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O fundo BTG Pactual Discovery FIM (“Discovery”) 
apresentou rentabilidade de -0.20% em julho. 
No ano e em 12 meses, o Discovery apresenta 
rentabilidade de 0.62% (ou 37.9% do CDI) e 2.81% 
(ou 115.7% do CDI), respectivamente.

Na parte de renda fixa e moedas, as seguintes 
posições contribuíram positivamente: comprada 
no dólar americano contra o peso chileno e 
contra o peso colombiano. Enquanto a posição 
comprada no real brasileiro contra o dólar 
americano contribuiu negativamente.

Após três meses de ótima performance, o real 
voltou a se depreciar em julho mais do que 
os pares, embora os fundamentos da moeda 
continuem bastante favoráveis (conta corrente 
próxima de zero, preço de commodities elevado, 
aperto de política monetária relevante frente aos 
peers e dinâmica esperada da dívida pública mais 
benigna que em 2020).

A proposta inicial de reforma tributária, com suas 
possíveis implicações para o setor produtivo, e o 
discreto riskoff global, por conta da variante delta, 
com dólar globalmente forte ajudam a explicar    
o resultado.  

Além disso, as discussões do orçamento público 
e do novo programa social (no lugar do bolsa 
família) tem introduzido volatilidade ao mercado. 
O governo precisa enviar o PLOA até o dia 31 de 
agosto e, naturalmente, as tentativas de inclusão 
de gastos novos e mais generosos num ambiente 
de restrição fiscal geram ruídos. No entanto, 
nossa avaliação é a de que, apesar dos riscos, o 
orçamento e o novo programa social não minarão 

os ganhos de credibilidade na solvência do país 
advindas das restrições impostas pelo teto de 
gastos. Vale notar que o espaço no teto tem 
diminuído, já que a projeção de inflação para o fim 
de 2021 tem subido, reduzindo a folga em relação 
ao IPCA de junho que foi de 8,3%. A diferença 
entre o INPC do fim de 2021 e o IPCA de junho 
de 2021 é que define o espaço no teto.

Em relação à reforma tributária, o novo texto foi 
mais bem recebido pelo mercado, mas gerou 
alguma preocupação com perda de arrecadação. 
Em nossa avaliação, salvo novidades na tramitação 
legislativa, as perdas de arrecadação não levariam 
a deterioração relevante na dinâmica da dívida, 
critério relevante para solvência. Parecem, assim, 
exageradas as preocupações até o momento, 
principalmente quando observamos a melhora 
do crescimento e a provável continuação da 
arrecadação em nível elevado. Há empenho 
do presidente da câmara para que o texto seja 
aprovado rapidamente.

O destaque do mês na conjuntura econômica 
foi a divulgação do IPCA-15 de julho, o qual 
mostrou uma forte aceleração dos serviços. A 
reabertura da economia explica essa aceleração, 
a qual já vem ocorrendo nos EUA, por exemplo, 
que estavam mais avançados no processo 
de reabertura. Nossa avaliação é que essa 
aceleração deve ficar mais intensa nos próximos 
meses. Nós revisamos nossa projeção de inflação 
para 2021 de 6,7% para 7%. Para 2022, nossa 
projeção ficou estável em 4,1%, valor acima da 
meta de inflação de 3,5%.  O cenário inflacionário 
mais desafiador levou o Banco Central a adotar 
uma postura mais agressiva na alta de juros, o que 
deve resultar numa Selic possivelmente acima de 

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo 
Garantidor de Créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de 
impostos. É recomendada a leitura cuidadosa do formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e do regulamento do fundo 
de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Os investidores devem estar preparados para aceitar os riscos inerentes aos diversos mercados 
em que os fundos de investimento atuam e, consequentemente, possíveis variações no patrimônio investido. O Administrador não se responsabiliza por 
erros ou omissões neste material, bem como pelo uso das informações nele contidas. Adicionalmente, o Administrador não se responsabiliza por decisões 
dos investidores acerca do tema contido neste material nem por ato ou fato de profissionais e especialistas por ele consultados.
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7,5% no ano. Em relação à atividade econômica, 
não houve grande novidade. Mantivemos a 
projeção de 5,6% para 2021 e 1,9% para 2022.

