço determinado para outros instrumentos financeiros com características 
semelhantes. Assim, quando da liquidação financeira destas operações, os resultados poderão ser diferentes 
das estimativas. Os ajustes diários das operações realizadas no mercado futuro são registrados como receita ou 
despesa efetiva quando auferidas ou incorridas. Os prêmios pagos ou recebidos na realização de operações no 
mercado de opções de ações, outros ativos financeiros e mercadorias são registrados nas respectivas contas 
patrimoniais pelos valores pagos ou recebidos, ajustados a preços de mercado em contrapartida do resultado.  
 
As operações realizadas no mercado a termo de ativos financeiros e mercadorias são registradas pelo valor final 
contratado, deduzido de diferença entre esse valor e o preço do bem ou direito ajustado a preços de mercado, na 
adequada conta de ativo ou passivo. As receitas e despesas são reconhecidas em razão do prazo de fluência dos 
contratos. 
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Os ativos e passivos decorrentes das operações de swap e de termo de moedas – dos contratos a termo sem 
entrega física (NDF) são registrados em contas patrimoniais pelo valor contábil, ajustado ao valor de mercado, 
em contrapartida do resultado, sem compensação entre valores a pagar e a receber.  
 
O valor nocional dos contratos é registrado em contas de compensação. 
 
g. Instrumentos financeiros - apresentação líquida 
 
Ativos e passivos financeiros são apresentados líquidos no balanço patrimonial se, e somente se, houver um 
direito legal corrente e executável de compensar os montantes reconhecidos e se houver a intenção de 
compensação, ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. 
 
h. Investimentos  
 
As participações em controladas são avaliadas pelo método de equivalência patrimonial. Os outros 
investimentos permanentes estão avaliados pelo custo de aquisição, deduzido, quando aplicável, de provisão 
para perdas.  
 
i. Redução ao valor recuperável de ativos 

   
É reconhecida como perda no resultado do período sempre que existirem evidências claras de que os ativos 
estejam avaliados por valor não recuperável. Este procedimento é realizado no mínimo ao final de cada 
exercício. 
 
Os ativos sujeitos a avaliação da redução do valor são deduzidos, quando aplicável, de provisão para 
desvalorização que é calculada de acordo com o menor valor entre o valor em uso e o valor justo menos custos 
para venda dos ativos. As principais estimativas utilizadas na determinação da provisão são: expectativa de 
fluxos de caixa futuros, taxas de descontos, iliquidez, entre outros. 

 
j. Imposto de renda e contribuição social  
 
As provisões para imposto de renda e contribuição social. quando devidas. são constituídas com base no lucro 
contábil, ajustado pelas adições e exclusões previstas na legislação fiscal. O imposto de renda e a contribuição 
social diferidos são calculados sobre o valor das diferenças temporárias, sempre que a realização desses 
montantes for julgada provável. Para o imposto de renda a alíquota utilizada é de 15%, acrescida de adicional 
de 10% sobre o lucro tributável anual excedente a R$ 240 e de 20% para contribuição social.  
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k. Ativos e passivos contingentes, e obrigações legais, fiscais e previdenciárias  
 
São efetuados de acordo com os critérios descritos abaixo: 
 

i.Contingências ativas  
 

Não são reconhecidas nas informações contábeis. exceto quando da existência de evidências que propiciem 
a garantia de sua realização. sobre as quais não cabem mais recursos. 
 
ii.Contingências passivas 
 

São reconhecidas nas informações contábeis quando, baseado na opinião de assessores jurídicos e da 
administração, for considerado provável o risco de perda de uma ação judicial ou administrativa e quando 
os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes 
classificados como perdas possíveis pelos assessores jurídicos são apenas divulgados em notas explicativas. 
enquanto aqueles classificados como perda remota não requerem provisão e divulgação. 
 

iii.Obrigações legais - fiscais e previdenciárias  
 

Referem-se a demandas judiciais onde estão sendo contestadas a legalidade e a constitucionalidade de 
alguns tributos e contribuições. O montante discutido é quantificado e registrado contabilmente. 
 

l. Lucro por ação  
 

É calculado com base na média ponderada de ações durante os períodos. 
 

m. Reconhecimento de receitas e despesas 
 
O resultado das operações é apurado pelo regime de competência. 
 
n. Rateio de despesas 
 

O Grupo BTG Pactual adota critério de rateio de custos e despesas administrativas que impactam a Distribuidora. 
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4. Gerenciamento de risco  
 
Os principais comitês/áreas envolvidas em atividades de gestão de risco para o Grupo BTG Pactual são: (i) 
Comitê Operacional, que aprova as políticas, define limites globais e é o último responsável pela gestão dos 
nossos riscos; (ii) Comitê de Novos Produtos, que avalia a viabilidade e supervisiona a implementação de 
propostas de novos negócios e produtos; (iii) Área de Risco de Crédito, que é responsável pela aprovação de 
novas operações de crédito de acordo com a diretrizes estabelecidas pelo nosso Chief Risk Officer (“CRO”); 
(iv) área de Risco de Mercado, que é responsável pelo monitoramento do risco de mercado, incluindo a 
utilização de nossos limites de risco (VaR), e para a aprovação de exceções; (v) área de Risco Operacional, que 
avalia os principais riscos operacionais frente às políticas internas estabelecidas e limites regulatórios; (vi) 
Comitê de Compliance, que é responsável por estabelecer regras de Anti Money Laundry (“AML”) e relatar 
problemas potenciais que envolvem lavagem de dinheiro; (vii) Chief Financial Officer (“CFO”), que é 
responsável por monitorar o risco de liquidez, incluindo a posição de caixa e o gerenciamento da estrutura de 
capital; (viii) Comitê de Auditoria, que é responsável pela verificação independente da adequação dos 
controles internos, e avaliação quanto à manutenção dos registros contábeis. 
 
O Grupo BTG Pactual monitora e controla a exposição ao risco através de uma variedade de sistemas internos 
distintos, porém complementares, de crédito, financeiro, operacional, compliance, impostos e legal. 
Acreditamos que o envolvimento dos comitês/áreas (incluindo suas subcomissões) com a gestão e o controle 
contínuos dos riscos promove a cultura de controle de risco rigoroso em toda a organização. As comissões do 
Banco são compostas de membros seniores das unidades de negócios e membros superiores dos 
departamentos de controle, os quais são independentes das áreas de negócio. Maiores detalhes sobre o 
gerenciamento de riscos podem ser consultados no site www.btgpactual.com.br/ri, na seção Governança 
Corporativa / Gerenciamento de Risco. 
 

5. Disponibilidades 
 
O saldo desta rubrica refere-se basicamente a depósitos em Bancos de primeira linha, no montante de R$307 
(31 de dezembro de 2017 – R$309). 
 

6. Aplicações interfinanceiras de liquidez 
 
 2018  2017 

 Total Até 90 dias 
De 90 a 365 

dias 
 Total 

      
Aplicações em depósitos interfinanceiros 126.436  16.675  109.761 

 
77.554  

Certificado de Depósito Interbancário 126.436  16.675  109.761 
 

77.554  

 
   

 
 

 126.436  16.675  109.761 
 

77.554  
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7. Títulos e valores mobiliários  
 
a. Resumo por tipo de carteira 
 
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, a carteira de títulos e valores mobiliários estava integralmente classificada 
como negociação. 
 
Apresentamos a seguir a composição por tipo de papel e prazo de vencimento da carteira de títulos e valores 
mobiliários: 
 
 2018  2017 

 
 Custo   Mercado  

 Sem vencimento /até 
90 dias    Mercado        

Carteira própria 24.538  24.538  24.538   24.923  

Quotas de fundos de investimento      

Ações 24.538  24.538  24.538   24.923        
 24.538  24.538  24.538   24.923  

 
As cotas de fundos de investimento são registradas ao custo de aquisição, ajustado, diariamente, pela variação 
no valor das cotas informada pelos administradores dos respectivos fundos de investimento. A valorização e 
desvalorização das cotas de fundos de investimento estão apresentadas em “Resultado de operações com 
títulos e valores mobiliários” na demonstração do resultado do exercício. 
 
b. Reclassificação de títulos e valores mobiliários 
 
A Administração classifica os títulos e valores mobiliários de acordo com sua intenção de negociação. 
 
Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017, não foram realizadas reclassificações de títulos, e 
valores mobiliários. 

 
8. Outros créditos 
 
a. Rendas a receber 
 

 2018  2017     

Taxa de administração e performance de fundos e carteiras de investimento 112.111   35.388   
112.111   35.388  

Circulante 112.111   35.388  
Longo prazo -  - 
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b. Diversos 
 

 2018  2017     

Adiantamentos e antecipações salariais 89 
 

47  
Ativo fiscal diferido 6.528 

 
23.079  

Depósitos judiciais    

COFINS exigibilidade suspensa (nota 10 c) 11.999  11.574  
Interposição de recursos trabalhistas 6  1.236  
Outros 7.060  5.262  

Impostos a compensar 99  1.622  
Devedores diversos (i) 34.151  16.506   

    

59.932  59.326  
 

   

Circulante 38.965  21.094  
Longo prazo 20.967  38.232  

 
(i) O saldo da rubrica refere-se basicamente a taxas, de gestão e administração de fundos, a receber de empresas ligadas. 
 

9. Participação em controladas 
 
As controladas têm por finalidade efetuar a gestão dos ativos e prestação de serviços de controladoria e  
cálculo de quota dos fundos de investimento administrados pela Distribuidora. As participações podem ser 
assim demonstradas: 
 

   Patrimônio líquido    Lucro/(prejuízo) líquido    Percentual de participação  

      2º semestre  Exercício  Exercício     

  2018  2017  2018  2018  2017  2018  2017 

               

No país               

BTG Pactual Gestora de Investimentos 
Alternativos Ltda. 

        
2.867  

        
2.156  

        
(2.248) 

        
(2.289) 

        
(1.579) 

 99,98%  99,98% 

BTG Pactual WM Gestão de Recursos Ltda.         
22.702  

        
50.344  

        
6.279  

        
21.131  

        
21.198  

 99,99%  99,99% 

BTG Pactual Gestora de Recursos Ltda.         
217.669  

        
221.290  

        
(818) 

        
30.775  

        
22.705  

 99,99%  99,99% 

BTG Pactual Corporate Services Ltda.         
877  

        
3.773  

        
(2.865) 

        
(2.896) 

        
(813) 

 99,99%  99,99% 

 
 Movimentação dos investimentos  

 2017  Aporte de 
capital  

 Dividendos   Resultado de 
Participação 

 

Ajuste de 
exercícios 
anteriores 

(i) 

 2018  
Resultado de 

Participação de 
2017 

No país              

BTG Pactual Gestora de Investimentos Alternativos 
Ltda. 

2.155   3.001   -  (2.289)  -  2.867                                 
(1.579) 

BTG Pactual WM Gestão de Recursos Ltda. 50.344   -  (48.218)  21.132   (556)  22.702                                
21.198  

BTG Pactual Gestora de Recursos Ltda.  221.289   1.000   (35.000)  30.776   (396)  217.669                                
22.705  

BTG Pactual Corporate Services Ltda. 3.773   -  -  (2.896)  -  877                                 
    (813) 

              

 277.561   4.001   (83.218)  46.723   (952)  244.115   41.511  

 
(i) Os ajustes de exercícios anteriores se refere as mudanças de práticas contábeis das investidas.
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10. Outras obrigações 
 
a. Sociais e estatutárias 
 

  2018  2017      
Dividendos / Juros sobre capital próprio 

 
5.950  59.350  

Gratificações e participações a pagar 
 

30.001  33.155  

 
 

35.951  92.505  

     
Circulante  35.951  92.505  
Longo prazo  -  - 

 
b. Fiscais e previdenciárias 

 
     
  2018  2017      
Impostos e contribuições a recolher  

 
6.655   4.385  

Impostos e contribuição sobre o lucro 
 

31.042   - 

 
 

37.697   4.385  
     

Circulante  37.697   4.385  
Longo prazo  -  - 

 
c. Diversas 

 
  2018  2017      

Despesa de pessoal 
 

1.697  817  
Provisão de pagamentos a efetuar 

 
151  188  

Credores diversos - País (i) 
 

2.700  3.610  
Provisão para passivos contingentes (Nota 11) (ii) 13.162  12.239 

 
 

17.710  16.854  

     

Circulante  4.548  4.625  
Longo prazo  13.162  12.229  

 
(i) O saldo da rubrica refere-se basicamente a valores a pagar para empresas ligadas. 
(ii) A Distribuidora questiona judicialmente o aumento da base de cálculo da COFINS e possui depósito judicial. Número do 

processo: 2005.51.01.011370-4 – outros créditos – diversos, no valor de R$11.999 (31 de dezembro de 2017 – R$11.574). 

 

11. Ativos e Passivos contingentes e obrigações legais. fiscais e previdenciárias 
 
A Administração da Distribuidora avalia as contingências existentes em função de processos judiciais movidos 
contra as empresas e constitui provisão, sempre que julgue necessária, para fazer face a perdas prováveis 
decorrentes dos referidos processos. O julgamento da Administração leva em consideração a opinião de seus 
advogados externos com relação à expectativa de êxito em cada processo. 
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a. Ativos contingentes 
 
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, a Distribuidora não tem contabilizado ativos contingentes. 
 
b. Passivos contingentes classificados como perdas prováveis e obrigações legais 
 
Provisões fiscais - As provisões para processos fiscais são representadas por processos judiciais e 
administrativos de tributos federais, municipais e estaduais e são compostas por obrigações legais e passivos 
contingentes. Sua constituição é baseada na opinião de consultores jurídicos externos e internos e na instância 
em que se encontra cada um dos processos. 
 
A Distribuidora é parte em processos envolvendo questões fiscais, sobre os quais foram efetuados depósitos 
judiciais vinculados a estes processos, que encontram-se provisionados. 
 
A Administração, com base em informações de seus assessores jurídicos e análise das demandas judiciais 
pendentes, constituiu provisão em montante considerado suficiente para cobrir as perdas estimadas sobre as 
causas classificadas como de risco de perda provável. 
 
c. Composição e movimentação das provisões 
 
A Administração da Distribuidora está questionando a constitucionalidade de alguns procedimentos fiscais 
relacionados aos tributos federais, bem como participa em outros processos judiciais, fiscais e cíveis. A 
Administração da Distribuidora, com base na opinião dos consultores legais, considera, para os processos 
judiciais em andamento, que as provisões para esses riscos, em 31 de dezembro de 2018, são adequadas para 
cobrir eventuais perdas decorrentes desses processos.  
 
As provisões constituídas e as respectivas movimentações podem ser assim demonstradas nos exercícios 
findos em 31 de dezembro: 
 

 2018  2017 

Saldo no início do exercício 12.239  11.604  
Constituição / atualização 1.602  769 
Baixa (679)  (134) 

Saldo no final do exercício 13.162  12.239  
    

Provisão para passivos contingentes (Nota 10c) 13.162  12.239  

 
A principal discussão judicial é o questionamento da legalidade da cobrança da COFINS de acordo com as 
regras estabelecidas na Lei 9.718/98. 
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Em 31 de dezembro de 2018, a Distribuidora figurava como parte em processos tributários com probabilidade 
de êxito possível, os quais não estão provisionados. Segue abaixo a descrição dos processos relevantes: 
 

• Processos relativos ao pagamento de Participação nos Lucros e Resultados (PLR), nos quais se discute 
a incidência de contribuição previdenciária sobre referidos valores e sua indedutibilidade da base de 
cálculo do IRPJ e CSLL. O valor envolvido é de R$188.000. Parte do valor conta como garantia por 
cláusula de indenização, uma vez que se refere a período anterior à aquisição do Banco pelos atuais 
controladores.  

• Processos em que se discute a validade de compensações efetuadas com créditos tributários de IRPJ, 
CSLL, IRRF para quitar débitos de IRPJ, CSLL, IRRF, PIS e COFINS . O valor envolvido nesses processos é 
de R$3.000. 
 

12. Imposto de renda e contribuição social 
 
A conciliação da despesa de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro com o produto da alíquota 
fiscal sobre o lucro antes do imposto de renda e da contribuição social é demonstrada como se segue: 
 
  2018  2017 

 
 

2º semestre 
 

Exercício  Exercício 

 
   

   
Base de cálculo 

 
               104.093             165.516              50.805  

     Resultado antes da tributação e participações 
 

                 130.810           202.847              95.347  
     Participações estatutárias sobre o lucro 

 
                 (19.717)            (30.331)           (33.542) 

    Juros sobre capital próprio 
 

                 (7.000)             (7.000)             (11.000) 

 
 

     
Encargo total do imposto de renda e contribuição social às alíquotas vigentes 

 
               (46.843)           (74.483)           (22.862) 

 
 

     
(Inclusões) / exclusões permanentes no cálculo da tributação 

 
                       342               21.238                 18.171  

   Participações em controladas 
 

                        129               21.025               18.679  
Outras (inclusões) / exclusões permanentes 

 
                        213                     213                  (508) 

 
 

     
(Inclusões) / exclusões temporárias no cálculo da tributação 

 
                   5.068                     156                6.095  

Provisão para títulos e exigibilidade suspensa 
 

                          (2)                   (99)                   306  
Variação Cambial 

 
                    1.495                 1.495    -  

Outras provisões 
 

                   3.575               (1.240)               5.789  

 
 

     
 

 
     

(Constituição) / Compensação sobre Prejuízo fiscal de IR e Base negativa de CSLL 
 

                  13.227               15.974                      70  

 
 

     
Despesa de imposto de renda e contribuição social 

 
               (28.206)             (37.115)                1.474  

 
 

     
(Despesa) / receita de ativos fiscais diferidos 

 
                (19.079)             (16.915)              (6.165) 

 
 

     
Total de despesa 

 
               (47.285)           (54.030)              (4.691) 

 
O imposto de renda e a contribuição social diferidos estão constituídos e registrados de acordo com os critérios 
estabelecidos pela Circular BACEN nº 3.059/02, levando em consideração o período de realização. 



BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 
MOBILIÁRIOS 
 

Notas explicativas às demonstrações contábeis 
31 de dezembro de 2018 
(Em milhares de reais, exceto quando indicado) 
 

21 

Os ativos fiscais diferidos, apresentados na rubrica "Outros créditos – Diversos" (Nota 8b), podem ser assim 
demonstrados: 
 

Imposto de renda e contribuição social 

 

Créditos tributários sobre 
diferenças temporárias 

 

Prejuízo fiscal e base 
negativa contribução 

social  

Total 

       
2019  1.545   2.772   4.317  

A partir de 2023  2.211   -  2.211  
Total  3.756   2.772   6.528  

Valor presente 
 2.762    -   2.762  

 
Tendo em vista a expectativa para sua realização, estima-se que o valor presente dos créditos não seja inferior 
a R$2.762 (31 de dezembro de 2017 – R$19.251). 
 
Em 21 de maio de 2015, foi publicada a Medida Provisória nº 675 que elevou a alíquota da Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido dos setores financeiro e segurador de 15% para 20% do lucro tributável, a partir de  de 
setembro de 2015. Em 7 de outubro de 2015, foi publicada a Lei 13.169, que reduz a aliquota de 20% para 
15% a partir de 2019. 
 

13. Patrimônio líquido  
 
a. Capital social  
 
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, o capital social totalmente subscrito e integralizado é de R$150.000, e é 
composto por 5.586.526 ações nominativas e escriturais sem valor nominal, divididas em 2.793.263 ações 
ordinárias e 2.793.263 ações preferenciais. As ações preferenciais não têm direito a voto, sendo-lhes 
assegurada a prioridade no reembolso do capital social, em caso de dissolução da sociedade, sem prêmio. 
 
b. Reserva legal 
 
Constituída à alíquota de 5% do lucro líquido do exercício, antes de qualquer outra destinação limitada a 20% 
do capital social. Esta reserva só será constituída ao final do exercício. 
 
c. Reserva estatutária 
 
De acordo com o Estatuto, esta reserva tem por finalidade a manutenção de capital de giro, e seu montante 
está limitado ao saldo do capital social. Conforme deliberação esta reserva só será constituída ao final do 
exercício. 
 
Em 31 de dezembro de 2018, a Distribuidora apresentou desenquadramento em suas reservas de patrimônio. 
O fato decorre da não destinação dos resultados apurados no mesmo período em concordância com a Lei nº 
6.404/76 por estar aguardando autorização do Banco Central do Brasil para pagamento de dividendos. 
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Eventuais saldos excedentes aos limites estipulados por lei serão destinados nas subsequentes Assembleias 
Gerais Ordinárias.   
 
d. Distribuição de lucros 
 
Os acionistas têm direito a dividendos mínimos de 25% sobre o lucro líquido do exercício, ajustado nos termos 
do artigo 202 da Lei nº 6.404/76. Os juros sobre o capital próprio, quando deliberados e pagos, são atribuídos 
como parcela de dividendo mínimo. 
 
Em ata de Reunião de Diretoria realizada em 31 de março de 2018, foi aprovada a distribuição de juros sobre 
capital próprio no montante de R$7.000, equivalente a R$1,25 por ação o que gerou R$2.800 de benefício 
fiscal. 
 
Em ata de Reunião de Diretoria realizada em 29 de dezembro de 2017, foi aprovada a distribuição de juros 
sobre capital próprio no montante de R$11.000, equivalente a R$1,97 por ação o que gerou R$4.950 de 
benefício fiscal. 

 

14. Instrumentos financeiros derivativos 
 

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, a Distribuidora não possuía posições em aberto relativos a instrumentos 
financeiros derivativos. 

 

15. Receitas de prestação de serviços 
 

 2018  2017 

 2º semestre  Exercício  Exercício 

Taxa de administração de fundos e carteiras de investimentos 53.314  93.576       51.476  
Prêmio de performance de fundos de investimento 115.971  122.476       51.927  

 169.285  216.052     103.403  

 
16. Outra receitas operacionais 

 
 2018  2017 

 2º semestre  Exercício  Exercício 

Recuperação de encargos e despesas -  -  243 
Reversão de provisão 1.459  1.486  1.509 
Atualização monetária de depósitos judiciais e outros 233  531  1.013 
Variação cambial 1.953  8.402  2.093 

 3.645  10.419  4.858 
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17. Outras despesas administrativas 
 

 2018  2017 

 2º semestre  Exercício  Exercício 

Serviços de terceiros e consultorias (i) 2.252  5.482  8.355  
Telecomunicações e processamento de dados (i) 4.744  8.076  8.330  
Despesas do sistema financeiro (i) 24  50  55  
Locações e condomínios (i) 1.337  2.789  3.292  
Viagens e hospedagens (i) 601  1.326  1.571  
Propaganda e relações públicas (i) 691  1.400  5.838  
Amortização e depreciação (i) 745  1.600  2.221  
Outros 1.604  2.295  2.487  

 11.998  23.018  32.149  

 
(i) O Grupo BTG Pactual adotou critério de rateio de custos e despesas administrativas. que impactaram a Distribuidora. (Nota 3m) 

 
18. Despesas de pessoal 
 

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, o saldo da conta refere-se basicamente a pagamento de proventos a 
funcionários e respectivos encargos sociais. 
 

19. Despesas tributárias 
 

 2018  2017 

 2º semestre  Exercício  Exercício 

Taxa de fiscalização CVM 42  42  37 
IOF 4  5  13 
ISS 3.358  4.170  1.989 
COFINS 2.665  4.182  3.065 
PIS 434  680  503 
Outros 223  427  259 

 6.726  9.506  5.866 

 
20. Outras despesas operacionais 
 

 2018  2017 

 2º semestre  Exercício  Exercício 

Despesas com provisão de taxa de administração de fundos de investimento (i) 3.201  3.201  -  
Despesas com administração de fundos de investimento -  -  1.509 
Despesas com contingências fiscais, cíveis e trabalhistas 323  670  701 
Baixa de créditos tributários -  -  1.071 
Variação cambial 2.153  2.153  3.199 

 5.677  6.024  6.480  

 
(i) O saldo refere-se a provisões para devedores duvidosos constituídos a partir de 2018, após adoção de critério implementado de teste de fluxo de 

pagamento de valores a receber. 

 

21. Partes relacionadas 
 
Os saldos de operações com partes relacionadas, as quais são efetuadas com base em taxas e condições usuais 
de mercado estão refletidos nas seguintes contas: 
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      Ativo / (Passivo)  Receitas / (Despesas) 

  Grau de relação  Prazo máximo  2018 2017  2018 2017 

Ativo                      

Disponibilidades            

Banco BTG Pactual S.A. (i) Controlador  -  300 301   - - 

           
Aplicações interfinanceiras de liquidez                 

Aplicações em depósitos interfinanceiros                 
Banco BTG Pactual S.A. (i) Controlador  23/12/2019  126.436 77.554   5.494 7.194  

           

Outros créditos           

Rendas a receber           

BTG Global Asset Management Ltd. Ligada  -  3.343 -  - - 
          

Diversos           

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM Ligada  -  - 16.489   - - 
BTGP Vida e Previdência Ligada  -  2 -  - - 

          

Passivo           

           

Outras obrigações           

Sociais e estatutárias (CP)           

Banco BTG Pactual S.A. Controlador  -  (5.950) (59.350)  - - 
Diversos           

Banco BTG Pactual S.A. Controlador  -  (2.700) (3.190)  - - 

 
(i) Controladas pela BTG Pactual Holding S.A. 
 

A remuneração total do pessoal chave da administração para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018. 
foi de R$7.300 (31 de dezembro de 2017 – R$150), a qual é considerada benefício de curto prazo.  
 

22. Limites operacionais 
 
A Distribuidora optou por calcular os limites operacionais de forma consolidada, tomando por base o 
Conglomerado Econômico-Financeiro BTG Pactual, que tem como instituição líder o Banco BTG Pactual S.A. 
 
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, todos os limites operacionais estão devidamente atendidos. 
 

23. Outras informações 
 
a. Caixa e equivalentes de caixa 
 
 2018  2017 

Saldos no início do exercício    
Disponibilidades  309  308  
Aplicações em depósitos interfinanceiros 8.876  880  

 9.185  1.188  
    

 2018  2017 

Saldos no fim do exercício    
Disponibilidades  307  309  
Aplicações em depósitos interfinanceiros 16.675  8.876  

 16.982  9.185  

 
b. Compromissos e responsabilidades 
 
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, não existiam fundos e carteiras administradas pela Distribuidora.  
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24. Lucro por ação 
 
 2018  2017 

 2º semestre  Exercício  Exercício 

Lucro líquido do semestre / exercício atribuído aos controladores             63.808             118.486             57.114  
Média ponderada por ação no final do semestre / exercício (lotes de mil ações)                5.586                   5.586                5.586  

Lucro líquido por lote de mil ações - básico e diluído (Em Reais)                 11,42                   21,21                10,22  
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Fitch Afirma Rating de Qualidade de Gestão de Investimentos “Excelente” da BTG Pactual Asset 
 
Fitch Ratings - São Paulo, 16 de maio de 2019: A Fitch Ratings afirmou, hoje, o Rating de Qualidade de 
Gestão de Investimentos ‘Excelente’ da BTG Pactual Asset Management DTVM S.A. (BTG Pactual Asset). 
A Perspectiva do rating é Estável.  
 
PRINCIPAIS FUNDAMENTOS DO RATING 
 
O rating ‘Excelente’ reflete a opinião da Fitch de que a gestora possui capacidade de investimento e 
características operacionais muito fortes em relação às estratégias de investimento oferecidas. 
 
O rating da BTG Pactual Asset reflete o processo de investimento bem formalizado e consistente, a equipe 
de executivos muito experiente e qualificada, os robustos sistemas de front/back office, automatizados e 
integrados, e a robusta estrutura de risco e compliance. O rating também reflete o suporte de seu controlador, 
o Banco BTG Pactual S.A. (BTG Pactual, Rating Nacional de Longo Prazo ‘AA-(bra)’ (AA menos 
(bra))/Perspectiva Estável), a quinta maior instituição financeira privada do Brasil por ativos. 
 
O rating contempla apenas as atividades de fundos tradicionais da gestora no mercado brasileiro e não inclui 
a gestão de fundos no exterior, imobiliários e fundos de fundos de terceiros, além das atividades de gestão de 
patrimônio, private equity, private banking e administração fiduciária. Todas estas atividades têm processos 
e políticas próprios e são segregadas da gestão de fundos tradicionais. 
 
Na opinião da Fitch, os principais desafios da BTG Pactual Asset são manter o bom desempenho de seus 
fundos, continuar o desenvolvimento das atividades internacionais para diversificar suas opções de 
investimento aos investidores e reter seus principais profissionais. 
 
O rating 'Excelente' da BTG Pactual Asset se baseia nas seguintes avaliações: 
 
Processo de Investimentos: Excelente 
Recursos de Investimentos: Excelente 
Gestão de Risco: Excelente 
Desempenho dos Investimentos: Consistente 
Companhia & Atendimento a Clientes: Forte 
 
Processo de Investimento 
 
O processo de investimento da BTG Pactual Asset é robusto e bem estruturado, baseado em comitês 
regulares e estratégias detalhadas, com abordagem top-down e apoiado em profundas análises proprietárias 
de empresas para fundos de renda variável (análise fundamentalista) e de crédito privado. Há ampla gama de 
mandatos e cobertura total da indústria de fundos na oferta de produtos, sendo concentrados em estratégias 
de multimercados e renda fixa. A pesquisa macro é desenvolvida internamente pela experiente equipe de 
economistas, que cobre vários países (o grupo está presente em dez países). Os analistas de renda variável 
acompanham cerca de trezentas empresas locais e cem internacionais, principalmente na América Latina, 
com modelo de avaliação de investimento e limite de 10% de exposição por empresa nos fundos. As análises 
dos fundos de crédito privado são realizadas por três profissionais no país e três em outros países latinos, que 
utilizam também as análises de crédito do banco. Além disso, a gestora tem amplo acesso a relatórios de alta 
qualidade de empresas de pesquisa especializadas.  
 
Os fundos têm regras e limites claramente definidos, como ativos elegíveis e estruturas estabelecidas em 
contrato. Embora os gestores tenham autonomia em suas decisões, as diretrizes dos comitês devem ser 
observadas e as discussões entre as equipes são constantes. A BTG Pactual Asset demonstra capacidade de 
ajustar seus processos às mudanças de condições de mercado, desenvolvendo políticas para mitigar os riscos 
de liquidez e aumentar a diversificação das carteiras. A gestora conta com relatórios de atribuição de 
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desempenho e relatórios de risco, que permitem avaliar se as carteiras estão em conformidade com as 
políticas de investimento, aprender com os erros cometidos e ajustar o seu processo de investimento.  
 
Recursos de Investimentos 
 
A BTG Pactual Asset conta com uma estrutura bem robusta e organizada, com transparência nas 
responsabilidades e nos controles, e forte segregação entre as áreas do grupo (equipe de investimento, 
middle e back office, áreas de risco, compliance, distribuição, finanças e tecnologia, entre outros), com 
profissionais muito qualificados e experientes. A estrutura é composta por 154 profissionais (não incluindo 
às áreas de controle de risco e compliance), sendo setenta no processo de investimento de fundos líquidos, 
segmentado em oito principais estratégias no Brasil, Chile, México, Colômbia, Peru, Estados Unidos e 
Inglaterra. As áreas de risco, compliance, auditoria interna e o departamento jurídico são corporativas e se 
reportam ao comitê executivo do grupo. O risco de pessoas-chave é mitigado pelo segundo escalão de 
executivos, também muito qualificado, pelo fato de os principais executivos serem sócios e pelas decisões 
serem tomadas em comitês. A rotatividade de profissionais tem sido relativamente alta desde 2015. No 
entanto, os profissionais têm sido repostos sem descontinuidade dos processos e estratégias.  
 
A BTG Pactual Asset possui um sistema proprietário de front/back office, completo e integrado, com 
posições em tempo real e elevado grau de automação e de controles, além de baixa intervenção manual. As 
funcionalidades da plataforma incluem pre-trading compliance, processamento e validação das cotas dos 
fundos, entre outras atividades. A plataforma é um software desenvolvido internamente, que permite que 
todo o processo de investimento seja executado em um sistema robusto (ordens dos gestores, confirmação 
das corretoras, alocação das posições, etc.). A plataforma também gerencia entradas e saídas de investidores 
e mantém os dados necessários para validar as cotas dos fundos. O grupo mantém uma extensa equipe de 
tecnologia da informação (TI) para desenvolver sistemas próprios. A gestora tem realizado grandes 
investimentos em infraestrutura e em ferramentas, que possibilitaram forte automação dos processos, 
segurança e escalabilidade.  
 
As áreas de middle e back office reconciliam todo o processo operacional, por meio do sistema proprietário. 
Os procedimentos são padronizados e bem integrados às plataformas dos provedores de serviços externos, 
como corretoras, administradores e custodiantes. As atividades de administração fiduciária e de custódia são 
desenvolvidas principalmente pelo próprio grupo (cerca de 90% dos ativos sob gestão – assets under 
management - AUM), que também fornece esta atividade para outras gestoras de recursos. O saldo é 
efetuado por outras cinco renomadas instituições financeiras. As bases de dados críticas de ativos e passivos 
dos fundos também são mantidas pelos administradores fiduciários, que realizam a precificação dos ativos e 
o cálculo de cotas diariamente, segundo as regras locais.  
 
Gestão de Risco 
 
A BTG Pactual Asset é supervisionada por diversas entidades externas (administradores, custodiantes, 
auditoria interna do grupo e auditoria externa da Ernst Young & Terco, para a gestora, e da KPMG, para a 
maioria dos fundos). A gestora e o grupo também são objeto de supervisão dos reguladores brasileiros 
(Comissão de Valores Mobiliários - CVM, Banco Central do Brasil e Associação Brasileira das Entidades 
dos Mercados Financeiro e de Capitais - Anbima). As áreas de risco (mercado, liquidez e operacional), 
compliance e auditoria interna são do grupo e possuem fortes controles e se reportam ao comitê executivo do 
grupo.  
 
A gestora possui sólido conjunto de políticas e procedimentos, com acompanhamento diário das posições e 
relatórios semanais discutidos nos comitês, inclusive testes de estresse, sem desenquadramentos relevantes. 
Utiliza um sistema proprietário para risco de mercado (VaR, tracking error etc.) e liquidez. O controle de 
liquidez dos fundos é beneficiado, ainda, pelo prazo de resgate (até D+60) para os fundos menos líquidos. 
Houve poucos desenquadramentos, os quais foram prontamente resolvidos. A área de compliance monitora a 
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implantação de todas as políticas e as exposições dos fundos e possui um robusto controle de risco 
operacional, com baixo volume de apontamentos e perdas operacionais.   
 
