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O fundo BTG Pactual Discovery FIM (“Discovery”) 
apresentou rentabilidade de -0.51% em agosto. 
No ano e em 12 meses, o Discovery apresenta 
rentabilidade de 0.11% (ou 5.2% do CDI) e 1.78% 
(ou 65.8% do CDI), respectivamente.

Na parte de renda fixa e moedas, as seguintes 
posições contribuíram positivamente: comprada 
no dólar americano contra o peso chileno, 
vendida no dólar americano contra o real 
brasileiro, comprada na inflação chilena e 
comprada na curva de juros americana. Além 
disso, posições táticas na curva de juros brasileira 
também contribuíram positivamente.

O início de agosto foi bastante conturbado em 
função da piora da percepção fiscal, o preço 
dos ativos mostrou alguma acomodação no fim 
do mês.    

O mês de agosto é normalmente marcado por 
discussões sobre o orçamento fiscal, visto que 
o governo precisa enviar no dia 31 o projeto de 
lei orçamentaria referente ao ano seguinte. O 
debate nesse ano ficou concentrado no aumento 
significativo da despesa de precatório. Nesse ano, 
o governo deve gastar cerca de R$55 bilhões (vs 
R$50bn em 2020 e R$14bn em 2010) e a previsão 
para o ano seguinte está em R$89bn. Esse aumento 
mais do que consumiria o eventual espaço no 
teto de gastos de modo que não haveria recursos 
para financiar o aumento do Bolsa Família como o 
governo deseja.  Como resposta, o governo enviou 
uma PEC que visava parcelar os precatórios, 
gerando alguma previsibilidade nos gastos à 
frente. No entanto, a ideia não foi bem recebida 
pelo mercado, já que trazia riscos para o teto de 
gastos, levando o governo a buscar uma solução 

que não envolvia o legislativo. Nesse sentido, o 
governo passou a trabalhar junto com o supremo 
numa alternativa que seria definida pelo Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), o qual criaria um teto 
de gastos para os precatórios (ano base 2016). Os 
gastos que ultrapassarem o teto ficariam para o ano 
seguinte, tendo preferência na fila de precatórios. 
Embora a medida tenha o benefício de (i) não 
envolver os riscos de uma aprovação legislativa de 
PEC e (ii) abrir espaço para a ampliação do Bolsa 
Família, ela não soluciona o problema do acúmulo 
de precatórios nos próximos anos. Portanto, um 
novo debate terá que ser feito em 2023.

Na nossa avaliação a equipe econômica tem 
se mostrado comprometida em manter o teto 
de gastos. Nesse contexto, mantivemos a visão 
de que embora tenha ruído, o teto não deve ser 
alterado, pelo menos no curto prazo. 

A percepção em relação à crise hídrica piorou 
nas últimas semanas com a queda continua no 
nível dos reservatórios. A região Sul que estava 
contribuindo para melhorar a situação dos 
reservatórios do Sudeste/Centro-oeste passou a 
contribuir negativamente. O ministério de Minas 
Energia anunciou um programa de incentivo de 
redução do consumo e um aumento da bandeira 
vermelha 2 de modo a mitigar o efeito da crise. 

Outros riscos inflacionários também aumentaram 
recentemente com a manutenção da inflação 
de industriais em níveis elevados e aceleração 
do núcleo da inflação de serviços. Portanto, 
revisamos nossa projeção de IPCA de 7,5% para 
8% para 2021 e de 4,1% para 4,3% em 2022. 
Embora o aumento do valor da bandeira em 2021 
possa gerar uma revisão para baixo da bandeira 

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo 
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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 
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em 2022, nossa avaliação é que o risco de 
inercia inflacionaria aliada uma incerteza quanto 
a duração da crise hídrica exige cautela com a 
previsão para o IPCA em 2022. Nesse sentido 
o COPOM deve manter o ritmo de alta da taxa 
Selic em 100 pontos-base nas próximas reuniões. 
Para o fim do ciclo mantivemos a taxa de 8,75%. 

O PIB do segundo trimestre apresentou contração 
de 0,1% na variação trimestral com ajuste sazonal, 
refletindo a queda de 3,6% do investimento. 
Durante o mês de agosto nós já tínhamos feito 
uma revisão do crescimento para 2021 de 5,6% 
para 5,2% em função do choque de oferta que 
afeta o setor automotivo e que tem resultado em 
queda da produção. Com a divulgação do PIB do 
2T revisamos novamente para 5,1%. Para 2022, 
nos revisamos de 1,9% para 1,3%. 

