
1BTG Pactual

http://btgpactualdigital.com


2BTG Pactual

índice

Renda Variável

Ações

BDR

FIIs

Fundos de investimento

Cenário Macro

Criptoativos

03

Renda Fixa

Reserva de Emergência

Título Público

LCA

05

06

08

11

12

13

20

23

27

33



3BTG Pactual

Se o ano de 2021 surpreendeu o mundo com as novas 

variantes da covid-19 e seus efeitos inflacionários acima do 

esperado pelos bancos centrais ao redor do globo, 2022 

pode até trazer um céu mais claro no âmbito internacional, 

mas, para o cenário doméstico, a corrida presidencial traz 

grande volatilidade para os ativos locais.

De um modo geral, a extensão das infecções da covid-19 e 

suas novas variantes alongaram o período de descasamento 

global das cadeias de produção, mantendo a oferta 

de diversos segmentos ainda abaixo da demanda e, 

consequentemente, os níveis dos estoques ainda muito 

baixos.

Logo, os preços dos bens industriais continuaram muito 

elevados e, com o setor de serviços mais aquecido em 

2021 em relação a 2020, a inflação global se tornou mais 

persistente do que todos imaginavam. A reação também 

já é conhecida por todos: os bancos centrais ficaram 

mais hawkish no 2o semestre deste ano para controlar as 

expectativas de inflação.

Portanto, o Brasil de 2022 pode ter uma taxa Selic em 

torno de 12% na maior parte do ano a fim de controlar as 

expectativas de IPCA que, na nossa visão, deve chegar a 

5,0% (limite superior da meta de inflação) e para o Top5 de 

curto prazo do Relatório Focus pode chegar a 5,5%.

Se este nível esperado de juros é contracionista, a atividade 

vem comprimindo as suas expectativas: o PIB 0% será o 

resultado de uma indústria que reflete o ambiente incerto 

do país para investimentos de longo prazo e um setor de 

serviços que pouco deve contribuir dado os índices de 

confiança do consumidor bem deprimidos em relação aos 

níveis pré-pandemia.

Para a taxa de câmbio, entendemos que os atuais níveis 

precificados no mercado estão longe do que dizem seus 

fundamentos: crescimento tanto nos preços internacionais 

cenário 
macro

As turbulências e as 
oportunidades de 2022 

por Álvaro Frasson
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das commodities e como no diferencial de taxa de juros 

deveriam trazer o real para algo em torno de R$/US$ 4,50.

Se por um lado a economia real tende a ter um ano difícil em 

termos de crescimento, por outro, as oportunidades em juros 

e câmbio devem aparecer ao longo de 2022.

Trazendo a conjuntura macro para a estratégia de 

investimentos, o atual ambiente de juros significativamente 

contracionista pode indicar um fechamento, ao longo do ano, 

nos vencimentos mais curtos da curva de juros e, por este 

motivo, títulos públicos atrelados à inflação até 2026 podem 

capturar esta oportunidade, como descreveremos com 

detalhe mais à frente.

Em câmbio, surpresas podem ocorrer a partir do 2o semestre, 

uma vez que o quadro político estará mais desenhado e 

a relação real-dólar poderá convergir mais para os seus 

fundamentos: vale lembrar que, desde março de 2020, o real 

é a 3a moeda emergente que mais se desvalorizou no mundo 

(-21%), perdendo “apenas” para o peso argentino (-39,1%) e o 

anedótico peso turco (-49,4%).

Com tudo na mesa, a despeito do que dizem os indicadores 

financeiros e os modelos macroeconométricos, é difícil 

escapar do clichê que correlaciona ano eleitoral com 

volatilidade nos preços dos ativos. Portanto, a estratégia nos 

momentos de elevada incerteza recomenda a boa prática 

da diversificação com maior peso em ativos conservadores, 

mas sem perder de vista os movimentos táticos que os ativos 

mais arriscados podem apresentar ao longo do ano.

cenário 
macro
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Para que suas finanças prosperem de forma consistente, não 

apenas em 2022, mas em toda a sua jornada financeira, é 

fundamental construir sua proteção contra imprevistos: a 

reserva de emergência. Afinal, é preciso cuidar do futuro, 

mas sem esquecer de zelar pelo equilíbrio presente.

