
BTG Pactual
Previdência IMA-B FIC de FI Renda Fixa

Material de divulgação

Rentabilidade (%) em R$

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

2015
% Fundo -2,63 -0,78 2,46 1,22 1,01 1,21 1,21
% CDI - - 221,82 115,86 87,26 21,33 21,33

2016
% Fundo 1,95 2,23 4,97 4,12 -0,18 1,60 2,25 0,76 1,50 0,54 -1,27 2,81 23,30 24,79
% CDI 185,31 222,95 428,03 390,83 - 137,79 203,61 62,82 135,04 51,70 - 250,10 166,40 121,17

2017
% Fundo 1,80 3,76 0,98 -0,38 -1,27 0,10 3,92 1,27 1,75 -0,44 -0,84 0,75 11,85 39,57
% CDI 166,02 433,70 93,45 - - 12,67 489,30 158,32 272,54 - - 139,76 119,06 121,97

Líquida de taxa de administração e performance, porém não líquida de impostos devidos. Início das atividades em 31/Jul/2015. Patrimônio médio em 12 meses: R$ 17,25 MM. 

Composição do Fundo

Títulos Públicos 97,44%
Oper. Compromissada 2,56%

A composição acima se refere ao BTG Pactual Previdência Master IMA-B Renda Fixa, uma vez que o 
BTG Pactual Previdência IMA-B FIQ Renda Fixa compra cotas exclusivamente desse Fundo.

Patrimônio: R$ 17,23 MM

Perfil Risco x Retorno (R$)

¹ A taxa livre de risco utilizada é o CDI

Desde Início Últimos 12 meses
Fundo CDI Fundo CDI

Retorno Anualizado 14,90% 12,42% 11,85% 9,95%
Desvio Padrão Anualizado 9,06% 0,13% 9,49% 0,12%
Índice de Sharpe¹ 0,27 - 0,20 -
# de meses abaixo de 100% do CDI 12 - 6 -
# de meses acima de 100% do CDI 16 - 6 -
Maior rentabilidade mensal 4,97% 1,21% 3,92% 1,09%
Menor rentabilidade mensal -1,27% 0,54% -1,27% 0,54%

Performance - Dados atualizados até  29/12/17
Fundo CDI

31/Jul/15 Mar 16 Out 16 Mai 17 Dez 17

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. É 
recomendada a leitura cuidadosa do regulamento, do formulário de informações complementares e da lâmina de informações essenciais pelo 
investidor ao aplicar seus recursos. Os investidores devem estar preparados para aceitar os riscos inerentes aos diversos mercados em que os 
fundos atuam e, conseqüentemente, possíveis variações no patrimônio investido.

Ouvidoria 0800 722 00 48 / SAC 0800 722 2827



Características Principais

Inicial: R$ 10.000,00;
Movimentação Mínima: Não há.
Saldo Mínimo: Não há.

Movimentações

BTG Pactual Asset Management S/A DTVM             

Gestor

BTG Pactual Servicos Financeiros S/A DTVM         

Administrador

Previdência Renda Fixa

Classificação ANBIMA

O FUNDO deve manter seu patrimônio aplicado em carteira composta conforme as 
diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional na regulamentação que 
disciplina a aplicação dos recursos das reservas, das provisões e dos fundos das 
sociedades seguradoras, das sociedades de capitalização e das entidades abertas de 
previdência complementar.

Objetivo do Fundo

ISIN: Não há.     

CNPJ: 22.187.479/0001-50  

Código Anbima: 402486 Público Alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações da BTG PACTUAL VIDA E PREVIDÊNCIA 
S/A,
inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 19.449.767/0001-20, considerada investidor 
qualificado nos termos do
Artigo 109 da Instrução CVM n.º 409, de 18 de agosto de 2.004, e alterações 
posteriores (“ICVM 409”),
doravante designada “INSTITUIDORA”, que direcionará para este FUNDO os recursos 
financeiros
oriundos das Reservas Técnicas dos Planos Geradores de Benefício Livre - PGBL e dos 
Vidas Geradores de Benefício Livre - VGBL por ela instituídos.

Taxa de Administração

0,50% a.a. sobre o patrimônio líquido do Fundo, apropriada diariamente no valor da 
quota.

Prêmio de Performance

Não há.

I.R.

PGBL: Contribuições são dedutíveis do IR (até 12% da renda tributável). O IR incide 
sobre o valor total do resgate. Conforme legislação em vigor, as contribuições são 
dedutíveis do Imposto de Renda até o limite de 12% de renda tributável.

VGBL: IR incide sobre o valor total dos rendimentos no momento do resgate. Visa 
atender àquelas pessoas não beneficiadas pelo diferimento fiscal, sendo apenas o 
rendimento das aplicações financeiras tributado no momento do resgate.

- Os valores e a periodicadade dos aportes e resgates são flexíveis.
- O investidor pode transferir os recursos para outro PGBL sem incidência de 
Imposto de Renda.
- A reserva constituída poderá ser transformada em renda mensal temporária, 
vitalícia ou resgatada.
- Não há garantia de que este fundo terá tratamento tributário para fundos de longo 
prazo.

Carência

Liquidez diária.

Aplicações

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

Resgates

Cheque ou DOC: até às 15:30h. TED: até às 15:30h, mediante consulta à 
Administradora.
Quota de D+1 dias úteis, recursos em D+2 dias úteis.

BTG Pactual
Previdência IMA-B FIC de FI Renda Fixa

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, líquidação, 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.

Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

Este Fundo pode investir em Fundos que investem mais de 30% em ativos de Crédito Privado, estando sujeito a riscos de perda em caso de eventos que acarretarem o não 
pagamento dos ativos integrantes de sua carteira.

O Regulamento e a Lâmina de informações essenciais do fundo podem ser encontrados no site: 
https://www.btgpactual.com/home/AssetManagement.aspx/AdministracaoFiduciaria.

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. É 
recomendada a leitura cuidadosa do regulamento, do formulário de informações complementares e da lâmina de informações essenciais pelo 
investidor ao aplicar seus recursos. Os investidores devem estar preparados para aceitar os riscos inerentes aos diversos mercados em que os 
fundos atuam e, conseqüentemente, possíveis variações no patrimônio investido.
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