Porto Seguro BTG Pactual Discovery Previdência FIC FI Multimercado
Multimercado Livre

Dezembro / 2021

Objetivo
O fundo busca as melhores oportunidades de investimento
através de análises mais amplas do cenário econômico,
tais como crescimento do PIB, expectativa de inflação,
nível de taxa de juros e câmbio, para tomar as decisões de
alocação em ativos do mercado de renda fixa com juros e
índices de preços, no mercado de câmbio em diversas
moedas globais e no mercado de ações para buscar os
ativos com maior potencial de valorização.
Público-Alvo
O fundo é destinado a um único investidor profissional
devendo receber recursos exclusivamente de PGBL e
VGBL instituídos pela Porto Seguro Vida e Previdência
S/A.
Política de Investimento
Aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em
cotas do BTG PACTUAL DISCOVERY PREVIDÊNCIA
MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO,
inscrito no CNPJ/MF sob o número 29.587.745/0001-80
(“Fundo Master”).

Informações Gerais:
CNPJ:

33.146.417/0001-16

Gestão:

BTG Pactual Asset. Man. S/A

Administração:

BTG Pactual Serviços
Financeiros S.A. DTVM

Custódia:

Banco BTG Pactual S.A.

Classificação Anbima:

Previdência Multimercado Livre

Início do Fundo:

15/05/2020

Movimentações
Aplicação Inicial¹:

R$ 1.000,00

Movimentação Mínima²:
Cotização Aplicação:
Cotização Resgate:
Pagamento de Resgate:

R$ 200,00
D+0
D+6
D+7 da cotização

Taxas
Taxa de Administração:
Taxa de Performance:

2,0% a.a.
20% sobre o que exceder a
100% do CDI

Porto Seguro Investimentos

Al. Ribeiro da Silva, 275 – 1º andar São Paulo - SP - 01217-011
Central de Atendimento: (11) 3366-3370
SAC:0800-727-2763
0800-727-8736 (Atendimento para deficientes auditivos)
Ouvidoria: 0800-727-1184(11) 3366-3184
ouvidoria@portoseguro.com.br
(Seg à Sexta das 8h15 às 18h30, exceto feriados)
Fale Conosco:porto.investimentos@portoseguro.com.br

¹O plano de previdência oferece variadas opções de fundos de investimentos. Caso deseje, o Participante poderá
indicar mais de um fundo para aplicar seus recursos.
²O participante pode optar por fazer uma aplicação inicial de R$ 1.000,00 ou contribuição mensal de R$ 200,00.

Considerações Legais: Leia o Prospecto, o Formulário de Informações Complementares, Lâmina de Informações Essenciais e o Regulamento antes de investir. Fundos de Investimento não contam com a garantia do
administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida
de impostos. Descrição do Tipo Anbima disponível no Formulário de Informações Complementares. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze)
meses. O Fundo pode aplicar em fundos de investimento que podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Este fundo de cotas aplica em fundos
de investimento que utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e consequente obrigação dos
cotistas de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Este fundo está autorizado a aplicar em fundos de investimento que realizam aplicações em ativos financeiros no exterior. Não há garantia de
que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Documentos legais deste fundo como regulamento e outros, podem ser consultados no seguinte endereço eletrônico
www.portoseguroinvestimentos.com.br. Os regulamento(s) do(s) Fundos (FIEs) vinculado(s) ao plano poderá(ão) ser consultado(s) no sítio da Comissão de Valores Mobiliários – CVM. (www.cvm.gov.br)

