
 

RELATÓRIO 11/09/2020 

A Gestora 
 

A Pactual foi fundada em 1983 como uma distribuidora de títulos e 

valores mobiliários no Rio de Janeiro. No final dos anos oitenta, a 

companhia se tornou um banco e abriu escritório em São Paulo, 

iniciando suas atividades de asset management e wealth management. 

Nesta mesma época, a empresa iniciou um processo de 

internacionalização, com a abertura de uma corretora em Nova York. Em 

1998, aconteceu uma mudança na administração, com a saída da 

primeira geração e a entrada dos atuais gestores. Em 2006, foi adquirida 

pela UBS para ser uma divisão na América Latina, que se chamaria BTG 

Pactual. Logo ocorreu a transferência de controle da UBS para o BTG e, 

nos anos seguintes, passou por um forte crescimento, com o IPO, a 

aquisição do Banco Panamericano e o início das operações em diversos 

países vizinhos. Atualmente, é uma empresa financeira global que atua 

nos mercados de Investment Banking, Corporate Lending, Sales & 

Trading, Wealth Management e Asset Management, com mais de 

quinhentos colaboradores em dezesseis países. 
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O Fundo 
 

O BTG Pactual Digital Dólar é um fundo cambial que tem como objetivo 

a obtenção de retornos superiores a taxa de câmbio referencial. Trata-

se de um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio 

aberto e sem prazo de duração determinado. Para atingir seu objetivo, 

o fundo poderá fazer o uso de instrumentos tanto no mercado à vista 

quando no mercado de derivativos, em ativos atrelados à variação 

cambial. O restante da carteira se mantém alocado em títulos públicos 

federais. Fica proibido ao fundo investir em ativos do exterior, bem 

como aplicar recursos em valores superiores ao seu patrimônio líquido 

(não permite alavancagem). Vale ressaltar que a gestão do portfólio é 

realizada de maneira passiva. 

O fundo busca manter parte majoritária de seu patrimônio alocado em 

títulos públicos federais, tanto diretamente quanto via operações 

compromissadas (compra com compromisso de revenda em prazo 

determinado). O restante está alocado em instrumentos do mercado de 

derivativos, neste caso representados pelos contratos de dólar futuro 

negociados na B3. A seguir, a composição da carteira consolidada: 

 

 
 

Títulos Públicos
96,4%

Dólar Futuro
3,6%

Carteira Consolidada
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Para investir no fundo, o aporte mínimo inicial é de R$ 500,00 via 

corretora e não precisa ser investidor qualificado. A taxa de 

administração é de 0,15% do patrimônio líquido, sendo de 1,45% a 

máxima para fundos investidos, e não é cobrada taxa de performance. 

O resgate de cotas ocorre com prazo de liquidação de um dia útil após o 

prazo de conversão, que ocorre no mesmo dia da solicitação dia 

(totalizando D+1). O patrimônio líquido médio dos últimos doze meses 

é de R$ 102,9 milhões, e o risco é considerado alto, com volatilidade de 

17,21% desde o início do fundo em maio de 2019. Nos últimos doze 

meses, o fundo obteve retorno acumulado de 31,09%, contra 30,07% do 

dólar PTAX no período. Confira o desempenho no quadro abaixo: 

 

Vantagens 
 

Retorno em linha com o benchmark: O BTG Pactual Digital Dólar possui 

o objetivo de gerar retornos correlacionados à variação do dólar norte-

americano negociado no mercado à vista. A análise do gráfico de 

rentabilidade acima corrobora esta boa correlação entre as 
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performances, deixando clara a solidez em cumprimento de seu 

objetivo. 

Boa liquidez: O fundo conta com um bom prazo para resgate. O período 

de liquidação é de apenas um dia útil após a cotização, que ocorre no 

mesmo dia da solicitação. Ao todo, o resgate é liberado no dia seguinte 

à solicitação (D+1). Isto garante ao investidor boa liquidez e, 

consequentemente, segurança. 

Baixo valor para aplicação mínima: O BTG Pactual Digital Dólar conta 

com um valor relativamente baixo para aplicação e movimentação 

mínimas, sendo de R$ 500,00 para ambas. Estes baixos valores ratificam 

a acessibilidade do fundo para a grande maioria dos investidores. 

Expertise da gestora: O BTG Pactual Asset é uma das maiores gestoras 

independentes da América Latina. Conta com uma equipe com forte 

know-how em diversos mercados, sempre oferecendo uma completa 

gama de produtos e serviços de investimento tradicionais e alternativos. 

A estrutura de gestão é totalmente integrada, com um CIO e um comitê 

de investimento para cada uma das estratégias para garantir total 

alinhamento e excelência na execução. O reconhecimento deste 

trabalho pode ser observado nos retornos obtidos pelo fundo desde sua 

fundação até os dias atuais. 