Desempenho dos Investimentos 
 
Nos últimos 36 meses, os fundos da BTG Pactual Asset apresentaram desempenho consistente e alinhado a 
seus objetivos e à performance dos principais pares. A maioria das estratégias, incluindo fundos de renda 
variável, multimercados, renda fixa e previdência, ficou do primeiro ao terceiro quintis em comparação com 
os pares no período analisado.  
 
Companhia e Atendimento aos Clientes  
 
A BTG Pactual Asset é uma subsidiária integral do Banco BTG Pactual, quinta maior instituição financeira 
privada do Brasil por ativos em dezembro de 2018, pelo ranking do Banco Central. A franquia, os negócios 
e a liquidez do grupo e da gestora foram bastante afetados em novembro de 2015, quando o principal 
acionista e antigo CEO do banco (André Esteves) foi acusado de envolvimento no escândalo de corrupção 
da operação “Lava-Jato”. Muitos investidores deixaram o grupo na época. O grupo foi ágil em reestruturar 
os negócios, se adequando à nova geração de receitas e aumentando sua liquidez e, em setembro de 2017, o 
Ministério Público Federal pediu absolvição do executivo por falta de provas. 
 
Após a prisão do acionista, o AUM da BTG Pactual Asset decresceu 41%, atingindo  BRL78 bilhões, em 
junho de 2016,permanecendo relativamente estável até dezembro de 2017 (BRL81 bilhões). Em 2018, se 
recuperou, aumentando 19%, totalizando BRL97 bilhões, devido à captação de investidores em função do 
bom desempenho dos fundos. Em dezembro de 2018, o AUM era constituído por fundos multimercados 
(37%), renda fixa (24%), renda variável (11%), imobiliários (14%), offshore (7%) e outros (7%). O perfil 
dos investidores era composto por private banking (39%), executivos/grupo (31%), corporate (10%), 
investidores estrangeiros (9%), fundos de pensão (5%) e outros (6%). A concentração é adequada. Os cinco 
maiores investidores detinham 13% do AUM da gestora (dez maiores: 18%). 
 
Fundado em 1983 como corretora, o grupo BTG Pactual iniciou suas atividades de fundos de investimento 
em 1984. É um dos maiores bancos de negócios do Brasil e possui forte reputação em todas as suas 
atividades, incluindo gestão de ativos. Mantém a cultura de partnership, com cerca de 240 sócios, sendo 
controlado por André Esteves. O grupo é altamente rentável, com ativos totais de BRL138 bilhões, 
patrimônio líquido de BRL19 bilhões e lucro líquido de BRL2,4 bilhões em dezembro de 2018 (BRL2,4 
bilhões em 2017). A BTG Pactual Asset é a sexta maior gestora de recursos do Brasil (a maior sem agências 
de varejo), com participação de mercado de 2,2% em dezembro de 2018 e foco em estratégias de maior valor 
agregado para investidores institucionais, private e distribuidores. A gestora é uma das principais linhas de 
negócios do grupo, com o qual é altamente integrado, respondendo por entre 6% e 12% do resultado deste.  
 
A BTG Pactual Asset atua com bom grau de transparência junto aos investidores e lhes fornece materiais de 
comunicação abrangentes, com a divulgação de relatórios mensais dos fundos, de acordo com as exigências 
de divulgação da CVM e da Anbima. A gestora também realiza conferências com investidores e lhes envia 
relatórios mensais com análises de riscos e sensibilidades. 
 
SENSIBILIDADES DOS RATINGS 
 
O rating da BTG Pactual Asset pode ser sensível a mudanças adversas relevantes em quaisquer dos 
principais fundamentos mencionados acima, principalmente se houver enfraquecimento de seu perfil 
financeiro, elevada rotatividade de profissionais ou deterioração de processos e políticas. Um desvio 
importante das diretrizes da Fitch para qualquer fator-chave pode resultar em rebaixamento do rating.  
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Contato:  
 
Analista principal 
Pedro Gomes 
Diretor 
+55-11-4504-2604 
Fitch Ratings Brasil Ltda. 
Alameda Santos, 700, 7º andar - Cerqueira César 
São Paulo - SP - CEP: 01418-100 
 
Analista secundário 
Luis Lopez 
Analista sênior 
+571-484-6770 ext. 2003 
 
Presidente do Comitê de Rating 
Davie R. Rodriguez, CFA 
Diretor sênior 
+1-212-908-0386 
 
Informações adicionais estão disponíveis em www.fitchratings.com e em www.fitchratings.com/ 
 
A Fitch Ratings foi paga para determinar cada rating de crédito listado neste relatório de classificação de 
risco de crédito pelo devedor ou emissor classificado, por uma parte relacionada que não seja o devedor ou o 
emissor classificado, pelo patrocinador (“sponsor”), subscritor (“underwriter”), ou o depositante do 
instrumento, título ou valor mobiliário que está sendo avaliado. 
 
Metodologia Aplicada e Pesquisa Relacionada: 
 
-- ‘Ratings de Qualidade de Gestão de Investimentos’ (6 de março de 2017). 
 
Relações com a Mídia: Jaqueline Ramos de Carvalho, Rio de Janeiro, Tel.: +55-21-4503-2623, E-mail: 
jaqueline.carvalho@thefitchratingsgroup.com. 
 
TODOS OS RATINGS DE CRÉDITO DA FITCH ESTÃO SUJEITOS A ALGUMAS LIMITAÇÕES E 
TERMOS DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE. POR FAVOR, VEJA NO LINK A SEGUIR ESSAS 
LIMITAÇÕES E TERMOS DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: 
HTTP://FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDINGCREDITRATINGS. ALÉM DISSO, AS 
DEFINIÇÕES E OS TERMOS DE USO DOS RATINGS ESTÃO DISPONÍVEIS NO SITE PÚBLICO DA 
AGÊNCIA, EM WWW.FITCHRATINGS.COM. OS RATINGS PÙBLICOS, CRITÉRIOS E 
METODOLOGIAS PUBLICADOS ESTÃO PERMANENTEMENTE DISPONÍVEIS NESTE SITE. O 
CÓDIGO DE CONDUTA DA FITCH E AS POLÍTICAS DE CONFIDENCIALIDADE, CONFLITOS DE 
INTERESSE; SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO (FIREWALL) DE AFILIADAS, COMPLIANCE E 
OUTRAS POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS RELEVANTES TAMBÉM ESTÃO DISPONÍVEIS NESTE 
SITE, NA SEÇÃO "CÓDIGO DE CONDUTA". A FITCH PODE TER FORNECIDO OUTRO SERVIÇO 
AUTORIZADO À ENTIDADE CLASSIFICADA OU A PARTES RELACIONADAS. DETALHES 
SOBRE ESSE SERVIÇO PARA RATINGS PARA O QUAL O ANALISTA PRINCIPAL ESTÁ 
BASEADO EM UMA ENTIDADE DA UNIÃO EUROPEIA PODEM SER ENCONTRADOS NA 
PÁGINA DO SUMÁRIO DA ENTIDADE NO SITE DA FITCH.  
 
Copyright © 2019 da Fitch, Inc., Fitch Ratings Ltd. e suas subsidiárias. 33 Whitehall St, NY, NY 
10004.Telefone:1-800-753-4824 (para chamadas efetuadas nos Estados Unidos), ou (001212) 908-0500 
(chamadas fora dos Estados Unidos). Fax: (212) 480-4435. Proibida a reprodução ou retransmissão, integral 
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ou parcial, exceto quando autorizada. Todos os direitos reservados. Ao atribuir e manter ratings e ao fazer 
outros relatórios (incluindo informações sobre projeções), a Fitch conta com informações factuais que recebe 
de emissores e underwriters e de outras fontes que a agência considera confiáveis. A Fitch realiza uma 
apuração adequada das informações factuais de que dispõe, de acordo com suas metodologias de rating, e 
obtém razoável verificação destas informações de fontes independentes, à medida que estas fontes estejam 
disponíveis com determinado patamar de segurança, ou em determinada jurisdição. A forma como é 
conduzida a investigação factual da Fitch e o escopo da verificação de terceiros que a agência obtém 
poderão variar, dependendo da natureza do título analisado e do seu emissor, das exigências e práticas na 
jurisdição em que o título analisado é oferecido e vendido e/ou em que o emissor esteja localizado, da 
disponibilidade e natureza da informação pública envolvida, do acesso à administração do emissor e seus 
consultores, da disponibilidade de verificações pré-existentes de terceiros, como relatórios de auditoria, 
cartas de procedimentos acordadas, avaliações, relatórios atuariais, relatórios de engenharia, pareceres legais 
e outros relatórios fornecidos por terceiros, disponibilidade de fontes independentes e competentes de 
verificação, com respeito ao título em particular, ou na jurisdição do emissor, em especial, e a diversos 
outros fatores. Os usuários dos ratings e relatórios da Fitch devem estar cientes de que nem uma investigação 
factual aprofundada, nem qualquer verificação de terceiros poderá assegurar que todas as informações de 
que a Fitch dispõe com respeito a um rating ou relatório serão precisas e completas. Em última instância, o 
emissor e seus consultores são responsáveis pela precisão das informações fornecidas à Fitch e ao mercado 
ao disponibilizar documentos e outros relatórios. Ao emitir ratings e relatórios, a Fitch é obrigada a confiar 
no trabalho de especialistas, incluindo auditores independentes, com respeito às demonstrações financeiras, e 
advogados, com referência a assuntos legais e tributários. Além disso, os ratings e as projeções financeiras e 
outras informações são naturalmente prospectivos e incorporam hipóteses e premissas sobre eventos futuros 
que, por sua natureza, não podem ser confirmados como fatos. Como resultado, apesar de qualquer 
verificação sobre fatos atuais, os ratings e as projeções podem ser afetados por condições ou eventos futuros 
não previstos na ocasião em que um rating foi emitido ou afirmado.  
As informações neste relatório são fornecidas "tais como se apresentam", sem que ofereçam qualquer tipo de 
garantia. Um rating da Fitch constitui opinião sobre o perfil de crédito de um título. Esta opinião e os 
relatórios se apoiam em critérios e metodologias existentes, que são constantemente avaliados e atualizados 
pela Fitch. Os ratings e relatórios são, portanto, resultado de um trabalho de equipe na Fitch, e nenhum 
indivíduo, ou grupo de indivíduos, é responsável isoladamente por um rating ou relatório. O rating não cobre 
o risco de perdas em função de outros riscos que não sejam o de crédito, a menos que tal risco esteja 
especificamente mencionado. A Fitch não participa da oferta ou venda de qualquer título. Todos os 
relatórios da Fitch são de autoria compartilhada. Os profissionais identificados em um relatório da Fitch 
participaram de sua elaboração, mas não são isoladamente responsáveis pelas opiniões expressas no texto. 
Os nomes são divulgados apenas para fins de contato. Um relatório que contenha um rating atribuído pela 
Fitch não constitui um prospecto, nem substitui as informações reunidas, verificadas e apresentadas aos 
investidores pelo emissor e seus agentes com respeito à venda dos títulos. Os ratings podem ser alterados ou 
retirados a qualquer tempo, por qualquer razão, a critério exclusivo da Fitch. A agência não oferece 
aconselhamento de investimentos de qualquer espécie. Os ratings não constituem recomendação de compra, 
venda ou retenção de qualquer título. Os ratings não comentam a correção dos preços de mercado, a 
adequação de qualquer título a determinado investidor ou a natureza de isenção de impostos ou taxação 
sobre pagamentos efetuados com respeito a qualquer título. A Fitch recebe pagamentos de emissores, 
seguradores, garantidores, outros coobrigados e underwriters para avaliar os títulos. Estes preços geralmente 
variam entre USD1.000 e USD750.000 (ou o equivalente em moeda local aplicável) por emissão. Em certos 
casos, a Fitch analisará todas ou determinado número de emissões efetuadas por um emissor em particular 
ou seguradas ou garantidas por determinada seguradora ou garantidor, mediante um único pagamento anual. 
Tais valores podem variar de USD10.000 a USD1.500.000 (ou o equivalente em moeda local aplicável). A 
atribuição, publicação ou disseminação de um rating pela Fitch não implicará consentimento da Fitch para a 
utilização de seu nome como especialista, com respeito a qualquer declaração de registro submetida 
mediante a legislação referente a títulos em vigor nos Estados Unidos da América, a Lei de Serviços 
Financeiros e Mercados, de 2000, da Grã-Bretanha ou a legislação referente a títulos de qualquer outra 
jurisdição, em particular. Devido à relativa eficiência da publicação e distribuição por meios eletrônicos, o 
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relatório da Fitch poderá ser disponibilizada para os assinantes eletrônicos até três dias antes do acesso para 
os assinantes dos impressos. 
 
Para a Austrália, Nova Zelândia, Taiwan e Coreia do Sul apenas: A Fitch Austrália Pty Ltd detém uma 
licença australiana de serviços financeiros (licença AFS nº337123.), a qual autoriza o fornecimento de 
ratings de crédito apenas a clientes de atacado. As informações sobre ratings de crédito publicadas pela Fitch 
não se destinam a ser utilizadas por pessoas que sejam clientes de varejo, nos termos da Lei de Sociedades 
(Corporations Act 2001). 
 
POLÍTICA DE ENDOSSO - A abordagem da Fitch em relação ao endosso de ratings, de forma que os 
ratings produzidos fora da UE possam ser usados por entidades reguladas dentro da UE para finalidades 
regulatórias, de acordo com os termos da Regulamentação da UE com respeito às agências de rating, poderá 
ser encontrada na página Divulgações da Regulamentação da UE (EU Regulatory Disclosures) no endereço 
eletrônico www.fitchratings.com/site/regulatory. Ao status de endosso de todos os ratings Internacionais é 
informada no sumário da entidade de cada instituição classificada e nas páginas de detalhamento da 
transação de todas as operações de finanças estruturadas, no website da Fitch. Estas publicações são 
atualizadas diariamente 
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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) 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) 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   

Aplicação inicial mínima R$5.000,00  
Aplicação máxima por cotista Não há  
Aplicação adicional mínima R$1.000,00  
Resgate Mínimo R$1.000,00  

1.20 Taxa de Entrada (upfront fee) 
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 

• % 20% 
• Benchmark 104%  
• Frequência Semestral 
• Linha-d’água Não há 

1.25 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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• 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. 

2.1.4 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 Ibmec-
SP/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  

• Mudança de remuneração/indexador Sim      Não  
• Estratégias combinadas (floors, caps, collars, spreads, 

straddles, box, financiamentos com termo etc.) 
Sim      Não  

• Alavancagem Sim      Não  
2.3.5.2 Mercados em que são utilizados derivativos: 
Juros Sim      Não  
Câmbio Sim      Não  

Ações Sim      Não   
Commodities Sim      Não  

Em Bolsas: 

• Com garantia Sim      Não  
• Sem garantia Sim      Não  

Em balcão: 

• Com garantia Sim      Não  
• Sem garantia Sim      Não  

2.3.6 - Compra de Cotas de Fundos de Investimento 
2.3.6.1 de fundos de terceiros? Sim      Não  
2.3.6.2 de fundos do gestor? Sim      Não  
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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 Percentuais detidos pelos cinco maiores e dez maiores cotistas 
1 –           37.32%  
2 –             6.86% 
3 –             5.78% 
4 –             2.86% 
5 –             2.85% 
6 –             2.66% 
7 –             2.45% 
8 –             2.27% 
9 –             2.11% 
10 –           1.87% 
Total -     67.03% 
3.9 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. 
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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% 

Pessimista: -5.050% 
6 meses? Otimista: 4.110% 

Pessimista: -3.980% 
12 meses? Otimista: 3.870% 

Pessimista: -3.750% 
24 meses? 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  

 
 
 
 
 
 

O Fundo iniciou as 
suas atividades no 

ano de 2012 

 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 
EUA 

N/A 

 Mar-Jul/02 Escândalos contábeis N/A 

 Jun/02 Marcação a mercado N/A 

 Jul-Out/02 Eleições no Brasil N/A 

 Mai/06 Crise das Bolsas norte-
americanas 

N/A 

 Jul-Ago/07 Crise das hipotecas N/A 

 Out/2008 - 
Mar/2009 

Crise no Sistema 
Financeiro norte-
americano 

N/A 

 Jan/10 – 
Jun/10 

Crise de endividamento 
dos PIGS 

N/A 

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 Sim      Não  
11.2 Prospecto Sim      Não   
11.3 Última lâmina Sim      Não   
11.4 Último Informe de Perfil Mensal (Arquivo 

XML - Padrão CVM) da carteira 
Sim      Não   

11.5 Último Informe de Extrato das Informações 
sobre o Fundo (Arquivo XML - Padrão CVM) 

Sim      Não   

11.6 Relatórios de Gestão Sim      Não   
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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 



ANEXO 1 - ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 

 

Nome Fundo BTG PACTUAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE 
FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES 

CNPJ:  
09.290.813/0001-38 

Administrador 
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS 
S/A DTVM 

 
Nº Termo Cred.  