Também conhecida como reserva de liquidez ou colchão 

financeiro, a reserva de emergência é uma parcela dos 

seus investimentos que deve ser destinada a situações 

inesperadas, como a perda do emprego, um problema de 

saúde ou o conserto do carro.  

O tamanho dessa reserva depende muito de cada pessoa, 

mas o ideal é que a quantia seja suficiente para cobrir pelo 

menos seis meses de todas as suas despesas – ou seja, 

seis vezes o valor que você gasta com todas as suas contas 

ao longo do mês, incluindo lazer. Dessa forma, você garante 

um tempo razoável para resolver seu imprevisto sem ter 

que recorrer a modalidades de endividamento, como 

empréstimos ou o temido cheque especial. 

Na hora de escolher onde investir seu colchão financeiro, 

é importante considerar a liquidez. Afinal, é preciso ter 

facilidade e rapidez para acessar o dinheiro aplicado em 

um momento de urgência. Por isso, atente para os prazos de 

resgate.

Outro fator a ser considerado é a volatilidade, ou seja, o 

quanto a aplicação pode sofrer oscilações. Por se tratar 

de um investimento que pode ser resgatado a qualquer 

momento, é importante ter previsibilidade, evitando 

surpresas negativas. 

Sendo assim, títulos de renda fixa em que o investidor acaba 

travando sua aplicação por períodos mais longos, fundos 

que só permitem o resgate semanas depois da solicitação e 

investimentos em renda variável acabam não sendo escolhas 

interessantes para esse fim específico.

reserva de 
emergência

Sua proteção contra imprevistos  
por Odilon Costa, CNPI

Voltar ao índice
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Então, qual seria o melhor investimento para alocar a reserva 

de emergência?

Se depois dos fatores listados acima você só consegue se 

lembrar da poupança, te apresentamos outras opções:

Além de oferecerem uma rentabilidade maior, existem outros 

títulos de renda fixa que são tão ou mais seguros para a 

reserva de emergência. O título público Tesouro SELIC e 

os CDB (Certificado de Depósitos Bancários) com liquidez 

diária. Os requisitos mais importantes para investimentos na 

reserva de emergência são:

->  Liquidez diária: acesso ao dinheiro em D+0 ou, no 

máximo, em D+1

->  Baixíssimo risco de crédito: instituições financeiras com 

rating AAA ou risco do governo são boas opções.

->  Retornos previsíveis: títulos atrelados ao CDI (preferimos 

os bancários, pois normalmente pagam um pouquinho mais 

do que o Tesouro SELIC).

E lembre-se: independentemente do seu perfil, patrimônio 

ou experiência no mundo dos investimentos, se você não 

possuir uma reserva de emergência, poderá se expor a riscos 

desnecessários. O mais importante é sempre começar por ela.

reserva de 
emergência

Voltar ao índice



8BTG Pactual

O cenário macroeconômico de 2022 continua apontando 

para um ambiente desafiador no nível de preços da 

economia brasileira, fato que, por consequência, provoca o 

Banco Central do Brasil a adotar taxas de juros mais elevadas 

que seu nível natural a fim de conter uma piora nas já 

deterioradas expectativas de inflação.

Portanto, ativos de renda fixa são mandatórios para o 

investidor navegar o turbulento ano de 2022, pois estes 

investimentos tendem a trazer um melhor retorno ajustado ao 

risco na composição de portfólio dos nossos clientes.

A partir deste ponto, a grande questão é: quais ativos podem 

capturar melhor este cenário?

Na nossa avaliação, títulos públicos atrelados à inflação 

(Tesouro IPCA+) e LCAs estão atrativos para investir neste 

momento. Vamos a eles:

1. Tesouro IPCA+ (ou NTN-B)

Esse título é emitido pelo Tesouro Nacional e, de forma 

resumida, é uma das formas de financiamento na qual o 

investidor cede recursos para o governo federal. Como 

contrapartida, receberá o dinheiro de volta num dado 

vencimento, corrigido pelo IPCA mais a taxa de juro real na 

data a qual você comprou este título público. Vale pontuar 

que os juros podem ser pagos ao longo do tempo (caso 

da NTN-B) ou no vencimento (caso da chamada NTN-B 

Principal).