O risco de uma crise hídrica adiciona mais uma 
possibilidade de choque à inflação. No balanço de 
riscos do COPOM, mesmo que o Banco Central 
não possa combater os efeitos primários desse 
choque, há mais riscos de efeitos secundários na 
inflação e desancoragem de expectativas.

A vacinação em julho seguiu em linha com o 
esperado. Cerca de 50% da população já está 
vacinada e esse percentual deve subir para 70% 
em setembro. Para efeito de comparação, os 
EUA estão com 58% da população vacinada, 
Reino Unido 70%, França e Alemanha com 63% e 
62%, respectivamente. A eficácia média da nossa 
vacina está em 67%, valor acima do observado no 
Chile, onde 73% da população já está vacinada. 

Os dados de novos casos e hospitalização 
seguem melhorando no Brasil, embora tenha 
crescido o percentual de casos da variante delta. 
No mundo, observamos um aumento de casos 
em países da Europa e agora também nos EUA. 
No entanto, a hospitalização segue relativamente 
baixa. No Reino Unido, um dos primeiros países 
ocidentais a mostrar um aumento forte de casos, 
já mostra queda mesmo com redução de medidas 
de restrição, o que sugere que a vacina continua 
sendo eficaz no combate ao covid. Portanto, não 
acreditamos que medidas fortes de restrição 
econômica voltarão a ser impostas, pelo menos 
nos países com vacinação mais avançada.

No cenário externo observamos desaceleração 
no índice de atividade manufatureira global, 
principalmente nos países desenvolvidos. 
No entanto, o nível segue elevado. Nos EUA, 
acreditamos que o mercado de trabalho deva 
acelerar nos próximos meses com o fim do auxílio 
do seguro desemprego. Embora o crescimento 
do 2o trimestre tenha ficado abaixo do esperado, 
o consumo veio mais forte. O FED indicou na 
última reunião que está um pouco mais próximo 
da redução da compra de ativos. Nossa avaliação 
é que o comitê deve anunciar oficialmente a 

redução das compras no fim do ano e subir juros 
no início de 2023. 

Na China, após sinais de alguma desaceleração, 
as autoridades decidiram sinalizar maior apoio à 
economia no mês de julho, com o banco central 
Chinês, PBOC, cortando a taxa de depósitos 
compulsórios (RRR) e o Politburo pedindo que 
a política fiscal seja mais proativa na segunda 
metade do ano. Embora as autoridades continuem 
afirmando que o objetivo não é iniciar um ciclo 
de estímulo, o viés agora é para acomodação 
extra, havendo a possibilidade de mais medidas 
de apoio até o final do ano. 

Apesar dessa alteração de política, o mês de 
agosto começa com maior incerteza novamente 
por conta da pandemia, com novos casos sendo 
reportados por todo o país, o que sugere que 
novas restrições sejam implementadas nas 
próximas semanas, dada a baixa tolerância Chinesa 
em comparação com o mundo ocidental a novos 
casos. O crescimento Chinês deverá vir forte no 
conjunto de 2021, mas a fraqueza no 3T pode 
ainda introduzir alguma revisão negativa. Além 
disso, o ruído de regulação em diversos setores 
da economia Chinesa tem introduzido volatilidade 
no mercado financeiro. Na nossa leitura é provável 
que esse esforço de regulação continue, dadas as 
prioridades das autoridades Chinesas.

Na Europa, apesar do aumento de casos e 
de algumas medidas de restrição pontuais, a 
atividade econômica seguiu melhorando no mês 
de julho, mas com a inflação seguindo baixa. A 
nova estratégia de política monetária do Banco 
Central Europeu (BCE) não trouxe grandes 
surpresas. O cenário de inflação baixa continua 
sugerindo que o BCE anuncie mais compras de 
ativos (QE) até o final do ano.