CNPJ:  
59.281.253/0001-23 

 

Gestor 
BTG Pactual Asset Management 

 Nº Termo Cred.  
CNPJ:  

29.650.082/0001-00 
 

Custodiante 
Banco BTG Pactual  

 

CNPJ:  
09.215.250/0001-13 

 
  

Classificação do Fundo Resolução CMN 3.922/2010 

Art. 7º, I, “b” Art. 8º, I,“b” 

Art. 7º, I,“c”  Art. 8º, II,“a” 

Art. 7º, III,“a” Art. 8º, II,“b” 

Art. 7º, III,“b” Art. 8º, III 

Art. 7º, IV,“a” Art. 8º, IV,“a” 

Art. 7º, IV,“b” Art. 8º, IV,“b” 

Art. 7º, VII,“a” Art. 8º, IV,“c” 

Art. 7º, VII,“b” Art. 9º-A, I 

Art. 7º, VII,“c” Art. 9º-A, II 

Art. 8º, I,“a” Art. 9º-A, III 

Identificação dos documentos analisados 
referentes ao Fundo: 

Data do 
doc. 

Página na internet em que o documento foi 
consultado ou disponibilizado pela instituição 

1. Questionário Padrão Due Diligence para Fundo 

de Investimento – Seção 2 da ANBIMA  
  

2. Regulamento 
28/06/2017 

http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg
_sistema=fundosreg 

3. Lâmina de Informações essenciais 
03/2019 

http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg
_sistema=fundosreg 

4. Formulário de informações complementares 
28/06/2018 

http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg
_sistema=fundosreg 

5. Perfil Mensal 
03/2019 

http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg
_sistema=fundosreg 

6. Demonstração de Desempenho   

7. Relatórios de Rating   

8. Demonstrações Contábeis 

31/12/2018 

http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?s
g_sistema=fundosreg 

 
 

II.5 - Forma de Distribuição do Fundo (art. 3º, § 2º, II, da Portaria MPS nº 519/2011) 

  Nome/Razão Social do 
distribuidor: 

BANCO BTG PACTUAL S.A  
 

CPF/CNPJ: CNPJ 30.306.294/0001-45 

Informações sobre a 
Política de Distribuição: 

A distribuição das cotas do fundo é efetuada por uma instituição integrante do 
sistema de distribuição de valores mobiliários, devidamente autorizada e habilitada 
pela CVM, encontrando-se, portanto, capacitada para exercer atividades 
relacionadas à colocação, negociação e venda de títulos e valores mobiliários, 
dentre estes, quotas de fundos. Os contratos são firmados pelo fundo envolvendo 
tanto gestora e administrador como partes, e estabelecem obrigações relacionadas 
a manutenção de procedimentos de prevenção e combate ao crime de lavagem de 

http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg


 

 

dinheiro e de adequação do fundo ao perfil do investidor (suitability). Os 
distribuidores são remunerados diretamente pelo fundo, com base em percentual 
da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de 
performance, essas previstas no regulamento. 

 

Resumo das informações do Fundo de Investimento  

Data de Constituição: 12/12/2007 Data de Início das Atividades: 10/03/2008 

Política de Investimentos 
do Fundo 

Índice de referência/objetivo de rentabilidade:  
Os fundos de ações têm como principal fator de risco a variação de 
preços do mercado acionário, que podem resultar em significativas 
perdas patrimoniais aos seus cotistas. A composição de sua carteira 
deve possuir, no mínimo, 67% nos seguintes ativos: ações 
admitidas à negociação em bolsa de valores ou entidade do mercado 
de balcão organizado, bônus ou recibos de subscrição, certificados 
de depósito de ações, cotas de fundos de ações, cotas dos fundos de 
índice de ações e/ou Brazilian Depositary 

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 (individualmente, apenas "Cotista", e quando tomados 
coletivamente denominados "Cotistas"), que busquem performance diferenciada, 
e entendam a natureza e a extensão dos riscos inerentes às aplicações no 
mercado financeiro e de capitais 

Condições de 
Investimento (Prazos/ 
Condições para resgate)  

Prazo de Duração do Fundo   

Prazo de Carência (dias)  

Prazo para Conversão de Cotas (dias) D+1 

Prazo para Pagamento dos Resgates (dias) D+30 

Prazo Total (dias)  

Condições de 
Investimento 

(Custos/Taxas) 

Taxa de entrada (%)  

Taxa de saída (%)  

Taxa de administração (%) 2.5% 

Taxa de Performance 
Índice de referencia Frequência Linha-d`água 

   

Aderência do Fundo aos 
quesitos estabelecidos 
na Resolução do CMN 
relativos, dentre outros, 
aos gestores e 
administradores do 
fundo, aos ativos de 
crédito privado que 
compõem sua carteira 

 

Alterações ocorridas 
relativas às instituições 
administradoras e 
gestoras do fundo:  

 

Análise de fatos 
relevantes divulgados: 

 

Análise da aderência do 
fundo ao perfil da 
carteira do RPPS e à sua 
Política de 
Investimentos: 

 



 

 

Principais riscos 
associados ao Fundo: 

 

Histórico de Rentabilidade do Fundo 

Ano 
Nº de 

Cotistas 

Patrimônio 
Líquido 

(R$) 

Valor da 
Cota do Fundo 

(R$) 

Rentabilidade 
(%) 

Variação % 
do índice de 
referência 

Contribuição em relação ao 
índice de referência/ ou 

Desempenho do fundo como % 
do índice de referência 

2018 656 51557706 3.522725 6.10% - - 
2017 587 72566329 3.3200823 22.49% - - 
2016 119 92156312 2.7105233 18.27% - - 
2015 183 359283844 2.29177423 -2.20% - - 
2014 349 836725314 2.3433617 4% - - 

 

 Análise da Carteira do Fundo de Investimento 

Composição da 
carteira (atual) 

Espécie de ativos % do PL 

Fundo de Investimento de Ações 99,99% 

  

  

  

  
 

Caso o Fundo 
aplique em cotas 
de outros Fundos 
de Investimento 

CNPJ Fundo(s)  Classificação Resolução CMN % do PL 

18.969.955/0001-17 
 

 99.99 

   

   

   

   

   

Maiores emissores 
de títulos de 
crédito privado em 
estoque do Fundo 

Emissor (CPF/CNPJ) Tipo de Emissor % do PL 

   

   

   

   

   

Carteira do Fundo é aderente à Política de 
Investimentos estabelecida em seu regulamento e 
com a classificação na Resolução CMN 

Sim 

Prazo médio da carteira de títulos do Fundo (em meses (30) dias) 3.40 

Compatibilidade do Fundo com as obrigações 
presentes e futuras do RPPS 

Sim 

Nota de Risco de 
Crédito 

Agência de risco Nota 

  
 

Análise conclusiva e 
comparativa com 

outros fundos: 
 

Comentários 
Adicionais 

 
 

 

Declaro que tenho conhecimento dos aspectos que caracterizam este Fundo de Investimento, em 

relação ao conteúdo de seu Regulamento e de fatos relevantes que possam contribuir para seu 

desempenho, além de sua compatibilidade ao perfil da carteira e à Política de Investimentos do RPPS. 

Data:  



 

 

Responsáveis pela Análise: Cargo CPF Assinatura 

    

    

    

 





















































 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestor de recursos de terceiros (Pessoa Jurídica): 
 

BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM 

 
 
Questionário preenchido por: 

Compliance – Due Diligence 

 
 
 
Data: 

Novembro de 2018 
 

 

(Todos os campos devem ser preenchidos. Caso algum campo não seja 
aplicável à sua instituição, este 

deve ser preenchido com “N/A”) 

Questionário Padrão  
Due Diligence para Fundos de 
Investimento – Seção 2: 
 
Informações sobre o Fundo de Investimento 

 
Versão: 2.0 - Atualizada em jul/2012 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 

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) 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) 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   

Aplicação inicial mínima R$5.000,00  
Aplicação máxima por cotista Não há  
Aplicação adicional mínima R$1.000,00  
Resgate Mínimo R$1.000,00  

1.20 Taxa de Entrada (upfront fee) 
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 

• % 20% 
• Benchmark 104%  
• Frequência Semestral 
• Linha-d’água Não há 

1.25 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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• 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. 

2.1.4 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 Ibmec-
SP/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  

• Mudança de remuneração/indexador Sim      Não  
• Estratégias combinadas (floors, caps, collars, spreads, 

straddles, box, financiamentos com termo etc.) 
Sim      Não  

• Alavancagem Sim      Não  
2.3.5.2 Mercados em que são utilizados derivativos: 
Juros Sim      Não  
Câmbio Sim      Não  

Ações Sim      Não   
Commodities Sim      Não  

Em Bolsas: 

• Com garantia Sim      Não  
• Sem garantia Sim      Não  

Em balcão: 

• Com garantia Sim      Não  
• Sem garantia Sim      Não  

2.3.6 - Compra de Cotas de Fundos de Investimento 
2.3.6.1 de fundos de terceiros? Sim      Não  
2.3.6.2 de fundos do gestor? Sim      Não  
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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 Percentuais detidos pelos cinco maiores e dez maiores cotistas 
1 –           37.32%  
2 –             6.86% 
3 –             5.78% 
4 –             2.86% 
5 –             2.85% 
6 –             2.66% 
7 –             2.45% 
8 –             2.27% 
9 –             2.11% 
10 –           1.87% 
Total -     67.03% 
3.9 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. 
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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% 

Pessimista: -5.050% 
6 meses? Otimista: 4.110% 

Pessimista: -3.980% 
12 meses? Otimista: 3.870% 

Pessimista: -3.750% 
24 meses? 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  

 
 
 
 
 
 

O Fundo iniciou as 
suas atividades no 

ano de 2012 

 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 
EUA 

N/A 

 Mar-Jul/02 Escândalos contábeis N/A 

 Jun/02 Marcação a mercado N/A 

 Jul-Out/02 Eleições no Brasil N/A 

 Mai/06 Crise das Bolsas norte-
americanas 

N/A 

 Jul-Ago/07 Crise das hipotecas N/A 

 Out/2008 - 
Mar/2009 

Crise no Sistema 
Financeiro norte-
americano 

N/A 

 Jan/10 – 
Jun/10 

Crise de endividamento 
dos PIGS 

N/A 

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 Sim      Não  
11.2 Prospecto Sim      Não   
11.3 Última lâmina Sim      Não   
11.4 Último Informe de Perfil Mensal (Arquivo 

XML - Padrão CVM) da carteira 
Sim      Não   

11.5 Último Informe de Extrato das Informações 
sobre o Fundo (Arquivo XML - Padrão CVM) 

Sim      Não   

11.6 Relatórios de Gestão Sim      Não   
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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 



ANEXO 1 - ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 

 

Nome Fundo BTG PACTUAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE 
FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES 

CNPJ:  
09.290.813/0001-38 

Administrador 
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS 
S/A DTVM 

 
Nº Termo Cred.  

CNPJ:  
59.281.253/0001-23 

 

Gestor 
BTG Pactual Asset Management 

 Nº Termo Cred.  
CNPJ:  

29.650.082/0001-00 
 

Custodiante 
Banco BTG Pactual  

 

CNPJ:  
09.215.250/0001-13 

 
  

Classificação do Fundo Resolução CMN 3.922/2010 

Art. 7º, I, “b” Art. 8º, I,“b” 

Art. 7º, I,“c”  Art. 8º, II,“a” 

Art. 7º, III,“a” Art. 8º, II,“b” 

Art. 7º, III,“b” Art. 8º, III 

Art. 7º, IV,“a” Art. 8º, IV,“a” 

Art. 7º, IV,“b” Art. 8º, IV,“b” 

Art. 7º, VII,“a” Art. 8º, IV,“c” 

Art. 7º, VII,“b” Art. 9º-A, I 

Art. 7º, VII,“c” Art. 9º-A, II 

Art. 8º, I,“a” Art. 9º-A, III 

Identificação dos documentos analisados 
referentes ao Fundo: 

Data do 
doc. 

Página na internet em que o documento foi 
consultado ou disponibilizado pela instituição 

1. Questionário Padrão Due Diligence para Fundo 

de Investimento – Seção 2 da ANBIMA  
  

2. Regulamento 
28/06/2017 

http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg
_sistema=fundosreg 

3. Lâmina de Informações essenciais 
03/2019 

http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg
_sistema=fundosreg 

4. Formulário de informações complementares 
28/06/2018 

http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg
_sistema=fundosreg 

5. Perfil Mensal 
03/2019 

http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg
_sistema=fundosreg 

6. Demonstração de Desempenho   

7. Relatórios de Rating   

8. Demonstrações Contábeis 

31/12/2018 

http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?s
g_sistema=fundosreg 

 
 

II.5 - Forma de Distribuição do Fundo (art. 3º, § 2º, II, da Portaria MPS nº 519/2011) 

  Nome/Razão Social do 
distribuidor: 

BANCO BTG PACTUAL S.A  
 

CPF/CNPJ: CNPJ 30.306.294/0001-45 

Informações sobre a 
Política de Distribuição: 

A distribuição das cotas do fundo é efetuada por uma instituição integrante do 
sistema de distribuição de valores mobiliários, devidamente autorizada e habilitada 
pela CVM, encontrando-se, portanto, capacitada para exercer atividades 
relacionadas à colocação, negociação e venda de títulos e valores mobiliários, 
dentre estes, quotas de fundos. Os contratos são firmados pelo fundo envolvendo 
tanto gestora e administrador como partes, e estabelecem obrigações relacionadas 
a manutenção de procedimentos de prevenção e combate ao crime de lavagem de 

http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg


 

 

dinheiro e de adequação do fundo ao perfil do investidor (suitability). Os 
distribuidores são remunerados diretamente pelo fundo, com base em percentual 
da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de 
performance, essas previstas no regulamento. 

 

Resumo das informações do Fundo de Investimento  

Data de Constituição: 12/12/2007 Data de Início das Atividades: 10/03/2008 

Política de Investimentos 
do Fundo 

Índice de referência/objetivo de rentabilidade:  
Os fundos de ações têm como principal fator de risco a variação de 
preços do mercado acionário, que podem resultar em significativas 
perdas patrimoniais aos seus cotistas. A composição de sua carteira 
deve possuir, no mínimo, 67% nos seguintes ativos: ações 
admitidas à negociação em bolsa de valores ou entidade do mercado 
de balcão organizado, bônus ou recibos de subscrição, certificados 
de depósito de ações, cotas de fundos de ações, cotas dos fundos de 
índice de ações e/ou Brazilian Depositary 

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 (individualmente, apenas "Cotista", e quando tomados 
coletivamente denominados "Cotistas"), que busquem performance diferenciada, 
e entendam a natureza e a extensão dos riscos inerentes às aplicações no 
mercado financeiro e de capitais 

Condições de 
Investimento (Prazos/ 
Condições para resgate)  

Prazo de Duração do Fundo   

Prazo de Carência (dias)  

Prazo para Conversão de Cotas (dias) D+1 

Prazo para Pagamento dos Resgates (dias) D+30 

Prazo Total (dias)  

Condições de 
Investimento 

(Custos/Taxas) 

Taxa de entrada (%)  

Taxa de saída (%)  

Taxa de administração (%) 2.5% 

Taxa de Performance 
Índice de referencia Frequência Linha-d`água 

   

Aderência do Fundo aos 
quesitos estabelecidos 
na Resolução do CMN 
relativos, dentre outros, 
aos gestores e 
administradores do 
fundo, aos ativos de 
crédito privado que 
compõem sua carteira 

 

Alterações ocorridas 
relativas às instituições 
administradoras e 
gestoras do fundo:  

 

Análise de fatos 
relevantes divulgados: 

 

Análise da aderência do 
fundo ao perfil da 
carteira do RPPS e à sua 
Política de 
Investimentos: 

 



 

 

Principais riscos 
associados ao Fundo: 

 

Histórico de Rentabilidade do Fundo 

Ano 
Nº de 

Cotistas 

Patrimônio 
Líquido 

(R$) 

Valor da 
Cota do Fundo 

(R$) 

Rentabilidade 
(%) 

Variação % 
do índice de 
referência 

Contribuição em relação ao 
índice de referência/ ou 

Desempenho do fundo como % 
do índice de referência 

2018 656 51557706 3.522725 6.10% - - 
2017 587 72566329 3.3200823 22.49% - - 
2016 119 92156312 2.7105233 18.27% - - 
2015 183 359283844 2.29177423 -2.20% - - 
2014 349 836725314 2.3433617 4% - - 

 

 Análise da Carteira do Fundo de Investimento 

Composição da 
carteira (atual) 

Espécie de ativos % do PL 

Fundo de Investimento de Ações 99,99% 

  

  

  

  
 

Caso o Fundo 
aplique em cotas 
de outros Fundos 
de Investimento 

CNPJ Fundo(s)  Classificação Resolução CMN % do PL 

18.969.955/0001-17 
 

 99.99 

   

   

   

   

   

Maiores emissores 
de títulos de 
crédito privado em 
estoque do Fundo 

Emissor (CPF/CNPJ) Tipo de Emissor % do PL 

   

   

   

   

   

Carteira do Fundo é aderente à Política de 
Investimentos estabelecida em seu regulamento e 
com a classificação na Resolução CMN 

Sim 

Prazo médio da carteira de títulos do Fundo (em meses (30) dias) 3.40 

Compatibilidade do Fundo com as obrigações 
presentes e futuras do RPPS 

Sim 

Nota de Risco de 
Crédito 

Agência de risco Nota 

  
 

Análise conclusiva e 
comparativa com 

outros fundos: 
 

Comentários 
Adicionais 

 
 

 

Declaro que tenho conhecimento dos aspectos que caracterizam este Fundo de Investimento, em 

relação ao conteúdo de seu Regulamento e de fatos relevantes que possam contribuir para seu 

desempenho, além de sua compatibilidade ao perfil da carteira e à Política de Investimentos do RPPS. 

