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Rentabilidade Acumulada (%) em R$1

Nome PL (R$ mm) Prazo Resgate MTD YTD 12M 24M 36M
Money Market
BTG Pactual CDB I FIQ RF CP  2.714,36  D+0 1,19% 8,02% 10,53% 13,67% 15,92%
BTG Pactual CDB Plus FI RF CP  4.715,67  D+0 1,20% 8,09% 10,79% 14,32% 15,92%
BTG Pactual Yield DI REF  3.445,27  D+0 1,20% 8,17% 10,84% 14,54% 12,55%
BTG Pactual Capital Markets FI RF  843,31  D+0 1,20% 8,05% 10,66% 14,14% 13,77%
BTG Pactual Yield Plus FIC RF  65,62 D+5 1,24% 8,36% 11,08% 15,25% 16,53%
BTG Pactual Prev Cons FIQ  570,91 D+1 1,20% 8,19% 10,91% 16,43% 15,87%
Corporativo
BTG Pactual Crédito Corporativo I FIQ de FI RF CP  2.306,47 D+31 1,29% 9,01% 12,30% 19,81% 18,46%
BTG Pactual Credito Corp Prev IPCA FIRF CP  26,74 D+7 0,65% - - - -
BTG Pactual Credito Corp IPCA FIRF CP LP  78,42 D+31 0,52% - - - -
BTG Pactual Credito Corp ESG FI RF IS CP LP  32,79 D+31 1,34% 8,99% - - -
BTG Pactual Corp Previ FC  2.119,65 D+7 1,34% 9,26% 12,20% 19,26% -
Corporativo Plus
BTG Pactual Corp Plus RF CP  185,91 D+75 0,05% 5,81% 9,45% 18,19% 26,25%
BTG Pactual Corp Plus PREV FIC FIM  77,96 D+76 0,05% 5,42% - - -
BTG Pactual Crédito Estruturado FIC FIM  50,42 D+76 1,36% 9,29% 12,98% 18,57% -
Infra
BTG Pactual Debêntures Incentivadas FIC RF CP  446,97 D+31 1,25% 8,82% 12,15% 22,95% 21,11%
BTG Pactual Debêntures Incentivadas Inflação FIC FIRF  153,64 D+31 0,78% 8,56% 12,56% 22,55% 28,18%
Offshore
BTG Pactual Corp Debt FI Mult CP IE  14,29 D+7 -3,38% -13,89% -14,70% -4,91% -
Benchmark
CDIE - - 1,17% 7,75% 10,23% 13,23% 17,60%
IMAB-5 - - - 6,62% 9,88% 15,12% 25,75%

1 Líquida de taxa de administração e performance, porém não líquida de impostos devidos. 
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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.

Ouvidoria 0800 722 00 48 / SAC 0800 772 2827

Highlights de agosto

o Crédito Corporativo: Novamente tendência 
favorável, com uma captação muito representativa 
para a indústria, fortalecidas por vencimentos 
grandes de ativos ao longo do mês, que garantiram 
o apetite comprador para o mercado. Ainda temos 
fortes argumentos para continuar apostando na 
manutenção positiva do ciclo de crédito para 
os próximos meses, vista a boa sequência de 
resultados do 2o trimestre, divulgado pelos 
emissores em geral do mercado. Quanto às 
movimentações de carteira, ainda que tenhamos 
boas operações vindo a mercado em termos 
de fundamento das companhias, repetimos a 
mesma postura dos últimos meses, priorizando 
alocações com menor duration, na tentativa de 
conter eventuais riscos de volatilidade. Como 
vetores de retorno, além do beta de mercado 
(onde notamos marginal compressão de spreads 
para ativos na escala do AA recém-emitidos), 
tivemos importantes contribuições por letras 
perpétuas do Banco Votorantim e debêntures 
de BRK Ambiental.