Na parte de Equities, os principais impactos 
negativos do mês foram: (i) a performance relativa 
negativa do portfólio local em relação ao Ibovespa, 
sendo que os principais destaques negativos do 
mês foram Lojas Americanas (-20,7%), Natura 
(-5,3%) e Lojas Renner (-6,6%). No caso das Lojas 
Americanas, a performance da ação refletiu um 
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ritmo mais lento de recuperação da participação 
de mercado no varejo online no 2T21, uma vez que 
o mercado total cresceu mais do que o previsto. 
No caso de Natura, a ação ficou pressionada por 
conta da expectativa dos investidores acerca de 
uma pressão de margem relativa ao desempenho 
excepcional do 1T21 pela retomada mais forte da 
agenda de investimentos para seguir revitalizando 
a marca e o canal de revendedoras da Avon. Além 
disso, o fato da proposta de reforma tributária 
incluir o fim do sistema de tributação monofásico 
para PIS/Cofins para itens de perfumaria também 
pressionou a ação. Por fim, no caso de Lojas 
Renner, a conjuntura permanece favorável para 
empresa com a gradual reabertura da economia 
brasileira, avanços na vacinação da população 
e expectativa de ganhos de market share pela 
empresa diante da fragilidade do varejo brasileiro 
pós pandemia. Apesar disso, as ações sofreram 
junto com outros ativos ligados à reabertura 
econômica diante dos receios globais em 
relação a variante Delta da Covid-19 e como isso 
poderia impactar essa retomada econômica; e 
(ii) a estratégia de México, sendo que o principal 
destaque para a posição em Oma (-6,5% em MXN).

Na estratégia de EUA, obtivemos performance 
positiva sendo que os principais destaques foram 
Google (+10,4% em USD) e Dollar General (+7,7% 
em USD).

Em relação a nossa estratégia de crédito, 
presenciamos novamente um mês muito aquecido 
para o mercado de dívida local e mantemos 
perspectiva favorável para o próximo mês. Ainda 
que exista uma maior fragilidade macro, decorrência 
dos já citados eventos no texto acima, entendemos 

que não serão suficientes para prejudicar o ciclo 
positivo dos ativos de crédito. Vemos nossa tese 
sendo ratificada dia a dia pelo mercado, que 
volta a apresentar maior fluxo de captação para a 
indústria dedicada e que terá importante evolução 
ao longo do mês, de acordo com a divulgação 
dos resultados do 2T21, a serem publicados pelas 
companhias ao longo das próximas semanas. 
Esperamos para as empresas em geral números 
fortes, consistentes, que indiquem sobriedade 
nas receitas e, principalmente, geração de caixa 
e controle do endividamento, tendência vista 
através dos números do 1T21 e pela melhora do 
ambiente econômico do último trimestre, com 
a evolução do ritmo de vacinação. Além disso, 
seguimos presenciando comportamento firme 
de novos emissores no mercado, além das 
companhias que já são recorrentes, comprovando 
que o mercado de dívida local oferece atrativas 
opções como fonte de financiamento às estruturas 
de capital das empresas. Por tais fatores, aliado 
a um momento técnico muito positivo do 
mercado, notamos novamente um movimento de 
compressão de prêmios e consequente ganho de 
capital. Seguimos ainda mais seletivos em nossas 
alocações, por entendermos que é fundamental 
que a velocidade e ritmo de ganhos do mercado 
seja adequada e saudável, garantindo perenidade 
e resiliência ao movimento – como exemplificação, 
no mês fizemos apenas uma nova alocação, 
na debênture de Vamos, onde entendemos 
haver precificação favorável atrelada a sólidos 
fundamentos de crédito. Aguardamos agosto 
com expectativas positivas, com a certeza de 
que temos uma carteira bem posicionada, com 
positivas assimetrias entre os fatores crédito e 
macroeconômicos.
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Resultado
Em 30 de julho de 2021