 

Nosso posicionamento 
 

O BTG Pactual Digital Dólar foi criado recentemente pelo BTG Pactual, 

buscando oferecer ganhos condizentes com as variações do dólar 

americano frente ao Real. Para isso, o fundo utiliza-se de instrumentos 

tanto no mercado à vista, quanto no mercado de derivativos, sendo 

neste último principalmente via contratos de dólar futuro. 
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Como a maioria dos fundos cambiais, vale ressaltar que grande parte do 

patrimônio costuma ficar reservada em títulos públicos, inclusive com 

ligeira exposição na curva de juros nominal, via as operações 

compromissadas. Já o restante, atualmente encontra-se nos já citados 

contratos futuros. Esta alocação no mercado futuro, além de manter as 

variações do fundo bem correlacionadas com o câmbio, também 

oferecem ganhos adicionais, através do valor do cupom cambial, que 

nada mais é do que uma taxa de juros embutida nas operações. 

O BTG Pactual Digital Dólar, como era de se esperar, seguiu a trajetória 

de ganhos nos últimos meses, em decorrência da forte desvalorização 

de nossa moeda perante o Dólar. Dado o fato da moeda americana ser 

a moeda-padrão internacional, com grande parte das dívidas globais 

emitidas em Dólar, momentos de grande busca por liquidez (como 

observadas no auge do pânico, em março) acabam favorecendo sua 

apreciação. 

Unido a isto, também temos carregado o fardo de possuirmos, nos 

últimos meses, uma das piores moedas do mundo, no tocante a sua 

desvalorização. Aliás, com os temores de maiores deteriorações fiscais 

por aqui juntamente com o menor diferencial de juros já visto na história 

de nosso país, o Real poderá perder ainda mais força em termos globais, 

levando a uma nova e forte valorização do dólar no curto e médio 

prazos. 

Neste sentido, o BTG Pactual Digital Dólar se apresenta como uma boa 

opção para quem deseja manter uma parte pequena da carteira exposta 

à variação cambial (ainda que indiretamente). Com isso, o investidor 

poderá aproveitar-se de um possível contexto de enfraquecimento de 

nossa moeda como forma de proteção. 
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Fontes: Relatório do Fundo, Dados do Gestor e Economática   

 

Analistas Responsáveis 
 

Daniel Karpouzas Barcellos, CNPI EM-1855 

 

 

Ficou com alguma dúvida? Fale com a gente 
 

E-mail: contato@capitalizo.com.br 

WhatsApp: +55 51 99249-0613 

Telefone (Atendimento para todo Brasil): 4003-9127 

Estamos sempre à disposição. 

 

 

 

 

 

                                                                             www.capitalizo.com.br 

  

                          
 

 

 

 

 

Conecte-se com a Capitalizo 

mailto:contato@capitalizo.com.br
https://api.whatsapp.com/send?l=pt_BR&phone=5551992490613
https://capitalizo.com.br/site/
http://www.facebook.com/capitalizo
http://www.twitter.com/capitalizo
http://www.youtube.com/capitalizo
https://www.linkedin.com/in/capitalizo
https://www.instagram.com/capitalizoinvestimentos/
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Disclosure  
 

1) Este relatório é exclusivo para seu destinatário, não pode ser 

reproduzido ou distribuído para qualquer pessoa, ou todo, ou em 

parte, qualquer que seja o propósito, sem prévia autorização.   

2) Este relatório tem como objetivo fornecer informações que possam 

auxiliar o investidor a tomar sua própria decisão de investimento, não 

constituindo qualquer tipo de oferta ou solicitação de compra e/ou 

venda de qualquer produto. As informações contidas neste relatório 

são consideradas válidas na data de sua divulgação e foram obtidas 

de fontes públicas. A Capitalizo Consultoria Financeira não se 

responsabiliza por qualquer decisão tomada pelo cliente com base no 

presente relatório.  

3) O analista responsável pelo conteúdo está indicado acima, é 

credenciado junto a APIMEC e está obrigado ao cumprimento de 

todas as regras previstas no Código de Conduta da APIMEC para o 

Analista de Valores Mobiliários, e o cumprimento da Instrução CVM 

nº 598/18.  

4) O analista deste relatório declara que as recomendações refletem 

única e exclusivamente suas análises e opiniões pessoais, que foram 

produzidas de forma independente, inclusive em relação à Capitalizo 

Consultoria Financeira e que estão sujeitas a modificações sem aviso 

prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado.  

5) As informações deste relatório foram obtidas de forma pública, 

consideradas, fidedignas e de boa-fé na data da publicação. O analista 

não garante sobre a integridade, confiabilidade, exatidão das 

informações. 
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6) As rentabilidades dos instrumentos financeiros podem apresentar 

variações e seu preço ou valor. Os desempenhos anteriores não são 

necessariamente indicativos de resultados futuros. A rentabilidade 

divulgada não é líquida de impostos e taxas. As informações presentes 

neste material são baseadas em simulações e os resultados reais 

poderão ser significativamente diferentes. O analista se exime da 

responsabilidade de qualquer prejuízo, direto ou indireto, que 

venham a ocorrer da utilização deste relatório ou conteúdo. 

7) O investimento em ações é indicado para investidores com o perfil 

moderado e agressivo. Operações alavancadas, em mercados de 

derivativos e opções podem gerar perdas superiores ao patrimônio 

do investidor. Pedimos atenção e cuidado com as operações 

alavancadas em ações (termo, aluguel, long&short, day-trade), 

opções e mercados futuros (Índice, Dólar, Boi Gordo, Milho, etc).  

8) Leia o Disclosure completo antes de investir 
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