o Debêntures Incentivadas: Mês forte de 
captação para nossa estratégia incentivada, 
consequência de grandes vencimentos de 
ativos isentos no mês, somado ao histórico de 
boa performance e positivas perspectivas para 
os fundos adiante. Notamos um mês agudo 
em termos de alocação, de modo a manter o 
enquadramento mínimo necessário do fundo, 
buscando operações com duration reduzida 

e que apresentem prêmios positivos quando 
comparados a pares de mercado em termos 
se setor/prazo e rating. Mantemos postura 
conservadora em termos de prazo e setores 
específicos, evitando operações AAA que 
tenham spreads menos encorpados sob nossa 
ótica. Drivers de performance no mês foram as 
alocações de Hélio Valgas Solar e Rio do Vento, 
ambas com importante fechamento de spread.

o Crédito Offshore: Ativos de risco ainda 
pressionados por conta do movimento inflacionário 
e consequente subida de juros, prejudicando a 
precificação e ainda proporcionando aversão 
aos investidores. Qualidade de crédito das 
companhias segue muito positiva e nível de 
yields nos desperta atenção positivamente, mas 
com uma tendência técnica que corrompe a 
racionalidade da alocação. Seguimos esperando 
correções positivas à medida que ganhamos 
maior clareza do cenário.

o Fundos caixa: Com a proximidade do cenário 
eleitoral e potenciais ruídos no mercado (ainda 
que não seja nosso cenário base), mantemos 
conservadorismo na estratégia, com patamares 
constantes de alocação em crédito corporativo 
e busca por aumento de carrego através 
de alocações em letras financeiras e CDBs, 
respeitando limites mínimos de caixa/liquidez, 
de modo a blindarmos nossos investidores e 
garantirmos rentabilidade atrativa acima do CDI.

Comentário do Gestor
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Mercado Local

Em sequência ao presenciado nas últimas 
semanas, vimos nova onda de volatilidade nos 
mercados globais, decorrente (principalmente) 
de discussões e sinalizações pelo FED a 
respeito da trajetória dos juros americanos na 
tentativa de conter a persistente inflação, em 
falas consideradas mais duras frente o até então 
esperado. Em paralelo, no quadro local vimos um 
mês com menores ruídos para as classes de ativos 
em geral, causado pelo oposto – sinalizações pelo 
BC a respeito do fim do ciclo altista para a Selic, o 
que impulsionou ativos de risco positivamente. Do 
lado do crédito, novamente tendência favorável, 
com uma captação muito representativa para a 
indústria, fortalecida por vencimentos grandes de 
ativos ao longo do mês, que garantiram o apetite 
comprador para o mercado.

Mercado Externo

Ainda em tendência negativa, a inflação segue 
preocupando os bancos centrais globais, que 
buscam sinalizar próximos movimentos em suas 
respectivas políticas monetárias no intuito de 
arrefecer o forte movimento. Somado a tal ponto, 
inerentes preocupações relacionadas à atividade 
e sua consequente desaceleração pesam na 
precificação dos ativos de risco. Do lado do 
crédito, ainda temos uma janela comprimida para 
novas emissões e maior pressão nas emissões 
latinas, região agravada por discussões políticas 
acaloradas e eleitorais, casos de Brasil, Chile e 
Colômbia, por exemplo. Enxergamos prêmios 
atrativos e valor nas alocações e nomes atuais, 
mas cientes de que há um desafio técnico de 
mercado na dinâmica de preços, de modo que 
esperamos que haja ligeira correção à medida 
que maior clareza de cenário se faça presente.

Comentários

Em sequência ao presenciado nas últimas 
semanas, vimos nova onda de volatilidade nos 
mercados globais, decorrente (principalmente) 
de discussões e sinalizações pelo FED a 
respeito da trajetória dos juros americanos na 
tentativa de conter a persistente inflação, em 
falas consideradas mais duras frente o até então 
esperado pelo mercado em geral. Em paralelo, no 
quadro local vimos um mês com menores ruídos 
para as classes de ativos em geral, causado pelo 
oposto – sinalizações pelo BC a respeito do fim 
do ciclo altista para a Selic, o que impulsionou 
positivamente os ativos de risco. Do lado do 
crédito, novamente tendência favorável, com uma 
captação muito representativa para a indústria, 
fortalecida por vencimentos grandes de ativos ao 
longo do mês, que garantiram o apetite comprador 
para o mercado. Ainda temos fortes argumentos 
para continuar apostando na manutenção positiva 
do ciclo de crédito para os próximos meses, vista 
a boa sequência de resultados do 2o trimestre, 
divulgado pelos emissores em geral, aliado ao 
crescente patrimônio dos fundos e o consistente 
nível de spreads do mercado em ritmo constante 
e que nos dá indícios de conforto quando bem 
selecionados.