Resultado
Em 2020

CDI Moedas
Juros

Crédito
Bolsa

Custos Total
Brasil Latam

ex-Brasil Global Brasil Latam
ex-Brasil Global

Jan-21 0,15% -0,13% 0,05% 0,06% 0,00% 0,00% 0,40% -0,40% -0,20% -0,17% -0,23%

Fev-21 0,13% -0,05% -0,05% 0,05% 0,00% 0,00% -0,07% 0,10% -0,06% -0,17% -0,12%

Mar-21 0,20% -0,09% 0,01% -0,08% -0,14% 0,00% -0,72% -0,06% 0,12% -0,20% -0,97%

Abr-21 0,21% 0,07% 0,04% 0,08% 0,05% 0,00% 0,32% 0,18% 0,30% -0,18% 1,06%

Mai-21 0,27% 0,13% 0,10% 0,16% -0,02% 0,01% -0,28% 0,19% -0,15% -0,19% 0,22%

Jun-21 0,30% 0,01% 0,07% 0,08% 0,02% 0,02% 0,67% -0,17% 0,05% -0,22% 0,85%

Jul-21 0,36% -0,15% 0,04% 0,05% 0,10% 0,01% -0,46% -0,06% 0,13% -0,21% -0,20%

YTD-2021 1,63% -0,21% 0,26% 0,42% -0,01% 0,05% -0,17% -0,24% 0,21% -1,33% 0,62%

12m 2,43% -0,11% 1,12% 0,85% -0,01% 0,05% 0,34% 0,00% 0,30% -2,16% 2,81%

CDI Moedas
Juros Bolsa

Custos Total
Brasil Latam

ex-Brasil Global Brasil
Latam

ex-Brasil Global

Jan-20 0,38% 0,01% 0,08% -0,01% -0,02% 0,44% 0,03% 0,03% -0,29% 0,65%

Fev-20 0,29% -0,01% 0,26% -0,01% 0,02% -1,26% -0,09% 0,07% -0,12% -0,84%

Mar-20 0,34% -0,13% -1,58% -0,36% 0,00% -4,16% -0,07% -0,09% -0,19% -6,24%

Abr-20 0,28% 0,03% 0,02% -0,05% 0,00% 0,92% 0,20% -0,01% -0,14% 1,25%

Mai-20 0,24% 0,03% 0,04% 0,13% 0,00% 0,80% 0,00% 0,08% -0,18% 1,14%

Jun-20 0,22% -0,08% 0,09% 0,11% 0,00% 0,53% 0,01% -0,05% -0,19% 0,65%

Jul-20 0,19% 0,24% 0,13% 0,14% 0,00% 0,46% 0,00% 0,12% -0,20% 1,09%

Ago-20 0,16% 0,01% 0,45% -0,01% 0,00% 0,04% -0,10% 0,13% -0,18% 0,50%

Set-20 0,16% -0,04% -0,08% 0,15% 0,00% 0,05% -0,01% 0,02% -0,18% 0,06%

Out-20 0,16% -0,05% 0,01% 0,07% 0,00% 0,10% -0,02% 0,04% -0,18% 0,12%

Nov-20 0,15% 0,11% 0,16% 0,16% 0,00% 0,36% 0,11% 0,00% -0,18% 0,88%

Dez-20 0,16% 0,08% 0,36% 0,06% 0,00% 0,04% 0,09% 0,01% -0,21% 0,60%

2020 2,77% 0,19% -0,10% 0,37% 0,00% -2,09% 0,35% 0,33% -2,20% -0,38%

Discovery - Jul/21 (MTD)