Nesse sentido, você acaba incorrendo no risco soberano 

do país, ou seja, é remunerado mais ou menos em função 

do risco de o governo entrar em default ou não. Como esse 

cenário é de probabilidade muito baixa, dizemos que o risco 

de emprestar para o governo é o menor dentre os ativos 

do mercado e, portanto, os títulos do tesouro são os mais 

próximos de um ativo livre de risco. Além disso, o produto 

tem grande liquidez – a depender do vencimento – com o 

título
público

Voltar ao índice
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Tesouro Direto reduzindo seu prazo de liquidação para D+0, 

ou seja, no mesmo dia do resgate.

Mas qual NTN-B comprar? Com vencimento curto (2026) 

ou mais longo (2050)?

A seleção do vencimento é importante visto que a 

remuneração deste investimento é composta, além do IPCA 

mais a taxa de juro real, também pelo ganho de capital no 

preço deste título. Ou seja, o preço do título público oscila 

todo dia conforme as condições de mercado.

E qual a relação entre o prazo de vencimento e a oscilação 

do título público? Tudo. Quanto menor o prazo de um título 

de renda fixa, menor será a variação de seu preço.

Escolhido o ativo, agora é preciso pensar no vencimento.

Em nossos estudos e análises entendemos que para 

2022 será adequado ter uma carteira de renda fixa com 

vencimento médio próximo de 4 a 5 anos. Esse objetivo 

pode ser atingido pela combinação de múltiplos ativos com 

vencimentos diferentes, mas que componham tal média. Por 

outro lado, é possível investir diretamente num ativo que já 

cumprirá esse papel: O Tesouro IPCA+ (NTN-B) 2026. 

Qual o motivo desse prazo? Hoje temos uma curva de 

juro muito achatada, como se fala no jargão de mercado. 

Isso quer dizer que o prêmio do juro real (a taxa fixa que 

complementa o IPCA+ desses ativos) está muito próximo 

entre quase todos os vencimentos.

 

Dessa forma, a taxa paga entre um vencimento de 5 anos 

está muito próxima de um vencimento de 25 anos, só que 

este último sofre de um risco implícito muito maior, dado 

o nível de incerteza que se tem ao pensar no cenário de 

décadas. Como consequência, a volatilidade do preço 

unitário do título longo é maior, pagando um prêmio muito 

próximo do vencimento que apontamos.

A vantagem adicional de um título até 2026 é o fato de ser 

um prazo relativamente curto para estratégias de renda fixa, 

permitindo um resgate em prazo curto caso necessário e o 

aproveitamento dos recursos em outros produtos financeiros 

título
público

Voltar ao índice
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com boas expectativas.

O que faria o preço do título subir e possibilitar saídas antes 

do vencimento? O “fechamento” da curva de juros com a 

queda das taxas precificadas pelo mercado, promovendo a 

apreciação do título e dando oportunidades de saída.

Entendemos que a curva de juros brasileira já está bastante 

esticada e já precifica um ciclo de Selic bastante intenso, 

muito embora reconheçamos que anos eleitorais coincidem 

com maiores movimentos de tal curva. Não temos como 

cenário base um fechamento, mas seria uma surpresa 

positiva no próximo ano.

Dessa forma, entrar em 2022 com Tesouro IPCA+ 2026 

pode ser estratégico para quem busca proteção contra 

a inflação e eficácia entre a relação risco e retorno. Por 

fim, é uma boa escolha para quem tem um horizonte de 

investimento que necessitará de liquidez apenas a partir de 

2023. 

2. LCA – Letra de Crédito do Agronegócio

Em termos de alocação, começamos a ver um carrego 

(remuneração até o vencimento) mais atrativo na parte 

prefixada mais curta da curva – alocações mais táticas e 

pontuais. Mesmo em um cenário de maior volatilidade, o 

carrego desses papéis começa a oferecer uma remuneração 

atrativa em termos nominais. No entanto, nossas 

recomendações estratégicas seguem orientadas para os 

títulos pós-fixados (atrelados ao CDI e IPCA). Dentre os 

títulos indexados à inflação, preferimos aqueles com prazo 

médio de vencimentos (duration) entre 3 e 5 anos, como é o 

caso do Tesouro IPCA+ 2026.