Quanto às movimentações de carteira, ainda que 
tenhamos boas operações vindo a mercado em 
termos de fundamento das companhias, repetimos 
a mesma postura dos últimos meses, priorizando 
alocações com menor duration, na tentativa de 
conter eventuais riscos de volatilidade, diante de 
um cenário macropolítico local que ainda nos 
dá pouca clareza dos próximos passos. Tivemos 
postura ativa em diversas operações de letras 
financeiras, reduzindo o caixa da estratégia em 
tais ativos, agregando carrego positivo para os 
fundos e mantendo o perfil conservador que 
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buscamos. Neste sentido, optamos por atravessar 
momento de maior incerteza com alocações 
que consideramos líquidas e sujeitas a menores 
distorções de preços independente do desenrolar 
político das próximas semanas, de tal forma que 
entendemos que tais operações mostram-se 
resilientes para o cenário e atrativas sob a ótica 
de risco e retorno. Em termos de diferencial de 
spread entre ativos corporativos e financeiros, 
ainda que haja um intervalo a ser considerado, 
entendemos que momentaneamente não tende a 
prejudicar em maior escala a ótica e histórico de 
performance que os fundos vêm apresentando 
ao longo do ano. Já do lado das emissões 
corporativas, poucas novas alocações de fato 
concretizadas, principalmente, relacionadas ao 
ponto de manter a seletividade em relação ao 
prazo dos ativos, ainda que tenhamos analisado 
uma série de ofertas.

Ao considerarmos o fundamento dos emissores, 
mesmo que haja um inerente cenário de 
desaceleração econômica (fruto de um 
consistente aperto monetário local e global), 
ainda notamos bons resultados de segundo 
trimestre recém-divulgados pelas companhias 
emissoras de dívida. Há o ponto de uma demanda 
reprimida na economia em geral, causada pela 
pandemia, que naturalmente passa a se ajustar e 
se espalhar ao longo do horizonte, mas que ainda 
pode ser considerada representativa em termos 
de incremento de receita às companhias. Além 
disso, vemos empresas com bons índices de 
liquidez e controlada alavancagem, de modo que 
nos remete a uma percepção de estabilidade de 
fundamentos, além de perspectivas promissoras 
em termos de manutenção de tais indicadores, 
diante do histórico recente de resultados e 
base financeira sólida. Naturalmente, buscamos 
companhias resilientes e que consigam se superar 

em termos de receita e racionalidade financeira 
em momentos mais complexos, mas aliamos tal 
análise com um equilíbrio entre os resultados 
e respectivos prêmios oferecidos, sendo que 
atualmente optamos por convergir para casos de 
maior spread, onde entendemos embutir maior 
conforto diante de tais previsões a respeito de 
ciclo político e econômico. Nosso racional é 
que, entre os casos analisados e aprovados, 
entendemos que maior cautela se faz necessária 
no momento da alocação ao considerarmos 
o nível de taxa dos ativos e potenciais riscos 
de flutuação negativa de tal spread do que 
propriamente preocupações relacionadas ao 
crédito, uma vez que mantemos nossa filosofia 
padrão de focar em créditos de ótima qualidade 
e que tenham confortáveis indicadores e vieses.