CDI Moedas Juros
Brasil

Juros Latam
ex-Brasil

Juros
Global

Crédito Bolsa
Brasil

Bolsa Latam
ex-Brasil

Bolsa
Global

Custos Total

0,36%

-0,15%

0,04%
0,05%

0,10% 0,01%

-0,46%
-0,06%

0,13%

-0,21% -0,20%

-0,5%

-0,4%

-0,3%

-0,2%

-0,1%

0,0%

0,1%

0,2%

0,3%

0,4%

0,5%

CDI Moedas Juros
Brasil

Juros Latam
ex-Brasil

Juros
Global

Crédito Bolsa
Brasil

Bolsa Latam
ex-Brasil

Bolsa
Global

Custos Total

1,63%

-0,21%

0,26%

0,42%

-0,01%

0,05%

-0,17%

-0,24%

0,21%

-1,33%

0,62%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

Discovery - Jul/21 (YTD)
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Resultado
Em 2019

Resultado
Em 2018

CDI Moedas
Juros Bolsa

Custos Total
Brasil Latam

ex-Brasil Global Brasil Latam
ex-Brasil Global

jan/19 0,54% 0,79% 0,23% 0,11% -0,20% 0,68% 0,07% 0,21% -0,22% 2,21%

fev/19 0,49% -0,31% -0,04% 0,11% 0,08% -0,07% 0,02% -0,02% -0,19% 0,09%

mar/19 0,47% -0,09% 0,08% 0,17% -0,24% -0,08% -0,01% 0,05% -0,17% 0,19%

abr/19 0,52% -0,24% 0,08% -0,06% 0,08% 0,57% 0,07% 0,05% -0,19% 0,87%

mai/19 0,54% -0,07% 0,27% 0,03% -0,16% 0,87% 0,08% -0,04% -0,23% 1,29%

jun/19 0,47% 0,10% 0,54% 0,48% 0,01% 0,37% 0,05% 0,01% -0,30% 1,75%

jul/19 0,57% 0,12% 0,54% -0,13% 0,02% 0,68% 0,12% -0,04% -0,37% 1,51%

ago/19 0,50% 0,00% 0,52% 0,22% -0,01% 0,20% 0,13% 0,09% -0,39% 1,26%

set/19 0,47% -0,19% 0,42% 0,08% 0,00% -0,21% -0,10% -0,76% -0,05% -0,35%

out/19 0,48% 0,01% 0,11% 0,25% -0,01% 0,07% 0,00% -0,04% -0,24% 0,63%

nov/19 0,38% -0,06% -0,30% -0,13% -0,01% -0,44% -0,08% 0,04% -0,02% -0,62%

dez/19 0,38% 0,08% 0,96% 0,04% 0,00% 1,47% 0,00% -0,01% -0,54% 2,36%

2019 5,97% 0,12% 3,71% 1,26% -0,46% 4,36% 0,37% -0,48% -3,14% 11,71%

CDI Moedas
Juros Bolsa

Custos Total
Brasil Latam

ex-Brasil Global Brasil
Latam

ex-Brasil Global

jan/18 0,58% 0,31% 0,15% 0,25% 0,08% 1,29% -0,17% 0,09% -0,48% 2,11%

fev/18 0,47% -0,11% 0,30% -0,02% -0,05% 0,16% 0,18% -0,13% -0,21% 0,60%

mar/18 0,53% -0,09% 0,71% 0,27% -0,03% 0,54% -0,02% -0,02% -0,36% 1,52%

abr/18 0,52% -0,02% 0,03% 0,11% -0,03% 0,02% 0,30% 0,11% -0,26% 0,78%

mai/18 0,52% 0,01% -1,48% -0,66% 0,07% -1,27% 0,17% 0,08% 0,14% -2,42%

jun/18 0,52% 0,20% 0,05% 0,28% 0,22% 0,00% 0,20% -0,09% -0,24% 1,14%

jul/18 0,54% -0,01% -0,01% 0,10% 0,31% 0,59% 0,13% -0,02% -0,30% 1,33%

ago/18 0,57% 0,13% 0,01% 0,17% 0,10% -0,67% 0,08% 0,03% -0,17% 0,25%

set/18 0,47% -0,19% 0,02% 0,25% 0,17% 0,25% 0,07% 0,02% -0,22% 0,84%

out/18 0,54% -0,03% 0,20% 0,05% 0,13% 0,94% -0,17% -0,24% -0,27% 1,14%

nov/18 0,49% -0,42% 0,13% -0,44% -0,22% 0,58% 0,02% -0,06% -0,10% -0,01%

dez/18 0,49% -0,20% 0,11% -2,09% -1,46% 0,47% 0,02% -0,05% -0,12% -2,83%

2018 6,42% -0,48% 0,21% -1,86% -0,76% 3,09% 0,85% -0,29% -2,77% 4,41%
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Resultado
Em 2017