Os prêmios de crédito sobre os títulos privados diminuíram 

ao longo do ano passado. O movimento é explicado 

pelos bons resultados apresentados pelas empresas e 

instituições financeiras nos últimos trimestres e pelo forte 

fluxo comprador dos ativos de renda fixa. Nossas principais 

recomendações no mercado de crédito corporativo vêm do 

mercado primário (novas ofertas) e títulos saindo de lock up 

no mercado secundário. Esses papéis ainda não estão sendo 

negociados por muitos investidores e oferecem um prêmio 

maior do que os títulos que estão sendo negociados há 

título
público

Voltar ao índice
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mais tempo no mercado. No mercado de títulos bancários, 

seguimos enxergando prêmios de crédito atrativos e boas 

oportunidades para buscar papéis atrelados ao CDI.

LCA Rabobank (2 anos) 
Um título atrelado ao CDI que pode compor a carteira é a 

Letra de Crédito do Agronegócio (LCA) do Rabobank, que no 

início de janeiro ofertava algo próximo de 100-102% do CDI. 

Quando ajustada à taxa para a isenção de IR, a remuneração 

fica equivalente à de um CDB de 118-120% (taxa bruta de 

IR). Olhando a curva de juros futuros, hoje, a remuneração 

esperada é próxima de 12% ao ano em termos nominais, 

isentos de IR para pessoas físicas.

Nós gostamos do título por quatro motivos:

-> Remuneração superior à ofertada por outros pares com 

baixo risco de crédito (AAA ou AA+). O Rabobank tem rating 

AAA pela Fitch. 

-> Risco de crédito adequado para investidores com diversos 

perfis (conservador, moderado e sofisticado) e é possível 

alocar montantes superiores aos limites garantidos pelo 

Fundo Garantidor de Créditos.

-> Duration intermediária (2 anos) e alinhada com as 

recomendações do nosso time de macroeconomia. 

-> Muitos investidores esperam o término do ciclo de alta 

da Selic para comprar títulos atrelados ao CDI. Quando isso 

acontecer, a remuneração desses papéis provavelmente será 

menor.

LCA

Voltar ao índice
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Histórico
O Iguatemi é uma companhia de Shopping Centers detentora 

da marca mais reconhecida no país e possui um portfólio 

inserido nos centros comerciais mais desenvolvidos do 

Brasil (concentrado em grande parte na região Sudeste). 

Seus shoppings são voltados para os públicos de classes 

A e B, por isso oferecem aos seus clientes marcas de 

luxo reconhecidas em todo o mundo. Em busca do 

desenvolvimento digital de sua operação, a qual também 

proporciona expansão territorial de sua marca, a companhia 

lançou o Iguatemi 365, uma plataforma de marketplace que 

reúne mais de 350 marcas e 15 mil itens em um só lugar, 

trazendo facilidades para os consumidores e também para 

os lojistas, buscando integrar a experiência de compra física 

e online do cliente (sempre com a qualidade Iguatemi). 

Recentemente, o Iguatemi passou por uma reestruturação 

societária com sua controladora, o Grupo Jereissati – a 

mudança busca abrir espaço para captação de novos 

recursos, visando caminhar por uma avenida de crescimento 

inorgânico (M&As) que a companhia vê pela frente.

Tese de investimento
Nossa tese é baseada em três pontos principais: (i) portfólio 

premium de shoppings; (ii) resiliência em meio ao cenário 

macro desafiador; e (iii) valuation atrativo. Durante todo esse 

tempo de pandemia que já passamos, o setor de shoppings 

foi muito penalizado em termos de precificação. Nos níveis 

de preços atuais do setor, a precificação mostra a retomada 

de aluguéis aos níveis pré-pandemia em alguns trimestres 

ainda futuros (o que não deverá acontecer na prática). As 

vendas nas mesmas lojas (SSS) já cresceram 7,8% no 3T21 

em comparação ao mesmo período de 2019, assim como os 

aluguéis nas mesmas lojas (SSR), que mostraram evolução de 

22,9% na mesma base de comparação (apesar da vacância 

ainda permanecer em 9,3% no 3T21). Isso mostra a resiliência 

do poder de compra de seu público-alvo, principalmente 

quando consideramos o ambiente inflacionário que estamos 

ações
Ações

por Bruno Lima, CNPI

(IGTI11)

Voltar ao índice
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vivendo no momento – segundo a Abrasce (Associação 

Brasileira de Shopping Centers), a média de vendas durante 

o 3T21 ficou cerca de 10% abaixo dos níveis de 2019 nos 

shoppings espalhados pelo país.