Data:  



 

 

Responsáveis pela Análise: Cargo CPF Assinatura 

    

    

    

 



ANEXO 1 - ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 

 

Nome Fundo BTG PACTUAL TESOURO IPCA CURTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA 
FIXA REFERENCIADO 

CNPJ:  
20.374.752/0001-20 
 

Administrador 
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS 
S/A DTVM 

 
Nº Termo Cred.  

CNPJ:  
59.281.253/0001-23 

 

Gestor 
BTG Pactual Asset Management 

 Nº Termo Cred.  
CNPJ:  

29.650.082/0001-00 
 

Custodiante 
Banco BTG Pactual  

 

CNPJ:  
09.215.250/0001-13 

 
  

Classificação do Fundo Resolução CMN 3.922/2010 

Art. 7º, I, “b” Art. 8º, I,“b” 

Art. 7º, I,“c”  Art. 8º, II,“a” 

Art. 7º, III,“a” Art. 8º, II,“b” 

Art. 7º, III,“b” Art. 8º, III 

Art. 7º, IV,“a” Art. 8º, IV,“a” 

Art. 7º, IV,“b” Art. 8º, IV,“b” 

Art. 7º, VII,“a” Art. 8º, IV,“c” 

Art. 7º, VII,“b” Art. 9º-A, I 

Art. 7º, VII,“c” Art. 9º-A, II 

Art. 8º, I,“a” Art. 9º-A, III 

Identificação dos documentos analisados 
referentes ao Fundo: 

Data do 
doc. 

Página na internet em que o documento foi 
consultado ou disponibilizado pela instituição 

1. Questionário Padrão Due Diligence para Fundo 

de Investimento – Seção 2 da ANBIMA  
  

2. Regulamento 
12/07/2018 

http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg
_sistema=fundosreg 

3. Lâmina de Informações essenciais 
03/2019 

http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg
_sistema=fundosreg 

4. Formulário de informações complementares 
12/07/2018 

http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg
_sistema=fundosreg 

5. Perfil Mensal 
03/2019 

http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg
_sistema=fundosreg 

6. Demonstração de Desempenho   

7. Relatórios de Rating   

8. Demonstrações Contábeis 

31/12/2018 

http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?s
g_sistema=fundosreg 

 
 

II.5 - Forma de Distribuição do Fundo (art. 3º, § 2º, II, da Portaria MPS nº 519/2011) 

  Nome/Razão Social do 
distribuidor: 

BANCO BTG PACTUAL S.A  
 

CPF/CNPJ: CNPJ 30.306.294/0001-45 

Informações sobre a 
Política de Distribuição: 

A distribuição das cotas do fundo é efetuada por uma instituição integrante do 
sistema de distribuição de valores mobiliários, devidamente autorizada e habilitada 
pela CVM, encontrando-se, portanto, capacitada para exercer atividades 
relacionadas à colocação, negociação e venda de títulos e valores mobiliários, 
dentre estes, quotas de fundos. Os contratos são firmados pelo fundo envolvendo 
tanto gestora e administrador como partes, e estabelecem obrigações relacionadas 

http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg


 

 

a manutenção de procedimentos de prevenção e combate ao crime de lavagem de 
dinheiro e de adequação do fundo ao perfil do investidor (suitability). Os 
distribuidores são remunerados diretamente pelo fundo, com base em percentual 
da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de 
performance, essas previstas no regulamento. 

 

Resumo das informações do Fundo de Investimento  

Data de Constituição: 12/12/2005 Data de Início das Atividades: 14/12/2005 

Política de Investimentos 
do Fundo 

Índice de referência/objetivo de rentabilidade: IMA B5 
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 

Público-alvo: 
  FUNDO destina-se a receber aplicações de recursos provenientes de 
investidores em geral, que busquem performance referenciada ao -IMA-B5 

Condições de 
Investimento (Prazos/ 
Condições para resgate)  

Prazo de Duração do Fundo   

Prazo de Carência (dias)  

Prazo para Conversão de Cotas (dias) D+0 

Prazo para Pagamento dos Resgates (dias) D+0 

Prazo Total (dias)  

Condições de 
Investimento 

(Custos/Taxas) 

Taxa de entrada (%)  

Taxa de saída (%)  

Taxa de administração (%) 0.2% 

Taxa de Performance 
Índice de referencia Frequência Linha-d`água 

IMA B5   

Aderência do Fundo aos 
quesitos estabelecidos 
na Resolução do CMN 
relativos, dentre outros, 
aos gestores e 
administradores do 
fundo, aos ativos de 
crédito privado que 
compõem sua carteira 

 

Alterações ocorridas 
relativas às instituições 
administradoras e 
gestoras do fundo:  

 

Análise de fatos 
relevantes divulgados: 

 

Análise da aderência do 
fundo ao perfil da 
carteira do RPPS e à sua 
Política de 
Investimentos: 

 

Principais riscos 
associados ao Fundo: 

 

Histórico de Rentabilidade do Fundo 

Ano 
Nº de 

Cotistas 

Patrimônio 
Líquido 

(R$) 

Valor da 
Cota do Fundo 

(R$) 

Rentabilidade 
(%) 

Variação % 
do índice de 
referência 

Contribuição em relação ao 
índice de referência/ ou 



 

 

Desempenho do fundo como % 
do índice de referência 

2018 8480 188718190 5.0709198 9.63% 9.87% 98% 

2017 3241 97650897 4.6254523 12.29% 12.58% 98% 

2016 1006 79615073 4.1192294 15.40% 15.48% 99% 

2015 225 59388059 3.5935504 15.35% 15.46% 99% 

2014 344 421792776 3.0946415 11.12% 11.64% 95% 
 

 Análise da Carteira do Fundo de Investimento 

Composição da 
carteira (atual) 

Espécie de ativos % do PL 

Títulos Públicos 98.41% 

Operações Compromissadas 1.26% 

  

  

  
 

Caso o Fundo 
aplique em cotas 
de outros Fundos 
de Investimento 

CNPJ Fundo(s)  Classificação Resolução CMN % do PL 

1.   

2.   

3.   

.....   

Maiores emissores 
de títulos de 
crédito privado em 
estoque do Fundo 

Emissor (CPF/CNPJ) Tipo de Emissor % do PL 

   

   

   

   

   

Carteira do Fundo é aderente à Política de 
Investimentos estabelecida em seu regulamento e 
com a classificação na Resolução CMN 

Sim 

Prazo médio da carteira de títulos do Fundo (em meses (30) dias) 30.30 

Compatibilidade do Fundo com as obrigações 
presentes e futuras do RPPS 

Sim 

Nota de Risco de 
Crédito 

Agência de risco Nota 

  
 

Análise conclusiva e 
comparativa com 

outros fundos: 
 

Comentários 
Adicionais 

 
 

 

Declaro que tenho conhecimento dos aspectos que caracterizam este Fundo de Investimento, em 

relação ao conteúdo de seu Regulamento e de fatos relevantes que possam contribuir para seu 

desempenho, além de sua compatibilidade ao perfil da carteira e à Política de Investimentos do RPPS. 

Data:  

Responsáveis pela Análise: Cargo CPF Assinatura 

    

    

    

 



ANEXO 1 - ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 

 

Nome Fundo 
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA 
FIXA REFERENCIADO 

 

CNPJ:  
09.814.233/0001-00 

Administrador 
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS 
S/A DTVM 

 
Nº Termo Cred.  

CNPJ:  
59.281.253/0001-23 

 

Gestor 
BTG Pactual Asset Management 

 Nº Termo Cred.  
CNPJ:  

29.650.082/0001-00 
 

Custodiante 
Banco BTG Pactual  

 

CNPJ:  
09.215.250/0001-13 

 
  

Classificação do Fundo Resolução CMN 3.922/2010 

Art. 7º, I, “b” Art. 8º, I,“b” 

Art. 7º, I,“c”  Art. 8º, II,“a” 

Art. 7º, III,“a” Art. 8º, II,“b” 

Art. 7º, III,“b” Art. 8º, III 

Art. 7º, IV,“a” Art. 8º, IV,“a” 

Art. 7º, IV,“b” Art. 8º, IV,“b” 

Art. 7º, VII,“a” Art. 8º, IV,“c” 

Art. 7º, VII,“b” Art. 9º-A, I 

Art. 7º, VII,“c” Art. 9º-A, II 

Art. 8º, I,“a” Art. 9º-A, III 

Identificação dos documentos analisados 
referentes ao Fundo: 

Data do 
doc. 

Página na internet em que o documento foi 
consultado ou disponibilizado pela instituição 

1. Questionário Padrão Due Diligence para Fundo 

de Investimento – Seção 2 da ANBIMA  
  

2. Regulamento 
12/06/2018 

http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg
_sistema=fundosreg 

3. Lâmina de Informações essenciais 
03/2019 

http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg
_sistema=fundosreg 

4. Formulário de informações complementares 
12/07/2018 

http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg
_sistema=fundosreg 

5. Perfil Mensal 
03/2019 

http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg
_sistema=fundosreg 

6. Demonstração de Desempenho   

7. Relatórios de Rating   

8. Demonstrações Contábeis 

31/12/2018 

http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?s
g_sistema=fundosreg 

 
 

II.5 - Forma de Distribuição do Fundo (art. 3º, § 2º, II, da Portaria MPS nº 519/2011) 

  Nome/Razão Social do 
distribuidor: 

BANCO BTG PACTUAL S.A  
 

CPF/CNPJ: CNPJ 30.306.294/0001-45 

Informações sobre a 
Política de Distribuição: 

A distribuição das cotas do fundo é efetuada por uma instituição integrante do 
sistema de distribuição de valores mobiliários, devidamente autorizada e habilitada 
pela CVM, encontrando-se, portanto, capacitada para exercer atividades 
relacionadas à colocação, negociação e venda de títulos e valores mobiliários, 
dentre estes, quotas de fundos. Os contratos são firmados pelo fundo envolvendo 
tanto gestora e administrador como partes, e estabelecem obrigações relacionadas 

http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg


 

 

a manutenção de procedimentos de prevenção e combate ao crime de lavagem de 
dinheiro e de adequação do fundo ao perfil do investidor (suitability). Os 
distribuidores são remunerados diretamente pelo fundo, com base em percentual 
da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de 
performance, essas previstas no regulamento. 

 

Resumo das informações do Fundo de Investimento  

Data de Constituição: 03/07/2008 Data de Início das Atividades: 23/07/2008 

Política de Investimentos 
do Fundo 

Índice de referência/objetivo de rentabilidade: 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 

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 (individualmente, 
apenas "Cotista", e quando tomados coletivamente denominados "Cotistas") 

Condições de 
Investimento (Prazos/ 
Condições para resgate)  

Prazo de Duração do Fundo   

Prazo de Carência (dias)  

Prazo para Conversão de Cotas (dias) D+0 

Prazo para Pagamento dos Resgates (dias) D+1 

Prazo Total (dias)  

Condições de 
Investimento 

(Custos/Taxas) 

Taxa de entrada (%)  

Taxa de saída (%)  

Taxa de administração (%) 0.2% 

Taxa de Performance 
Índice de referencia Frequência Linha-d`água 

IMA-B   

Aderência do Fundo aos 
quesitos estabelecidos 
na Resolução do CMN 
relativos, dentre outros, 
aos gestores e 
administradores do 
fundo, aos ativos de 
crédito privado que 
compõem sua carteira 

 

Alterações ocorridas 
relativas às instituições 
administradoras e 
gestoras do fundo:  

 

Análise de fatos 
relevantes divulgados: 

 

Análise da aderência do 
fundo ao perfil da 
carteira do RPPS e à sua 
Política de 
Investimentos: 

 

Principais riscos 
associados ao Fundo: 

 



 

 

Histórico de Rentabilidade do Fundo 

Ano 
Nº de 

Cotistas 

Patrimônio 
Líquido 

(R$) 

Valor da 
Cota do Fundo 

(R$) 

Rentabilidade 
(%) 

Variação % 
do índice de 
referência 

Contribuição em relação ao 
índice de referência/ ou 

Desempenho do fundo como % 
do índice de referência 

2018 452 123778264 3.7075572 12.72% 13.06% 97% 

2017 376 209282490 3.2891941 12.44% 12.79% 97% 

2016 218 201213336 2.9253246 24.77% 24.81% 100% 

2015 74 136945160 2.3445267 8.42% 8.88% 95% 

2014 106 181056855 2.1623746 14.20% 14.54% 98% 
 

 Análise da Carteira do Fundo de Investimento 

Composição da 
carteira (atual) 

Espécie de ativos % do PL 

Títulos Públicos 93.35% 

Operações Compromissadas 4.53% 

  

  

  
 

Caso o Fundo 
aplique em cotas 
de outros Fundos 
de Investimento 

CNPJ Fundo(s)  Classificação Resolução CMN % do PL 

1.   

2.   

3.   

.....   

Maiores emissores 
de títulos de 
crédito privado em 
estoque do Fundo 

Emissor (CPF/CNPJ) Tipo de Emissor % do PL 

   

   

   

   

   

Carteira do Fundo é aderente à Política de 
Investimentos estabelecida em seu regulamento e 
com a classificação na Resolução CMN 

Sim 

Prazo médio da carteira de títulos do Fundo (em meses (30) dias) 97.787 

Compatibilidade do Fundo com as obrigações 
presentes e futuras do RPPS 

Sim 

Nota de Risco de 
Crédito 

Agência de risco Nota 

  
 

Análise conclusiva e 
comparativa com 

outros fundos: 
 

Comentários 
Adicionais 

 
 

 

Declaro que tenho conhecimento dos aspectos que caracterizam este Fundo de Investimento, em 

relação ao conteúdo de seu Regulamento e de fatos relevantes que possam contribuir para seu 

desempenho, além de sua compatibilidade ao perfil da carteira e à Política de Investimentos do RPPS. 

Data:  

Responsáveis pela Análise: Cargo CPF Assinatura 

    

    

    

 



ANEXO 1 - ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 

 

Nome Fundo BTG PACTUAL TESOURO IPCA LONGO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA 
FIXA REFERENCIADO 

CNPJ:  
20.374.752/0001-20 
 

Administrador 
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS 
S/A DTVM 

 
Nº Termo Cred.  

CNPJ:  
59.281.253/0001-23 

 

Gestor 
BTG Pactual Asset Management 

 Nº Termo Cred.  
CNPJ:  

29.650.082/0001-00 
 

Custodiante 
Banco BTG Pactual  

 

CNPJ:  
09.215.250/0001-13 

 
  

Classificação do Fundo Resolução CMN 3.922/2010 

Art. 7º, I, “b” Art. 8º, I,“b” 

Art. 7º, I,“c”  Art. 8º, II,“a” 

Art. 7º, III,“a” Art. 8º, II,“b” 

Art. 7º, III,“b” Art. 8º, III 

Art. 7º, IV,“a” Art. 8º, IV,“a” 

Art. 7º, IV,“b” Art. 8º, IV,“b” 

Art. 7º, VII,“a” Art. 8º, IV,“c” 

Art. 7º, VII,“b” Art. 9º-A, I 

Art. 7º, VII,“c” Art. 9º-A, II 

Art. 8º, I,“a” Art. 9º-A, III 

Identificação dos documentos analisados 
referentes ao Fundo: 

Data do 
doc. 

Página na internet em que o documento foi 
consultado ou disponibilizado pela instituição 

1. Questionário Padrão Due Diligence para Fundo 

de Investimento – Seção 2 da ANBIMA  
  

2. Regulamento 
12/06/2018 

http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg
_sistema=fundosreg 

3. Lâmina de Informações essenciais 
03/2019 

http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg
_sistema=fundosreg 

4. Formulário de informações complementares 
12/07/2018 

http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg
_sistema=fundosreg 

5. Perfil Mensal 
03/2019 

http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg
_sistema=fundosreg 

6. Demonstração de Desempenho   

7. Relatórios de Rating   

8. Demonstrações Contábeis 

31/12/2018 

http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?s
g_sistema=fundosreg 

 
 

II.5 - Forma de Distribuição do Fundo (art. 3º, § 2º, II, da Portaria MPS nº 519/2011) 

  Nome/Razão Social do 
distribuidor: 

BANCO BTG PACTUAL S.A  
 

CPF/CNPJ: CNPJ 30.306.294/0001-45 

Informações sobre a 
Política de Distribuição: 

A distribuição das cotas do fundo é efetuada por uma instituição integrante do 
sistema de distribuição de valores mobiliários, devidamente autorizada e habilitada 
pela CVM, encontrando-se, portanto, capacitada para exercer atividades 
relacionadas à colocação, negociação e venda de títulos e valores mobiliários, 
dentre estes, quotas de fundos. Os contratos são firmados pelo fundo envolvendo 
tanto gestora e administrador como partes, e estabelecem obrigações relacionadas 

http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg


 

 

a manutenção de procedimentos de prevenção e combate ao crime de lavagem de 
dinheiro e de adequação do fundo ao perfil do investidor (suitability). Os 
distribuidores são remunerados diretamente pelo fundo, com base em percentual 
da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de 
performance, essas previstas no regulamento. 

 

Resumo das informações do Fundo de Investimento  

Data de Constituição: 06/08/2014 Data de Início das Atividades: 14/08/2014 

Política de Investimentos 
do Fundo 

Índice de referência/objetivo de rentabilidade: NTN B COM P 
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. 