Resultado
Em 2016

CDI Moedas
Juros Bolsa

Custos Total
Brasil Latam

ex-Brasil Global Brasil Latam
ex-Brasil Global

jan/17 1,09% -0,11% 0,98% 0,29% 0,00% 0,04% 0,02% 0,17% -0,20% 2,27%

fev/17 0,87% 0,12% 0,30% 0,15% 0,00% 0,19% -0,03% 0,03% -0,15% 1,47%

mar/17 1,05% -0,01% 0,50% 0,03% 0,00% 0,06% 0,07% 0,08% -0,22% 1,57%

abr/17 0,79% 0,07% 0,23% 0,15% 0,00% 0,21% 0,05% 0,14% -0,19% 1,44%

mai/17 0,93% 0,20% -1,28% 0,34% 0,00% -0,09% 0,00% 0,00% -0,19% -0,09%

jun/17 0,81% 0,05% 0,74% 0,20% 0,00% 0,06% 0,13% -0,10% -0,23% 1,65%

jul/17 0,80% 0,06% 1,77% 0,47% 0,00% 0,44% -0,07% 0,06% -0,39% 3,14%

ago/17 0,80% -0,18% 0,94% 0,00% 0,00% 0,54% 0,02% 0,14% -0,30% 1,97%

set/17 0,64% -0,11% 1,29% 0,25% 0,00% 0,69% 0,03% -0,07% -0,36% 2,37%

out/17 0,65% -0,27% 0,26% 0,38% 0,01% -0,49% -0,16% 0,20% -0,17% 0,40%

nov/17 0,57% 0,05% 0,80% 0,27% 0,05% -0,61% 0,17% -0,11% -0,23% 0,91%

dez/17 0,54% -0,03% 0,73% -0,16% 0,03% 0,46% 0,13% -0,06% -0,30% 1,31%

2017 9,95% -0,21% 8,33% 2,69% 0,08% 1,68% 0,41% 0,53% -3,38% 19,99%

CDI Moedas
Juros Bolsa

Custos Total
Brasil Latam

ex-Brasil Global Brasil
Latam

ex-Brasil Global

jan/16 1,05% -0,07% 1,29% 0,00% 0,00% 0,24% 0,14% 0,09% -1,16% 1,58%

fev/16 0,99% 0,06% 0,66% -0,53% 0,00% -1,17% 0,14% -0,33% -0,24% -0,42%

mar/16 1,16% -0,24% 0,46% 0,29% 0,00% -0,34% 1,13% -1,42% -0,24% 0,79%

abr/16 1,05% 0,31% 1,26% 0,26% 0,00% 0,00% -0,19% 0,01% -0,21% 2,50%

mai/16 1,11% -0,29% -0,05% 0,14% 0,00% 0,56% 0,39% 0,30% -0,19% 1,98%

jun/16 1,16% 0,30% -0,07% -0,80% 0,00% -0,14% 0,04% 0,02% -0,20% 0,31%

jul/16 1,11% -0,07% 0,40% 0,30% 0,00% 0,01% 0,08% -0,19% -0,18% 1,45%

ago/16 1,21% 0,00% -0,02% 0,13% 0,00% -0,31% -0,13% -0,08% -0,20% 0,61%

set/16 1,11% -0,03% 0,80% 0,07% 0,00% -0,33% 0,05% 0,03% -0,18% 1,53%

out/16 1,05% 0,24% 0,26% -0,04% 0,00% -0,10% 0,21% -0,35% -0,18% 1,08%

nov/16 1,04% -0,03% -0,15% 0,05% 0,00% -1,45% -0,48% -0,34% -0,18% -1,54%

dez/16 1,12% -0,06% 0,58% -0,03% 0,00% 0,12% -0,29% -0,10% -1,75% -0,41%

2016 14,00% 0,25% 5,54% -0,23% 0,00% -3,61% 1,03% -1,82% -3,66% 11,51%
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CNPJ 12140920001-75