A situação da Covid no Brasil continuou 
melhorando com queda nos indicadores de 
hospitalização, principalmente em São Paulo. 
No entanto, a situação no Rio de Janeiro com 
ocupação elevada nos hospitais tem gerado 
alguma preocupação de contágio. Embora os 
novos casos mostrem alguma estabilização 
recente,  vamos cont inuar monitorando 
atentamente. Um ponto que pode evitar uma 
contaminação mais forte da variante delta em 
São Paulo, por exemplo, é o alto percentual de 
vacinados, o qual está acima da média nacional 
(72% da população ante 62 % da média nacional 
e 59% no RJ). 

Nos EUA, os indicadores de Covid mostraram 
piora no mês. Inclusive o FED (banco central 
americano) indicou que a decisão de reduzir o 
montante de compra de ativos dependeria da 
evolução da pandemia. No entanto, há sinais 
recentes de estabilização, principalmente na 
região sul, a mais atingida até o momento. Além 
disso, os indicadores de hospitalização sugerem 
concentração de pessoas não vacinadas. Como 
a vacinação tem acelerado nos estados mais 
atingidos, nossa avaliação é que os indicadores 
apresentarão melhora nas próximas semanas de 
modo que o FED deve manter o plano de anunciar 
a redução do programa de compra de ativos na 

reunião de novembro. 
  
O mês de agosto se mostrou bastante volátil na 
China, com um aumento de preocupações sobre 
crescimento e regulação. No entanto, a nossa 
visão é que os acontecimentos mais recentes 
sugerem um cenário mais favorável daqui para 
a frente. Primeiro, a onda de Covid que abalou 
o país no começo de agosto foi rapidamente 
controlada. Segundo, tanto o governo chinês 
como o banco central da China (PBOC) têm 
sinalizado maior apoio à economia para o final do 
ano. No fiscal provavelmente teremos mais gasto 
com infraestrutura, enquanto esperamos que o 
banco central corte novamente a taxa de reservas 
e fomente maior volume de crédito à economia. 
Por último, o que também pesou sobre os 
mercados no mês de agosto foi a intensificação 
das medidas regulatórias na China. Esta onda de 
regulação ainda não parece ter terminado, mas 
temos notado um esforço das autoridades para 
melhor comunicar os objetivos destas transições, 
e muitas vezes esclarecendo que não estão 
procurando uma mudança estrutural no modelo 
econômico, o que parece ter ajudado a reduzir a 
volatilidade no mercado. Nesse contexto, apesar 
de um agosto volátil, a nossa visão é que os riscos 
econômicos têm recuado e a nossa expectativa é 
que o crescimento sequencial Chinês irá melhorar 
no final de 2021 e no arranque de 2022.

Na Europa, o mês passado se mostrou mais 
tranquilo que em outras grandes economias 
como os EUA ou a China. A vacinação avançada 
permitiu continuar o relaxamento de restrições, 
ajudando na melhora contínua dos indicadores de 
mobilidade. O pico de crescimento provavelmente 
já ficou para trás, mas a atividade continua 
crescendo acima da média. Nesse contexto, os 
riscos econômicos parecem mais balanceados na 
Europa, e isso deve permitir que o Banco Central 
Europeu reduza ligeiramente o ritmo de compra 
de ativos no quarto trimestre, antes de decidir 
no final do ano o que fazer com o programa 
de compras extraordinário criado durante a 
pandemia (chamado PEPP). No panorama 
político, achamos que a eleição na Alemanha 
no final de setembro será também um evento 
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importante para os mercados, uma vez que as 
pesquisas mais recentes começam a apontar para 
o governo liderado por partidos de esquerda, o 
que na margem significa uma maior chance de 
algum estímulo fiscal na maior economia da zona 
do euro.

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 Meliuz (-40,1%), Lojas 
Americanas (-15,8%) e Magazine Luiza (-11,5%). 
Com relação a Meliuz, a companhia reportou o 
resultado do 2T21 aquém do esperado, com uma 
desaceleração no crescimento de GMV no Brasil, 
parcialmente compensada pelo bom desempenho 
no segmento internacional. Na parte de serviços 
financeiros, alguns problemas operacionais, como 
atraso no envio e ativação de cartões, acabaram 
postergando o reconhecimento da receita no 
trimestre. No caso da Lojas Americanas, as ações 
ficaram pressionadas após o resultado do 2T21 
apresentar uma desaceleração sequencial do 
crescimento online em relação ao mesmo período 
de 2019, refletindo um ritmo de recuperação de 
mercado mais lento em meio a um ambiente de 
intensa competição entre os principais grupos 
do segmento. O resultado, o primeiro de forma 
consolidada após a combinação operacional 
dos negócios do grupo, foi ainda marcado pelo 
aumento sequencial da área de vendas fechada 
por conta da pandemia, o que pressionou a 
receita da plataforma física. Além disso, também 
se observou uma pressão da margem consolidada 
oriunda dos esforços para o crescimento da 
Ame Digital, a fintech do grupo. Por fim, no caso 
da Magazine Luiza, a empresa reportou bons 
resultados no 2T21, ainda demonstrando altas 
taxas de crescimento, saudabilidade geral do 
negócio e continuidade na execução de seus 
principais projetos (entre eles, a implantação da 
logística proprietária para atender o marketplace 
e evoluções na divisão de fintech). No entanto, os 
resultados não foram suficientes para sustentar 
a performance da ação, um sintoma de que 
as expectativas do mercado já estavam muito 