Público-alvo: 
 O FUNDO destina-se a receber aplicações de investidores pessoas físicas e/ou 
jurídicas em geral, bem como de fundos de investimento 

Condições de 
Investimento (Prazos/ 
Condições para resgate)  

Prazo de Duração do Fundo   

Prazo de Carência (dias)  

Prazo para Conversão de Cotas (dias) D+0 

Prazo para Pagamento dos Resgates (dias) D+1 

Prazo Total (dias)  

Condições de 
Investimento 

(Custos/Taxas) 

Taxa de entrada (%)  

Taxa de saída (%)  

Taxa de administração (%) 0.2% 

Taxa de Performance 
Índice de referencia Frequência Linha-d`água 

NTN-B COM P   

Aderência do Fundo aos 
quesitos estabelecidos 
na Resolução do CMN 
relativos, dentre outros, 
aos gestores e 
administradores do 
fundo, aos ativos de 
crédito privado que 
compõem sua carteira 

 

Alterações ocorridas 
relativas às instituições 
administradoras e 
gestoras do fundo:  

 

Análise de fatos 
relevantes divulgados: 

 

Análise da aderência do 
fundo ao perfil da 
carteira do RPPS e à sua 
Política de 
Investimentos: 

 

Principais riscos 
associados ao Fundo: 

 

Histórico de Rentabilidade do Fundo 

Ano 
Nº de 

Cotistas 

Patrimônio 
Líquido 

(R$) 

Valor da 
Cota do Fundo 

(R$) 

Rentabilidade 
(%) 

Variação % 
do índice de 
referência 

Contribuição em relação ao 
índice de referência/ ou 



 

 

Desempenho do fundo como % 
do índice de referência 

2018 834 81535970 1.8371481 15.08% 15.41% 98% 

2017 590 64732031 1.596346 12.39% 12.75% 97% 

2016 226 85732485 1.4203329 30.68% 31.04% 99% 

2015 34 15811080 1.0868501 5.15% 5.71% 90% 

2014 4 48276766 1.0336514 - -  
 

 Análise da Carteira do Fundo de Investimento 

Composição da 
carteira (atual) 

Espécie de ativos % do PL 

Títulos Públicos 97.12% 

Operações Compromissadas 1.24% 

  

  

  
 

Caso o Fundo 
aplique em cotas 
de outros Fundos 
de Investimento 

CNPJ Fundo(s)  Classificação Resolução CMN % do PL 

1.   

2.   

3.   

.....   

Maiores emissores 
de títulos de 
crédito privado em 
estoque do Fundo 

Emissor (CPF/CNPJ) Tipo de Emissor % do PL 

   

   

   

   

   

Carteira do Fundo é aderente à Política de 
Investimentos estabelecida em seu regulamento e 
com a classificação na Resolução CMN 

Sim 

Prazo médio da carteira de títulos do Fundo (em meses (30) dias) 147.50 

Compatibilidade do Fundo com as obrigações 
presentes e futuras do RPPS 

Sim 

Nota de Risco de 
Crédito 

Agência de risco Nota 

  
 

Análise conclusiva e 
comparativa com 

outros fundos: 
 

Comentários 
Adicionais 

 
 

 

Declaro que tenho conhecimento dos aspectos que caracterizam este Fundo de Investimento, em 

relação ao conteúdo de seu Regulamento e de fatos relevantes que possam contribuir para seu 

desempenho, além de sua compatibilidade ao perfil da carteira e à Política de Investimentos do RPPS. 

Data:  

Responsáveis pela Análise: Cargo CPF Assinatura 

    

    

    

 



ANEXO 1 - ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 

 

Nome Fundo 
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 
REFERENCIADO DI 

CNPJ:  
09.215.250/0001-13 
 

Administrador 
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS 
S/A DTVM 

 
Nº Termo Cred.  

CNPJ:  
59.281.253/0001-23 

 

Gestor 
BTG Pactual Asset Management 

 Nº Termo Cred.  
CNPJ:  

29.650.082/0001-00 
 

Custodiante 
Banco BTG Pactual  

 

CNPJ:  
09.215.250/0001-13 

 
  

Classificação do Fundo Resolução CMN 3.922/2010 

Art. 7º, I, “b” Art. 8º, I,“b” 

Art. 7º, I,“c”  Art. 8º, II,“a” 

Art. 7º, III,“a” Art. 8º, II,“b” 

Art. 7º, III,“b” Art. 8º, III 

Art. 7º, IV,“a” Art. 8º, IV,“a” 

Art. 7º, IV,“b” Art. 8º, IV,“b” 

Art. 7º, VII,“a” Art. 8º, IV,“c” 

Art. 7º, VII,“b” Art. 9º-A, I 

Art. 7º, VII,“c” Art. 9º-A, II 

Art. 8º, I,“a” Art. 9º-A, III 

Identificação dos documentos analisados 
referentes ao Fundo: 

Data do 
doc. 

Página na internet em que o documento foi 
consultado ou disponibilizado pela instituição 

1. Questionário Padrão Due Diligence para Fundo 

de Investimento – Seção 2 da ANBIMA  
  

2. Regulamento 
12/06/2018 

http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg
_sistema=fundosreg 

3. Lâmina de Informações essenciais 
03/2019 

http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg
_sistema=fundosreg 

4. Formulário de informações complementares 
12/07/2018 

http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg
_sistema=fundosreg 

5. Perfil Mensal 
03/2019 

http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg
_sistema=fundosreg 

6. Demonstração de Desempenho   

7. Relatórios de Rating   

8. Demonstrações Contábeis 

31/12/2018 

http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?s
g_sistema=fundosreg 

 
 

II.5 - Forma de Distribuição do Fundo (art. 3º, § 2º, II, da Portaria MPS nº 519/2011) 

  Nome/Razão Social do 
distribuidor: 

BANCO BTG PACTUAL S.A  
 

CPF/CNPJ: CNPJ 30.306.294/0001-45 

Informações sobre a 
Política de Distribuição: 

A distribuição das cotas do fundo é efetuada por uma instituição integrante do 
sistema de distribuição de valores mobiliários, devidamente autorizada e habilitada 
pela CVM, encontrando-se, portanto, capacitada para exercer atividades 
relacionadas à colocação, negociação e venda de títulos e valores mobiliários, 
dentre estes, quotas de fundos. Os contratos são firmados pelo fundo envolvendo 
tanto gestora e administrador como partes, e estabelecem obrigações relacionadas 

http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg


 

 

a manutenção de procedimentos de prevenção e combate ao crime de lavagem de 
dinheiro e de adequação do fundo ao perfil do investidor (suitability). Os 
distribuidores são remunerados diretamente pelo fundo, com base em percentual 
da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de 
performance, essas previstas no regulamento. 

 

Resumo das informações do Fundo de Investimento  

Data de Constituição: 14/02/2008 Data de Início das Atividades: 14/02/2008 

Política de Investimentos 
do Fundo 

Índice de referência/objetivo de rentabilidade:DI de um dia 
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 

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 as taxas de juros do 
mercado interbancário (individualmente, apenas "Cotista", e quando tomados 
coletivamente denominados "Cotistas" 

Condições de 
Investimento (Prazos/ 
Condições para resgate)  

Prazo de Duração do Fundo   

Prazo de Carência (dias)  

Prazo para Conversão de Cotas (dias) D+0 

Prazo para Pagamento dos Resgates (dias) D+0 

Prazo Total (dias)  

Condições de 
Investimento 

(Custos/Taxas) 

Taxa de entrada (%)  

Taxa de saída (%)  

Taxa de administração (%) 0.2% 

Taxa de Performance 
Índice de referencia Frequência Linha-d`água 

DI de um dia   

Aderência do Fundo aos 
quesitos estabelecidos 
na Resolução do CMN 
relativos, dentre outros, 
aos gestores e 
administradores do 
fundo, aos ativos de 
crédito privado que 
compõem sua carteira 

 

Alterações ocorridas 
relativas às instituições 
administradoras e 
gestoras do fundo:  

 

Análise de fatos 
relevantes divulgados: 

 

Análise da aderência do 
fundo ao perfil da 
carteira do RPPS e à sua 
Política de 
Investimentos: 

 



 

 

Principais riscos 
associados ao Fundo: 

 

Histórico de Rentabilidade do Fundo 

Ano 
Nº de 

Cotistas 

Patrimônio 
Líquido 

(R$) 

Valor da 
Cota do Fundo 

(R$) 

Rentabilidade 
(%) 

Variação % 
do índice de 
referência 

Contribuição em relação ao 
índice de referência/ ou 

Desempenho do fundo como % 
do índice de referência 

2018 840 1015958698 2.8753017 6.18% 6.42% 96% 

2017 903 834968919 2.7078256 9.93% 9.95% 100% 

2016 489 569304254 2.4632434 13.63% 14.00% 97% 

2015 568 808429867 2.1677085 13.00% 13.23% 98% 

2014 396 1296003820 1.9182765 10.63% 10.81% 98% 
 

 Análise da Carteira do Fundo de Investimento 

Composição da 
carteira (atual) 

Espécie de ativos % do PL 

Títulos Públicos  61.77% 

Operações Compromissadas 39.65% 

  

  

  
 

Caso o Fundo 
aplique em cotas 
de outros Fundos 
de Investimento 

CNPJ Fundo(s)  Classificação Resolução CMN % do PL 

1.   

2.   

3.   

.....   

Maiores emissores 
de títulos de 
crédito privado em 
estoque do Fundo 

Emissor (CPF/CNPJ) Tipo de Emissor % do PL 

   

   

   

   

   

Carteira do Fundo é aderente à Política de 
Investimentos estabelecida em seu regulamento e 
com a classificação na Resolução CMN 

Sim 

Prazo médio da carteira de títulos do Fundo (em meses (30) dias) 35.9797 

Compatibilidade do Fundo com as obrigações 
presentes e futuras do RPPS 

Sim 

Nota de Risco de 
Crédito 

Agência de risco Nota 

  
 

Análise conclusiva e 
comparativa com 

outros fundos: 
 

Comentários 
Adicionais 

 
 

 

Declaro que tenho conhecimento dos aspectos que caracterizam este Fundo de Investimento, em 

relação ao conteúdo de seu Regulamento e de fatos relevantes que possam contribuir para seu 

desempenho, além de sua compatibilidade ao perfil da carteira e à Política de Investimentos do RPPS. 

Data:  

Responsáveis pela Análise: Cargo CPF Assinatura 

    

    



 

 

    

 



ANEXO 1 - ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 

 

Nome Fundo BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 
REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO 

CNPJ:  
00.840.011/0001-80 

Administrador 
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS 
S/A DTVM 

 
Nº Termo Cred.  

CNPJ:  
59.281.253/0001-23 

 

Gestor 
BTG Pactual Asset Management 

 Nº Termo Cred.  
CNPJ:  

29.650.082/0001-00 
 

Custodiante 
Banco BTG Pactual  

 

CNPJ:  
09.215.250/0001-13 

 
  

Classificação do Fundo Resolução CMN 3.922/2010 

Art. 7º, I, “b” Art. 8º, I,“b” 

Art. 7º, I,“c”  Art. 8º, II,“a” 

Art. 7º, III,“a” Art. 8º, II,“b” 

Art. 7º, III,“b” Art. 8º, III 

Art. 7º, IV,“a” Art. 8º, IV,“a” 

Art. 7º, IV,“b” Art. 8º, IV,“b” 

Art. 7º, VII,“a” Art. 8º, IV,“c” 

Art. 7º, VII,“b” Art. 9º-A, I 

Art. 7º, VII,“c” Art. 9º-A, II 

Art. 8º, I,“a” Art. 9º-A, III 

Identificação dos documentos analisados 
referentes ao Fundo: 

Data do 
doc. 

Página na internet em que o documento foi 
consultado ou disponibilizado pela instituição 

1. Questionário Padrão Due Diligence para Fundo 

de Investimento – Seção 2 da ANBIMA  
  

2. Regulamento 
28/06/2016 

http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg
_sistema=fundosreg 

3. Lâmina de Informações essenciais 
03/2019 

http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg
_sistema=fundosreg 

4. Formulário de informações complementares 
28/06/2018 

http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg
_sistema=fundosreg 

5. Perfil Mensal 
03/2019 

http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg
_sistema=fundosreg 

6. Demonstração de Desempenho   

7. Relatórios de Rating   

8. Demonstrações Contábeis 

31/12/2018 

http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?s
g_sistema=fundosreg 

 
 

II.5 - Forma de Distribuição do Fundo (art. 3º, § 2º, II, da Portaria MPS nº 519/2011) 

  Nome/Razão Social do 
distribuidor: 

BANCO BTG PACTUAL S.A  
 

CPF/CNPJ: CNPJ 30.306.294/0001-45 

Informações sobre a 
Política de Distribuição: 

A distribuição das cotas do fundo é efetuada por uma instituição integrante do 
sistema de distribuição de valores mobiliários, devidamente autorizada e habilitada 
pela CVM, encontrando-se, portanto, capacitada para exercer atividades 
relacionadas à colocação, negociação e venda de títulos e valores mobiliários, 
dentre estes, quotas de fundos. Os contratos são firmados pelo fundo envolvendo 
tanto gestora e administrador como partes, e estabelecem obrigações relacionadas 
a manutenção de procedimentos de prevenção e combate ao crime de lavagem de 

http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg


 

 

dinheiro e de adequação do fundo ao perfil do investidor (suitability). Os 
distribuidores são remunerados diretamente pelo fundo, com base em percentual 
da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de 
performance, essas previstas no regulamento. 

 

Resumo das informações do Fundo de Investimento  

Data de Constituição: 02/10/1995 Data de Início das Atividades: 02/10/1995 

Política de Investimentos 
do Fundo 

Índice de referência/objetivo de rentabilidade: CDI 
 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. 

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 as taxas de juros do mercado interbancário  

Condições de 
Investimento (Prazos/ 
Condições para resgate)  

Prazo de Duração do Fundo   

Prazo de Carência (dias)  

Prazo para Conversão de Cotas (dias) D+0 

Prazo para Pagamento dos Resgates (dias) D+0 

Prazo Total (dias)  

Condições de 
Investimento 

(Custos/Taxas) 

Taxa de entrada (%)  

Taxa de saída (%)  

Taxa de administração (%) 0.3% a 1% 

Taxa de Performance 
Índice de referencia Frequência Linha-d`água 

CDI   

Aderência do Fundo aos 
quesitos estabelecidos 
na Resolução do CMN 
relativos, dentre outros, 
aos gestores e 
administradores do 
fundo, aos ativos de 
crédito privado que 
compõem sua carteira 

 

Alterações ocorridas 
relativas às instituições 
administradoras e 
gestoras do fundo:  

 

Análise de fatos 
relevantes divulgados: 

 

Análise da aderência do 
fundo ao perfil da 
carteira do RPPS e à sua 
Política de 
Investimentos: 

 

Principais riscos 
associados ao Fundo: 

 

Histórico de Rentabilidade do Fundo 



 

 

Ano 
Nº de 

Cotistas 

Patrimônio 
Líquido 

(R$) 

Valor da 
Cota do Fundo 

(R$) 

Rentabilidade 
(%) 

Variação % 
do índice de 
referência 

Contribuição em relação ao 
índice de referência/ ou 

Desempenho do fundo como % 
do índice de referência 

2018 29353 4516497893 30.3731685 6.51% 6.42% 101.46% 

2017 16367 2500671505 28.5156869 10.29% 9.95% 103.37% 

2016 9832 1839813350 25.856194 14.28% 14% 102.03% 

2015 7567 1907231232 22.6244105 13.49% 13.23% 101.95% 

2014 11649 4934093490 19.9356132 10.95% 10.81% 101.31% 
 

 Análise da Carteira do Fundo de Investimento 

Composição da 
carteira (atual) 

Espécie de ativos % do PL 

Fundos de Investimento 4.74% 

Debêntures 17.14% 

Operações compromissadas 38.77% 

Depósitos a prazo e outros títulos de IF 31.26% 

Titulo Público 7.58% 
 

Caso o Fundo 
aplique em cotas 
de outros Fundos 
de Investimento 

CNPJ Fundo(s)  Classificação Resolução CMN % do PL 

26.286.939/0001-58 
 

 1.721 

11.888.461/0001-69   1.474 

29.665.468/0001-87   1.236 

30.365.876/0001-00   0.188 

21.161.619/0001-58  0.122 

   

Maiores emissores 
de títulos de 
crédito privado em 
estoque do Fundo 

Emissor (CPF/CNPJ) Tipo de Emissor % do PL 

   

   

   

   

   

Carteira do Fundo é aderente à Política de 
Investimentos estabelecida em seu regulamento e 
com a classificação na Resolução CMN 

Não 

Prazo médio da carteira de títulos do Fundo (em meses (30) dias) 21.56 

Compatibilidade do Fundo com as obrigações 
presentes e futuras do RPPS 

Não 

Nota de Risco de 
Crédito 

Agência de risco Nota 

  
 

Análise conclusiva e 
comparativa com 

outros fundos: 
 

Comentários 
Adicionais 

 
 

 

Declaro que tenho conhecimento dos aspectos que caracterizam este Fundo de Investimento, em 

relação ao conteúdo de seu Regulamento e de fatos relevantes que possam contribuir para seu 

desempenho, além de sua compatibilidade ao perfil da carteira e à Política de Investimentos do RPPS. 