Data de início 24/08/1999

Movimentação inicial R$ 5.000

Movimentação mínima R$ 1.000

Saldo mínimo R$ 1.000

Cota Fechamento

Cota de aplicação D+0

Cota de resgate D+30

Liquidação do resgate (D+1) útil subsequente à Data de Conversão

Taxa de saída antecipada Não há

Taxa da administração 2,00% a.a.

Taxa de performance 20% sobre a rentabilidade que exceder o CDI

Classificação ANBIMA Multimercados Multiestratégia

Gestor BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM

Administrador BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM

FUNDO CDI

Retorno Anualizado 15,70% 12,31%

Desvio Padrão Anualizado 5,19% 0,30%

Índice de Sharpe 0,65 0,00

Rentabilidade em 12 meses 2,81% 2,43%

Número de meses positivos 227 264

Número de meses negativos 37 -

# de meses abaixo de 100% do CDI 93 -

# de meses acima de 100% do CDI 171 -

Maior rentabilidade mensal 6,51% 2,08%

Menor rentabilidade mensal -6,24% 0,13%

Patrimônio líquido* R$ 552.860.634,23

Patrimônio médio em 12 meses* R$ 894.884.972,96

Patrimônio líquido da estratégia* R$ 1.499.321.164,73

Desde Início

Características Perfil de risco

 * Em 30/07/21Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares.

Performance - Dados atualizados até 30/07/21

Rentabilidade Acumulada (%) em R$1 do BTG Pactual Discovery FIM

Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acum. Ano Acum. Fundo 

2017
% Fundo 2,27 1,47 1,57 1,44 -0,09 1,65 3,14 1,97 2,37 0,40 0,91 1,31 19,99 1950,44
% CDI 208,72 169,55 149,39 183,13 0,00 203,66 391,80 245,95 369,28 61,33 159,93 243,65 200,90 202,33
2018
% Fundo 2,11 0,60 1,52 0,78 -2,42 1,14 1,33 0,25 0,84 1,14 -0,01 -2,83 4,41 2040,90
% CDI 361,40 128,32 285,32 150,96 - 220,41 244,93 44,34 180,43 209,91 - - 68,69 197,70
2019
% Fundo 2,21 0,09 0,19 0,87 1,29 1,75 1,51 1,26 -0,35 0,63 -0,62 2,36 11,71 2291,70
% CDI 407,82 17,27 40,44 167,26 237,39 373,00 265,31 249,58 - 130,33 - 627,79 196,29 208,36
2020
% Fundo 0,65 -0,84 -6,24 1,25 1,14 0,65 1,09 0,50 0,06 0,12 0,88 0,60 -0,38 2282,69
% CDI 172,46 - - 438,37 476,71 300,28 561,73 313,48 40,92 77,07 586,59 365,28 -13,61 201,45
2021
% Fundo -0,23 -0,10 -0,97 1,06 0,22 0,85 -0,20 0,62 2297,40
% CDI - - - 510,42 80,43 278,45 - 37,90 199,22

1Líquida de taxa de administração e performance, porém não líquida de impostos devidos. 2 Início das atividades em 24/Ago/99. Patrimônio médio em 12 meses: R$894,88 MM. Para o patrimônio 
líquido da estratégia foram considerados os fundos que perseguem as mesmas estratégias e políticas de investimentos.

Este fundo está sujeito a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, 
inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos 
ativos do fundo. Este Fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, 
podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus quotistas. O Regulamento e a Lâmina de informações essenciais do fundo podem ser encontrados no 
site: https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria.

BTG Pactual Discovery FIM CDI IFMM
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