Por fim, como vetores de retorno, além do beta 
de mercado (onde notamos marginal compressão 
de spreads para ativos na casa do AA recém-
emitidos), tivemos importante contribuição 
por letras perpétuas do Banco Votorantim e 
debêntures de BRK Ambiental. Reforçamos nosso 
comprometimento com uma seleta e assertiva 
alocação de carteira, ratificados por bons pilares 
de crédito que nos dão suficientes indícios 
positivos para as próximas semanas. Entendemos 
que a dinâmica favorável em nossa indústria ainda 
tem longo trajeto adiante - ainda que o curto 
prazo apresente incertezas - pautados por bons 
níveis de precificação e constante apetite do 
mercado (de acordo com movimentos técnicos 
de captações/patamar de juros atual), mas sem 
esquecermos do detalhe fundamentalista e o 
racional de cada uma das alocações, sempre 
reforçados pelo nosso constante objetivo de 
buscar compressões de spreads por meio de 
operações que se justifiquem sob a ótica de risco, 
carrego e crédito.
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CNPJ 14.171.644/0001-57

Data de início 22/Dez/2011

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 1 (primeiro) dia útil subsequente à Data da Conversão (D+1)

Taxa de saída antecipada Não há

Taxa da administração 0,50% a.a.

Taxa de performance 20% sobre a rentabilidade que exceder o 104% CDI

Classificação ANBIMA Renda Fixa

Gestor BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM

Administrador BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM

FUNDO CDI

Retorno Anualizado 9,59% 8,62%

Desvio Padrão Anualizado 0,65% 0,21%

Índice de Sharpe 1,50 0,00

Rentabilidade em 12 meses 12,30% 10,20%

Número de meses positivos 126 129

Número de meses negativos 3 -

# de meses abaixo de 100% do CDI 11 -

# de meses acima de 100% do CDI 118 -

Maior rentabilidade mensal 1,79% 1,21%

Menor rentabilidade mensal -2,87% 0,13%

Patrimônio líquido* R$ 2.306.468.079,93

Patrimônio médio em 12 meses* R$ 1.657.141.064,76

Desde Início

Características Perfil de risco

 * Em 31/08/22Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares.

Performance - Dados atualizados até 31/08/22

Rentabilidade Acumulada (%) em R$1 do BTG Pactual Crédito Corporativo I FIQ de FI RF CP

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

2018
% Fundo 0,69 0,53 0,61 0,59 0,56 0,62 0,60 0,67 0,55 0,64 0,59 0,64 7,56 113,24
% CDI 118,94 112,93 115,34 114,89 108,95 118,92 111,55 118,63 117,91 118,08 120,36 130,06 117,77 117,30
2019
% Fundo 0,65 0,63 0,54 0,58 0,62 0,51 0,61 0,52 0,48 0,23 0,00 0,33 5,85 125,73
% CDI 119,06 126,95 115,54 111,45 113,46 109,72 107,18 103,44 103,33 48,55 0,70 88,68 98,08 116,12
2020
% Fundo 0,42 0,28 -2,86 -2,87 -0,07 0,61 1,53 0,89 0,53 0,40 0,40 0,27 -0,57 124,44
% CDI 111,40 93,68 - - - 285,28 787,96 554,64 340,29 256,05 266,69 165,84 -20,64 109,12
2021
% Fundo 0,56 0,64 0,70 0,49 0,38 0,64 0,59 0,88 0,73 0,90 0,61 0,74 8,16 142,74
% CDI 374,43 479,05 352,08 237,03 142,48 210,24 166,13 206,33 167,28 188,34 103,36 97,08 185,58 115,63
2022
% Fundo 0,89 0,93 1,15 0,94 1,24 1,15 1,09 1,29 9,01 164,61
% CDI 121,14 124,08 124,57 112,31 120,68 113,64 105,03 110,23 116,48 116,97

1 Líquida de taxa de administração e performance, porém não líquida de impostos devidos. 2 Início das atividades em 22/Dez/11. Patrimônio médio em 12 meses: R$1.657,14 MM.

O fundo alterou o nome de BTG Pactual Crédito Corporativo I FIQ DE FIM CP para BTG Pactual Crédito Corporativo I FIQ de FI RF CP no fechamento do dia 05/07/2017. 
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/home/AssetManagement.aspx/
AdministracaoFiduciaria. O Fundo teve suas aplicações suspensas por prazo indeterminado no fechamento do dia 21/06/2018, uma vez que atingiu o patrimônio líquido 
de R$ 2.700.000.000,00 (dois bilhões e setecentos milhões de reais), conforme Fato Relevante divulgado ao mercado em 11/06/2018.
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