Data:  

Responsáveis pela Análise: Cargo CPF Assinatura 

    



 

 

    

    

 



ANEXO 1 - ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 

 

Nome Fundo BTG PACTUAL TESOURO IPCA CURTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA 
FIXA REFERENCIADO 

CNPJ:  
20.374.752/0001-20 
 

Administrador 
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS 
S/A DTVM 

 
Nº Termo Cred.  

CNPJ:  
59.281.253/0001-23 

 

Gestor 
BTG Pactual Asset Management 

 Nº Termo Cred.  
CNPJ:  

29.650.082/0001-00 
 

Custodiante 
Banco BTG Pactual  

 

CNPJ:  
09.215.250/0001-13 

 
  

Classificação do Fundo Resolução CMN 3.922/2010 

Art. 7º, I, “b” Art. 8º, I,“b” 

Art. 7º, I,“c”  Art. 8º, II,“a” 

Art. 7º, III,“a” Art. 8º, II,“b” 

Art. 7º, III,“b” Art. 8º, III 

Art. 7º, IV,“a” Art. 8º, IV,“a” 

Art. 7º, IV,“b” Art. 8º, IV,“b” 

Art. 7º, VII,“a” Art. 8º, IV,“c” 

Art. 7º, VII,“b” Art. 9º-A, I 

Art. 7º, VII,“c” Art. 9º-A, II 

Art. 8º, I,“a” Art. 9º-A, III 

Identificação dos documentos analisados 
referentes ao Fundo: 

Data do 
doc. 

Página na internet em que o documento foi 
consultado ou disponibilizado pela instituição 

1. Questionário Padrão Due Diligence para Fundo 

de Investimento – Seção 2 da ANBIMA  
  

2. Regulamento 
12/07/2018 

http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg
_sistema=fundosreg 

3. Lâmina de Informações essenciais 
03/2019 

http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg
_sistema=fundosreg 

4. Formulário de informações complementares 
12/07/2018 

http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg
_sistema=fundosreg 

5. Perfil Mensal 
03/2019 

http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg
_sistema=fundosreg 

6. Demonstração de Desempenho   

7. Relatórios de Rating   

8. Demonstrações Contábeis 

31/12/2018 

http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?s
g_sistema=fundosreg 

 
 

II.5 - Forma de Distribuição do Fundo (art. 3º, § 2º, II, da Portaria MPS nº 519/2011) 

  Nome/Razão Social do 
distribuidor: 

BANCO BTG PACTUAL S.A  
 

CPF/CNPJ: CNPJ 30.306.294/0001-45 

Informações sobre a 
Política de Distribuição: 

A distribuição das cotas do fundo é efetuada por uma instituição integrante do 
sistema de distribuição de valores mobiliários, devidamente autorizada e habilitada 
pela CVM, encontrando-se, portanto, capacitada para exercer atividades 
relacionadas à colocação, negociação e venda de títulos e valores mobiliários, 
dentre estes, quotas de fundos. Os contratos são firmados pelo fundo envolvendo 
tanto gestora e administrador como partes, e estabelecem obrigações relacionadas 

http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg


 

 

a manutenção de procedimentos de prevenção e combate ao crime de lavagem de 
dinheiro e de adequação do fundo ao perfil do investidor (suitability). Os 
distribuidores são remunerados diretamente pelo fundo, com base em percentual 
da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de 
performance, essas previstas no regulamento. 

 

Resumo das informações do Fundo de Investimento  

Data de Constituição: 12/12/2005 Data de Início das Atividades: 14/12/2005 

Política de Investimentos 
do Fundo 

Índice de referência/objetivo de rentabilidade: IMA B5 
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 

Público-alvo: 
  FUNDO destina-se a receber aplicações de recursos provenientes de 
investidores em geral, que busquem performance referenciada ao -IMA-B5 

Condições de 
Investimento (Prazos/ 
Condições para resgate)  

Prazo de Duração do Fundo   

Prazo de Carência (dias)  

Prazo para Conversão de Cotas (dias) D+0 

Prazo para Pagamento dos Resgates (dias) D+0 

Prazo Total (dias)  

Condições de 
Investimento 

(Custos/Taxas) 

Taxa de entrada (%)  

Taxa de saída (%)  

Taxa de administração (%) 0.2% 

Taxa de Performance 
Índice de referencia Frequência Linha-d`água 

IMA B5   

Aderência do Fundo aos 
quesitos estabelecidos 
na Resolução do CMN 
relativos, dentre outros, 
aos gestores e 
administradores do 
fundo, aos ativos de 
crédito privado que 
compõem sua carteira 

 

Alterações ocorridas 
relativas às instituições 
administradoras e 
gestoras do fundo:  

 

Análise de fatos 
relevantes divulgados: 

 

Análise da aderência do 
fundo ao perfil da 
carteira do RPPS e à sua 
Política de 
Investimentos: 

 

Principais riscos 
associados ao Fundo: 

 

Histórico de Rentabilidade do Fundo 

Ano 
Nº de 

Cotistas 

Patrimônio 
Líquido 

(R$) 

Valor da 
Cota do Fundo 

(R$) 

Rentabilidade 
(%) 

Variação % 
do índice de 
referência 

Contribuição em relação ao 
índice de referência/ ou 



 

 

Desempenho do fundo como % 
do índice de referência 

2018 8480 188718190 5.0709198 9.63% 9.87% 98% 

2017 3241 97650897 4.6254523 12.29% 12.58% 98% 

2016 1006 79615073 4.1192294 15.40% 15.48% 99% 

2015 225 59388059 3.5935504 15.35% 15.46% 99% 

2014 344 421792776 3.0946415 11.12% 11.64% 95% 
 

 Análise da Carteira do Fundo de Investimento 

Composição da 
carteira (atual) 

Espécie de ativos % do PL 

Títulos Públicos 98.41% 

Operações Compromissadas 1.26% 

  

  

  
 

Caso o Fundo 
aplique em cotas 
de outros Fundos 
de Investimento 

CNPJ Fundo(s)  Classificação Resolução CMN % do PL 

1.   

2.   

3.   

.....   

Maiores emissores 
de títulos de 
crédito privado em 
estoque do Fundo 

Emissor (CPF/CNPJ) Tipo de Emissor % do PL 

   

   

   

   

   

Carteira do Fundo é aderente à Política de 
Investimentos estabelecida em seu regulamento e 
com a classificação na Resolução CMN 

Sim 

Prazo médio da carteira de títulos do Fundo (em meses (30) dias) 30.30 

Compatibilidade do Fundo com as obrigações 
presentes e futuras do RPPS 

Sim 

Nota de Risco de 
Crédito 

Agência de risco Nota 

  
 

Análise conclusiva e 
comparativa com 

outros fundos: 
 

Comentários 
Adicionais 

 
 

 

Declaro que tenho conhecimento dos aspectos que caracterizam este Fundo de Investimento, em 

relação ao conteúdo de seu Regulamento e de fatos relevantes que possam contribuir para seu 

desempenho, além de sua compatibilidade ao perfil da carteira e à Política de Investimentos do RPPS. 

Data:  

Responsáveis pela Análise: Cargo CPF Assinatura 

    

    

    

 



ANEXO 1 - ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 

 

Nome Fundo 
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA 
FIXA REFERENCIADO 

 

CNPJ:  
09.814.233/0001-00 

Administrador 
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS 
S/A DTVM 

 
Nº Termo Cred.  

CNPJ:  
59.281.253/0001-23 

 

Gestor 
BTG Pactual Asset Management 

 Nº Termo Cred.  
CNPJ:  

29.650.082/0001-00 
 

Custodiante 
Banco BTG Pactual  

 

CNPJ:  
09.215.250/0001-13 

 
  

Classificação do Fundo Resolução CMN 3.922/2010 

Art. 7º, I, “b” Art. 8º, I,“b” 

Art. 7º, I,“c”  Art. 8º, II,“a” 

Art. 7º, III,“a” Art. 8º, II,“b” 

Art. 7º, III,“b” Art. 8º, III 

Art. 7º, IV,“a” Art. 8º, IV,“a” 

Art. 7º, IV,“b” Art. 8º, IV,“b” 

Art. 7º, VII,“a” Art. 8º, IV,“c” 

Art. 7º, VII,“b” Art. 9º-A, I 

Art. 7º, VII,“c” Art. 9º-A, II 

Art. 8º, I,“a” Art. 9º-A, III 

Identificação dos documentos analisados 
referentes ao Fundo: 

Data do 
doc. 

Página na internet em que o documento foi 
consultado ou disponibilizado pela instituição 

1. Questionário Padrão Due Diligence para Fundo 

de Investimento – Seção 2 da ANBIMA  
  

2. Regulamento 
12/06/2018 

http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg
_sistema=fundosreg 

3. Lâmina de Informações essenciais 
03/2019 

http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg
_sistema=fundosreg 

4. Formulário de informações complementares 
12/07/2018 

http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg
_sistema=fundosreg 

5. Perfil Mensal 
03/2019 

http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg
_sistema=fundosreg 

6. Demonstração de Desempenho   

7. Relatórios de Rating   

8. Demonstrações Contábeis 

31/12/2018 

http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?s
g_sistema=fundosreg 

 
 

II.5 - Forma de Distribuição do Fundo (art. 3º, § 2º, II, da Portaria MPS nº 519/2011) 

  Nome/Razão Social do 
distribuidor: 

BANCO BTG PACTUAL S.A  
 

CPF/CNPJ: CNPJ 30.306.294/0001-45 

Informações sobre a 
Política de Distribuição: 

A distribuição das cotas do fundo é efetuada por uma instituição integrante do 
sistema de distribuição de valores mobiliários, devidamente autorizada e habilitada 
pela CVM, encontrando-se, portanto, capacitada para exercer atividades 
relacionadas à colocação, negociação e venda de títulos e valores mobiliários, 
dentre estes, quotas de fundos. Os contratos são firmados pelo fundo envolvendo 
tanto gestora e administrador como partes, e estabelecem obrigações relacionadas 

http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg


 

 

a manutenção de procedimentos de prevenção e combate ao crime de lavagem de 
dinheiro e de adequação do fundo ao perfil do investidor (suitability). Os 
distribuidores são remunerados diretamente pelo fundo, com base em percentual 
da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de 
performance, essas previstas no regulamento. 

 

Resumo das informações do Fundo de Investimento  

Data de Constituição: 03/07/2008 Data de Início das Atividades: 23/07/2008 

Política de Investimentos 
do Fundo 

Índice de referência/objetivo de rentabilidade: 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 

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 (individualmente, 
apenas "Cotista", e quando tomados coletivamente denominados "Cotistas") 

Condições de 
Investimento (Prazos/ 
Condições para resgate)  

Prazo de Duração do Fundo   

Prazo de Carência (dias)  

Prazo para Conversão de Cotas (dias) D+0 

Prazo para Pagamento dos Resgates (dias) D+1 

Prazo Total (dias)  

Condições de 
Investimento 

(Custos/Taxas) 

Taxa de entrada (%)  

Taxa de saída (%)  

Taxa de administração (%) 0.2% 

Taxa de Performance 
Índice de referencia Frequência Linha-d`água 

IMA-B   

Aderência do Fundo aos 
quesitos estabelecidos 
na Resolução do CMN 
relativos, dentre outros, 
aos gestores e 
administradores do 
fundo, aos ativos de 
crédito privado que 
compõem sua carteira 

 

Alterações ocorridas 
relativas às instituições 
administradoras e 
gestoras do fundo:  

 

Análise de fatos 
relevantes divulgados: 

 

Análise da aderência do 
fundo ao perfil da 
carteira do RPPS e à sua 
Política de 
Investimentos: 

 

Principais riscos 
associados ao Fundo: 

 



 

 

Histórico de Rentabilidade do Fundo 

Ano 
Nº de 

Cotistas 

Patrimônio 
Líquido 

(R$) 

Valor da 
Cota do Fundo 

(R$) 

Rentabilidade 
(%) 

Variação % 
do índice de 
referência 

Contribuição em relação ao 
índice de referência/ ou 

Desempenho do fundo como % 
do índice de referência 

2018 452 123778264 3.7075572 12.72% 13.06% 97% 

2017 376 209282490 3.2891941 12.44% 12.79% 97% 

2016 218 201213336 2.9253246 24.77% 24.81% 100% 

2015 74 136945160 2.3445267 8.42% 8.88% 95% 

2014 106 181056855 2.1623746 14.20% 14.54% 98% 
 

 Análise da Carteira do Fundo de Investimento 

Composição da 
carteira (atual) 

Espécie de ativos % do PL 

Títulos Públicos 93.35% 

Operações Compromissadas 4.53% 

  

  

  
 

Caso o Fundo 
aplique em cotas 
de outros Fundos 
de Investimento 

CNPJ Fundo(s)  Classificação Resolução CMN % do PL 

1.   

2.   

3.   

.....   

Maiores emissores 
de títulos de 
crédito privado em 
estoque do Fundo 

Emissor (CPF/CNPJ) Tipo de Emissor % do PL 

   

   

   

   

   

Carteira do Fundo é aderente à Política de 
Investimentos estabelecida em seu regulamento e 
com a classificação na Resolução CMN 

Sim 

Prazo médio da carteira de títulos do Fundo (em meses (30) dias) 97.787 

Compatibilidade do Fundo com as obrigações 
presentes e futuras do RPPS 

Sim 

Nota de Risco de 
Crédito 

Agência de risco Nota 

  
 

Análise conclusiva e 
comparativa com 

outros fundos: 
 

Comentários 
Adicionais 

 
 

 

Declaro que tenho conhecimento dos aspectos que caracterizam este Fundo de Investimento, em 

relação ao conteúdo de seu Regulamento e de fatos relevantes que possam contribuir para seu 

desempenho, além de sua compatibilidade ao perfil da carteira e à Política de Investimentos do RPPS. 

Data:  

Responsáveis pela Análise: Cargo CPF Assinatura 

    

    

    

 



ANEXO 1 - ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 

 

Nome Fundo BTG PACTUAL TESOURO IPCA LONGO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA 
FIXA REFERENCIADO 

CNPJ:  
20.374.752/0001-20 
 

Administrador 
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS 
S/A DTVM 

 
Nº Termo Cred.  

CNPJ:  
59.281.253/0001-23 

 

Gestor 
BTG Pactual Asset Management 

 Nº Termo Cred.  
CNPJ:  

29.650.082/0001-00 
 

Custodiante 
Banco BTG Pactual  

 

CNPJ:  
09.215.250/0001-13 

 
  

Classificação do Fundo Resolução CMN 3.922/2010 

Art. 7º, I, “b” Art. 8º, I,“b” 

Art. 7º, I,“c”  Art. 8º, II,“a” 

Art. 7º, III,“a” Art. 8º, II,“b” 

Art. 7º, III,“b” Art. 8º, III 

Art. 7º, IV,“a” Art. 8º, IV,“a” 

Art. 7º, IV,“b” Art. 8º, IV,“b” 

Art. 7º, VII,“a” Art. 8º, IV,“c” 

Art. 7º, VII,“b” Art. 9º-A, I 

Art. 7º, VII,“c” Art. 9º-A, II 

Art. 8º, I,“a” Art. 9º-A, III 

Identificação dos documentos analisados 
referentes ao Fundo: 

Data do 
doc. 

Página na internet em que o documento foi 
consultado ou disponibilizado pela instituição 

1. Questionário Padrão Due Diligence para Fundo 

de Investimento – Seção 2 da ANBIMA  
  

2. Regulamento 
12/06/2018 

http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg
_sistema=fundosreg 

3. Lâmina de Informações essenciais 
03/2019 

http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg
_sistema=fundosreg 

4. Formulário de informações complementares 
12/07/2018 

http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg
_sistema=fundosreg 

5. Perfil Mensal 
03/2019 

http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg
_sistema=fundosreg 

6. Demonstração de Desempenho   

7. Relatórios de Rating   

8. Demonstrações Contábeis 

31/12/2018 

http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?s
g_sistema=fundosreg 

 
 

II.5 - Forma de Distribuição do Fundo (art. 3º, § 2º, II, da Portaria MPS nº 519/2011) 

  Nome/Razão Social do 
distribuidor: 

BANCO BTG PACTUAL S.A  
 

CPF/CNPJ: CNPJ 30.306.294/0001-45 

Informações sobre a 
Política de Distribuição: 

A distribuição das cotas do fundo é efetuada por uma instituição integrante do 
sistema de distribuição de valores mobiliários, devidamente autorizada e habilitada 
pela CVM, encontrando-se, portanto, capacitada para exercer atividades 
relacionadas à colocação, negociação e venda de títulos e valores mobiliários, 
dentre estes, quotas de fundos. Os contratos são firmados pelo fundo envolvendo 
tanto gestora e administrador como partes, e estabelecem obrigações relacionadas 

http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg


 

 

a manutenção de procedimentos de prevenção e combate ao crime de lavagem de 
dinheiro e de adequação do fundo ao perfil do investidor (suitability). Os 
distribuidores são remunerados diretamente pelo fundo, com base em percentual 
da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de 
performance, essas previstas no regulamento. 

 

Resumo das informações do Fundo de Investimento  

Data de Constituição: 06/08/2014 Data de Início das Atividades: 14/08/2014 

Política de Investimentos 
do Fundo 

Índice de referência/objetivo de rentabilidade: NTN B COM P 
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. 