elevadas. Dito isso, a perspectiva de crescimento 
permanece favorável. O projeto logístico para 
melhorar os tempos de entrega dos sellers do 
marketplace, por exemplo, tem potencial para 
sustentar por ainda mais tempo o crescimento 
dessa divisão; e (ii) os pares intrasetoriais e 
estratégias globais, com destaque para o setor 
de saúde.

Na estratégia de EUA obtivemos performance 
negativa, sendo que os principais impactos foram 
Dun & Bradstreet (-12,6% em USD) e Visa (-6,9% 
em USD). Na estratégia de México, também 
obtivemos perda, decorrente da performance 
relativa negativa entre o portfólio e a bolsa local.

Em relação a nossa estratégia de crédito, seguimos 
com performance robusta e atrativa, frente a um 
cenário de migração de capital para classes de 
ativos mais defensivas, beneficiando a tendência 
em geral do mercado de crédito e premiando 
nossas posições com fechamentos de spreads e 
ganhos de capital, em um portfólio que capturou 
muito bem tal movimento. Como principal vetor de 
resultado, além naturalmente do beta da carteira, 
montamos posição relevante em debêntures da 
Eletrobras em maio e que iniciou seu período 
de negociação em agosto, com spreads mais 
fechados. Esse resultado corrobora nossa tese de 
investimentos para 2021, que foi e continua sendo 
de fazermos significativas alocações em emissões 
com bom perfil de risco de crédito e que venham 
a mercado com taxas atrativas, acima do ponto 
em que entendemos justo para tal oferta. Mesmo 
com a tendência favorável há alguns meses e 
com retomada intensa das captações na indústria, 
seguimos observando operações com considerável 
potencial de retorno, motivo pelo qual mantemos 
constante atividade em nossas posições, buscando 
essencialmente ganhos de capital e que tragam 
eficiência à carteira frente o momento atual. 
Entendemos que o mercado de crédito ainda 
oferece bom espaço para compressão de prêmios, 
motivo pelo qual seguimos com visão otimista 
para nossa carteira nos próximos meses, com a 
confiança de que temos ativos bem posicionados 
para capturar o movimento.
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Resultado
Em 31 de agosto de 2021

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%

Ago-21 0,42% 0,06% 0,19% 0,30% -0,20% 0,03% -0,99% -0,09% -0,05% -0,18% -0,51%

YTD-2021 2,06% -0,15% 0,44% 0,73% -0,21% 0,08% -1,17% -0,31% 0,14% -1,52% 0,11%

12m 2,70% -0,06% 0,85% 1,17% -0,21% 0,08% -0,77% 0,00% 0,17% -2,17% 1,78%

Discovery - Ago/21 (MTD)

CDI Moedas Juros
Brasil

Juros Latam
ex-Brasil

Juros
Global

Crédito Bolsa
Brasil

Bolsa Latam
ex-Brasil

Bolsa
Global

Custos Total

0,42%
0,06%

0,19%

0,30%

-0,20%

0,03%

-0,99%
-0,09%

-0,05%

-0,18% -0,51%-0,6%

-0,4%

-0,2%

0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

1,0%

1,2%

CDI Moedas Juros
Brasil

Juros Latam
ex-Brasil

Juros
Global

Crédito Bolsa
Brasil

Bolsa Latam
ex-Brasil

Bolsa
Global

Custos Total

2,06%

-0,15%

0,44%

0,73%

-0,21%

0,08%

-1,17%

-0,31%

0,14% -1,52%

0,11%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

Discovery - Ago/21 (YTD)
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Resultado
Em 2019

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%

Resultado
Em 2020

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%
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Resultado
Em 2017

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%

Resultado
Em 2018

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 2016

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 15,61% 12,28%

Desvio Padrão Anualizado 5,19% 0,30%

Índice de Sharpe 0,64 0,00

Rentabilidade em 12 meses 1,78% 2,70%

Número de meses positivos 227 265

Número de meses negativos 38 -

# de meses abaixo de 100% do CDI 94 -

# 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$ 522.817.648,87

Patrimônio médio em 12 meses* R$ 840.317.120,20

Patrimônio líquido da estratégia* R$ 1.409.687.547,33

Desde Início

Características Perfil de risco

 * Em 31/08/21Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares.

Performance - Dados atualizados até 31/08/21

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 -0,51 0,11 2285,22
% CDI - - - 510,42 80,43 278,45 - - 5,16 197,26

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$840,32 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.
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