Público-alvo: 
 O FUNDO destina-se a receber aplicações de investidores pessoas físicas e/ou 
jurídicas em geral, bem como de fundos de investimento 

Condições de 
Investimento (Prazos/ 
Condições para resgate)  

Prazo de Duração do Fundo   

Prazo de Carência (dias)  

Prazo para Conversão de Cotas (dias) D+0 

Prazo para Pagamento dos Resgates (dias) D+1 

Prazo Total (dias)  

Condições de 
Investimento 

(Custos/Taxas) 

Taxa de entrada (%)  

Taxa de saída (%)  

Taxa de administração (%) 0.2% 

Taxa de Performance 
Índice de referencia Frequência Linha-d`água 

NTN-B COM P   

Aderência do Fundo aos 
quesitos estabelecidos 
na Resolução do CMN 
relativos, dentre outros, 
aos gestores e 
administradores do 
fundo, aos ativos de 
crédito privado que 
compõem sua carteira 

 

Alterações ocorridas 
relativas às instituições 
administradoras e 
gestoras do fundo:  

 

Análise de fatos 
relevantes divulgados: 

 

Análise da aderência do 
fundo ao perfil da 
carteira do RPPS e à sua 
Política de 
Investimentos: 

 

Principais riscos 
associados ao Fundo: 

 

Histórico de Rentabilidade do Fundo 

Ano 
Nº de 

Cotistas 

Patrimônio 
Líquido 

(R$) 

Valor da 
Cota do Fundo 

(R$) 

Rentabilidade 
(%) 

Variação % 
do índice de 
referência 

Contribuição em relação ao 
índice de referência/ ou 



 

 

Desempenho do fundo como % 
do índice de referência 

2018 834 81535970 1.8371481 15.08% 15.41% 98% 

2017 590 64732031 1.596346 12.39% 12.75% 97% 

2016 226 85732485 1.4203329 30.68% 31.04% 99% 

2015 34 15811080 1.0868501 5.15% 5.71% 90% 

2014 4 48276766 1.0336514 - -  
 

 Análise da Carteira do Fundo de Investimento 

Composição da 
carteira (atual) 

Espécie de ativos % do PL 

Títulos Públicos 97.12% 

Operações Compromissadas 1.24% 

  

  

  
 

Caso o Fundo 
aplique em cotas 
de outros Fundos 
de Investimento 

CNPJ Fundo(s)  Classificação Resolução CMN % do PL 

1.   

2.   

3.   

.....   

Maiores emissores 
de títulos de 
crédito privado em 
estoque do Fundo 

Emissor (CPF/CNPJ) Tipo de Emissor % do PL 

   

   

   

   

   

Carteira do Fundo é aderente à Política de 
Investimentos estabelecida em seu regulamento e 
com a classificação na Resolução CMN 

Sim 

Prazo médio da carteira de títulos do Fundo (em meses (30) dias) 147.50 

Compatibilidade do Fundo com as obrigações 
presentes e futuras do RPPS 

Sim 

Nota de Risco de 
Crédito 

Agência de risco Nota 

  
 

Análise conclusiva e 
comparativa com 

outros fundos: 
 

Comentários 
Adicionais 

 
 

 

Declaro que tenho conhecimento dos aspectos que caracterizam este Fundo de Investimento, em 

relação ao conteúdo de seu Regulamento e de fatos relevantes que possam contribuir para seu 

desempenho, além de sua compatibilidade ao perfil da carteira e à Política de Investimentos do RPPS. 

Data:  

Responsáveis pela Análise: Cargo CPF Assinatura 

    

    

    

 



ANEXO 1 - ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 

 

Nome Fundo 
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 
REFERENCIADO DI 

CNPJ:  
09.215.250/0001-13 
 

Administrador 
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS 
S/A DTVM 

 
Nº Termo Cred.  

CNPJ:  
59.281.253/0001-23 

 

Gestor 
BTG Pactual Asset Management 

 Nº Termo Cred.  
CNPJ:  

29.650.082/0001-00 
 

Custodiante 
Banco BTG Pactual  

 

CNPJ:  
09.215.250/0001-13 

 
  

Classificação do Fundo Resolução CMN 3.922/2010 

Art. 7º, I, “b” Art. 8º, I,“b” 

Art. 7º, I,“c”  Art. 8º, II,“a” 

Art. 7º, III,“a” Art. 8º, II,“b” 

Art. 7º, III,“b” Art. 8º, III 

Art. 7º, IV,“a” Art. 8º, IV,“a” 

Art. 7º, IV,“b” Art. 8º, IV,“b” 

Art. 7º, VII,“a” Art. 8º, IV,“c” 

Art. 7º, VII,“b” Art. 9º-A, I 

Art. 7º, VII,“c” Art. 9º-A, II 

Art. 8º, I,“a” Art. 9º-A, III 

Identificação dos documentos analisados 
referentes ao Fundo: 

Data do 
doc. 

Página na internet em que o documento foi 
consultado ou disponibilizado pela instituição 

1. Questionário Padrão Due Diligence para Fundo 

de Investimento – Seção 2 da ANBIMA  
  

2. Regulamento 
12/06/2018 

http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg
_sistema=fundosreg 

3. Lâmina de Informações essenciais 
03/2019 

http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg
_sistema=fundosreg 

4. Formulário de informações complementares 
12/07/2018 

http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg
_sistema=fundosreg 

5. Perfil Mensal 
03/2019 

http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg
_sistema=fundosreg 

6. Demonstração de Desempenho   

7. Relatórios de Rating   

8. Demonstrações Contábeis 

31/12/2018 

http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?s
g_sistema=fundosreg 

 
 

II.5 - Forma de Distribuição do Fundo (art. 3º, § 2º, II, da Portaria MPS nº 519/2011) 

  Nome/Razão Social do 
distribuidor: 

BANCO BTG PACTUAL S.A  
 

CPF/CNPJ: CNPJ 30.306.294/0001-45 

Informações sobre a 
Política de Distribuição: 

A distribuição das cotas do fundo é efetuada por uma instituição integrante do 
sistema de distribuição de valores mobiliários, devidamente autorizada e habilitada 
pela CVM, encontrando-se, portanto, capacitada para exercer atividades 
relacionadas à colocação, negociação e venda de títulos e valores mobiliários, 
dentre estes, quotas de fundos. Os contratos são firmados pelo fundo envolvendo 
tanto gestora e administrador como partes, e estabelecem obrigações relacionadas 

http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg


 

 

a manutenção de procedimentos de prevenção e combate ao crime de lavagem de 
dinheiro e de adequação do fundo ao perfil do investidor (suitability). Os 
distribuidores são remunerados diretamente pelo fundo, com base em percentual 
da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de 
performance, essas previstas no regulamento. 

 

Resumo das informações do Fundo de Investimento  

Data de Constituição: 14/02/2008 Data de Início das Atividades: 14/02/2008 

Política de Investimentos 
do Fundo 

Índice de referência/objetivo de rentabilidade:DI de um dia 
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 

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 as taxas de juros do 
mercado interbancário (individualmente, apenas "Cotista", e quando tomados 
coletivamente denominados "Cotistas" 

Condições de 
Investimento (Prazos/ 
Condições para resgate)  

Prazo de Duração do Fundo   

Prazo de Carência (dias)  

Prazo para Conversão de Cotas (dias) D+0 

Prazo para Pagamento dos Resgates (dias) D+0 

Prazo Total (dias)  

Condições de 
Investimento 

(Custos/Taxas) 

Taxa de entrada (%)  

Taxa de saída (%)  

Taxa de administração (%) 0.2% 

Taxa de Performance 
Índice de referencia Frequência Linha-d`água 

DI de um dia   

Aderência do Fundo aos 
quesitos estabelecidos 
na Resolução do CMN 
relativos, dentre outros, 
aos gestores e 
administradores do 
fundo, aos ativos de 
crédito privado que 
compõem sua carteira 

 

Alterações ocorridas 
relativas às instituições 
administradoras e 
gestoras do fundo:  

 

Análise de fatos 
relevantes divulgados: 

 

Análise da aderência do 
fundo ao perfil da 
carteira do RPPS e à sua 
Política de 
Investimentos: 

 



 

 

Principais riscos 
associados ao Fundo: 

 

Histórico de Rentabilidade do Fundo 

Ano 
Nº de 

Cotistas 

Patrimônio 
Líquido 

(R$) 

Valor da 
Cota do Fundo 

(R$) 

Rentabilidade 
(%) 

Variação % 
do índice de 
referência 

Contribuição em relação ao 
índice de referência/ ou 

Desempenho do fundo como % 
do índice de referência 

2018 840 1015958698 2.8753017 6.18% 6.42% 96% 

2017 903 834968919 2.7078256 9.93% 9.95% 100% 

2016 489 569304254 2.4632434 13.63% 14.00% 97% 

2015 568 808429867 2.1677085 13.00% 13.23% 98% 

2014 396 1296003820 1.9182765 10.63% 10.81% 98% 
 

 Análise da Carteira do Fundo de Investimento 

Composição da 
carteira (atual) 

Espécie de ativos % do PL 

Títulos Públicos  61.77% 

Operações Compromissadas 39.65% 

  

  

  
 

Caso o Fundo 
aplique em cotas 
de outros Fundos 
de Investimento 

CNPJ Fundo(s)  Classificação Resolução CMN % do PL 

1.   

2.   

3.   

.....   

Maiores emissores 
de títulos de 
crédito privado em 
estoque do Fundo 

Emissor (CPF/CNPJ) Tipo de Emissor % do PL 

   

   

   

   

   

Carteira do Fundo é aderente à Política de 
Investimentos estabelecida em seu regulamento e 
com a classificação na Resolução CMN 

Sim 

Prazo médio da carteira de títulos do Fundo (em meses (30) dias) 35.9797 

Compatibilidade do Fundo com as obrigações 
presentes e futuras do RPPS 

Sim 

Nota de Risco de 
Crédito 

Agência de risco Nota 

  
 

Análise conclusiva e 
comparativa com 

outros fundos: 
 

Comentários 
Adicionais 

 
 

 

Declaro que tenho conhecimento dos aspectos que caracterizam este Fundo de Investimento, em 

relação ao conteúdo de seu Regulamento e de fatos relevantes que possam contribuir para seu 

desempenho, além de sua compatibilidade ao perfil da carteira e à Política de Investimentos do RPPS. 

Data:  

Responsáveis pela Análise: Cargo CPF Assinatura 

    

    



 

 

    

 



ANEXO 1 - ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 

 

Nome Fundo BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 
REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO 

CNPJ:  
00.840.011/0001-80 

Administrador 
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS 
S/A DTVM 

 
Nº Termo Cred.  

CNPJ:  
59.281.253/0001-23 

 

Gestor 
BTG Pactual Asset Management 

 Nº Termo Cred.  
CNPJ:  

29.650.082/0001-00 
 

Custodiante 
Banco BTG Pactual  

 

CNPJ:  
09.215.250/0001-13 

 
  

Classificação do Fundo Resolução CMN 3.922/2010 

Art. 7º, I, “b” Art. 8º, I,“b” 

Art. 7º, I,“c”  Art. 8º, II,“a” 

Art. 7º, III,“a” Art. 8º, II,“b” 

Art. 7º, III,“b” Art. 8º, III 

Art. 7º, IV,“a” Art. 8º, IV,“a” 

Art. 7º, IV,“b” Art. 8º, IV,“b” 

Art. 7º, VII,“a” Art. 8º, IV,“c” 

Art. 7º, VII,“b” Art. 9º-A, I 

Art. 7º, VII,“c” Art. 9º-A, II 

Art. 8º, I,“a” Art. 9º-A, III 

Identificação dos documentos analisados 
referentes ao Fundo: 

Data do 
doc. 

Página na internet em que o documento foi 
consultado ou disponibilizado pela instituição 

1. Questionário Padrão Due Diligence para Fundo 

de Investimento – Seção 2 da ANBIMA  
  

2. Regulamento 
28/06/2016 

http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg
_sistema=fundosreg 

3. Lâmina de Informações essenciais 
03/2019 

http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg
_sistema=fundosreg 

4. Formulário de informações complementares 
28/06/2018 

http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg
_sistema=fundosreg 

5. Perfil Mensal 
03/2019 

http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg
_sistema=fundosreg 

6. Demonstração de Desempenho   

7. Relatórios de Rating   

8. Demonstrações Contábeis 

31/12/2018 

http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?s
g_sistema=fundosreg 

 
 

II.5 - Forma de Distribuição do Fundo (art. 3º, § 2º, II, da Portaria MPS nº 519/2011) 

  Nome/Razão Social do 
distribuidor: 

BANCO BTG PACTUAL S.A  
 

CPF/CNPJ: CNPJ 30.306.294/0001-45 

Informações sobre a 
Política de Distribuição: 

A distribuição das cotas do fundo é efetuada por uma instituição integrante do 
sistema de distribuição de valores mobiliários, devidamente autorizada e habilitada 
pela CVM, encontrando-se, portanto, capacitada para exercer atividades 
relacionadas à colocação, negociação e venda de títulos e valores mobiliários, 
dentre estes, quotas de fundos. Os contratos são firmados pelo fundo envolvendo 
tanto gestora e administrador como partes, e estabelecem obrigações relacionadas 
a manutenção de procedimentos de prevenção e combate ao crime de lavagem de 

http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg


 

 

dinheiro e de adequação do fundo ao perfil do investidor (suitability). Os 
distribuidores são remunerados diretamente pelo fundo, com base em percentual 
da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de 
performance, essas previstas no regulamento. 

 

Resumo das informações do Fundo de Investimento  

Data de Constituição: 02/10/1995 Data de Início das Atividades: 02/10/1995 

Política de Investimentos 
do Fundo 

Índice de referência/objetivo de rentabilidade: CDI 
 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. 

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 as taxas de juros do mercado interbancário  

Condições de 
Investimento (Prazos/ 
Condições para resgate)  

Prazo de Duração do Fundo   

Prazo de Carência (dias)  

Prazo para Conversão de Cotas (dias) D+0 

Prazo para Pagamento dos Resgates (dias) D+0 

Prazo Total (dias)  

Condições de 
Investimento 

(Custos/Taxas) 

Taxa de entrada (%)  

Taxa de saída (%)  

Taxa de administração (%) 0.3% a 1% 

Taxa de Performance 
Índice de referencia Frequência Linha-d`água 

CDI   

Aderência do Fundo aos 
quesitos estabelecidos 
na Resolução do CMN 
relativos, dentre outros, 
aos gestores e 
administradores do 
fundo, aos ativos de 
crédito privado que 
compõem sua carteira 

 

Alterações ocorridas 
relativas às instituições 
administradoras e 
gestoras do fundo:  

 

Análise de fatos 
relevantes divulgados: 

 

Análise da aderência do 
fundo ao perfil da 
carteira do RPPS e à sua 
Política de 
Investimentos: 

 

Principais riscos 
associados ao Fundo: 

 

Histórico de Rentabilidade do Fundo 



 

 

Ano 
Nº de 

Cotistas 

Patrimônio 
Líquido 

(R$) 

Valor da 
Cota do Fundo 

(R$) 

Rentabilidade 
(%) 

Variação % 
do índice de 
referência 

Contribuição em relação ao 
índice de referência/ ou 

Desempenho do fundo como % 
do índice de referência 

2018 29353 4516497893 30.3731685 6.51% 6.42% 101.46% 

2017 16367 2500671505 28.5156869 10.29% 9.95% 103.37% 

2016 9832 1839813350 25.856194 14.28% 14% 102.03% 

2015 7567 1907231232 22.6244105 13.49% 13.23% 101.95% 

2014 11649 4934093490 19.9356132 10.95% 10.81% 101.31% 
 

 Análise da Carteira do Fundo de Investimento 

Composição da 
carteira (atual) 

Espécie de ativos % do PL 

Fundos de Investimento 4.74% 

Debêntures 17.14% 

Operações compromissadas 38.77% 

Depósitos a prazo e outros títulos de IF 31.26% 

Titulo Público 7.58% 
 

Caso o Fundo 
aplique em cotas 
de outros Fundos 
de Investimento 

CNPJ Fundo(s)  Classificação Resolução CMN % do PL 

26.286.939/0001-58 
 

 1.721 

11.888.461/0001-69   1.474 

29.665.468/0001-87   1.236 

30.365.876/0001-00   0.188 

21.161.619/0001-58  0.122 

   

Maiores emissores 
de títulos de 
crédito privado em 
estoque do Fundo 

Emissor (CPF/CNPJ) Tipo de Emissor % do PL 

   

   

   

   

   

Carteira do Fundo é aderente à Política de 
Investimentos estabelecida em seu regulamento e 
com a classificação na Resolução CMN 

Não 

Prazo médio da carteira de títulos do Fundo (em meses (30) dias) 21.56 

Compatibilidade do Fundo com as obrigações 
presentes e futuras do RPPS 

Não 

Nota de Risco de 
Crédito 

Agência de risco Nota 

  
 

Análise conclusiva e 
comparativa com 

outros fundos: 
 

Comentários 
Adicionais 

 
 

 

Declaro que tenho conhecimento dos aspectos que caracterizam este Fundo de Investimento, em 

relação ao conteúdo de seu Regulamento e de fatos relevantes que possam contribuir para seu 

desempenho, além de sua compatibilidade ao perfil da carteira e à Política de Investimentos do RPPS. 

Data:  

Responsáveis pela Análise: Cargo CPF Assinatura 
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