Conclusão
Temos uma recomendação de compra para Iguatemi (IGTI11), 

sendo ela a nossa TopPick no setor de Shopping Centers. 

Ela é negociada atualmente a P/FFO de 12x para 2022 e TIR 

real de 12,6%. Seus pares no setor estão sendo negociados 

com os seguintes múltiplos: BR Malls (P/FFO de 14,1x 22E 

e TIR real de 9,3%); Aliansce Sonae (P/FFO de 10,6x 22E e 

TIR real de 10%) e Multiplan (P/FFO de 13,9x 22E e TIR real 

de 11,1%). Com a continuidade da vacinação, esperamos 

que as flexibilizações continuem acontecendo e o fluxo de 

pessoas e os níveis de compras continuem aumentando. 

Com a exposição a um público-alvo com maior poder de 

compra e mais resiliência à inflação, nossa expectativa é 

de que o Iguatemi capture de forma mais concentrada essa 

recuperação do consumo.

ações

(RRRP3)

Histórico
A 3R Petroleum é uma empresa do setor de petróleo e gás 

com foco no redesenvolvimento de campos de produção 

maduros localizados em terra e em águas rasas. “Redesen-

volver, Revitalizar e Repensar” são os pilares que norteiam 

sua estratégia de aumento da produção e das reservas em 

campos maduros e que subsidiam o objetivo de torná-la uma 

grande petroleira privada e independente, com escala no 

Brasil e demais países latino-americanos. O plano de negó-

cios da 3R é baseado no crescimento orgânico, por meio do 

redesenvolvimento do portfólio atual, e no crescimento inor-

gânico, por meio de oportunidades de aquisição de ativos 

maduros.

Tese de investimento
Enxergamos a potencial aquisição do cluster Potiguar como 

um negócio muito atrativo, sustentado por suas perspectivas 

de alto crescimento e bons múltiplos de entrada. A empre-
Voltar ao índice
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sa simboliza o renascimento da revitalização dos ativos de 

petróleo em terra e em águas rasas e, como um dos poucos 

players listados no segmento, oferece valor de escassez. 

Em nossa opinião, a empresa também oferece menor risco 

de execução do que sugere seu curto período de vida de 

~ 2 anos. Ao focar na produção em lugar da exploração e 

apostando em técnicas convencionais de revitalização que 

já são bem fundamentadas em toda a indústria do petróleo, 

a 3R deve se concentrar na execução do básico. Além disso, 

um custo de produção já baixo implica um portfólio resiliente 

mesmo com preços de petróleo mais baixos.

Conclusão
Como um dos nomes mais baratos do setor de petróleo e gás 

da América Latina (ainda mais após recentes fusões e aquisi-

ções) e com um bom potencial de crescimento da produção 

nos próximos 5 anos, acreditamos que o risco-recompensa 

da 3R é assimétrico para o lado positivo. Espera-se que a 

empresa comece a operar 5 de seus clusters recentemente 

adquiridos nos próximos 6 meses, o que acreditamos ser um 

dos principais aspectos que podem contribuir para reduzir 

ainda mais o risco de investimento.

ações

(ITUB4)

Histórico
O Itaú Unibanco é a maior instituição financeira do Brasil, 

sendo o maior banco brasileiro desde a fusão do Itaú com o 

Unibanco em 2008. Essa união proporcionou para a empresa 

melhor diversificação de resultados, maior acesso a capital, 

grande penetração territorial e presença mais robusta em 

áreas-chave como cartões de crédito, empréstimos para fi-

nanciamento de veículos, gestão de recursos e seguros, além 

de torná-la uma instituição muito bem capitalizada.

Atua no mercado de varejo no Brasil e, como instituição 

bancária, opera através das carteiras: comercial, de investi-

mento, de crédito imobiliário, financiamento e arrendamento 

mercantil, câmbio e, ainda, em atividades complementares 

como seguros, previdência privada, capitalização, corretagem 

de títulos e valores mobiliários, administração de cartões, Voltar ao índice
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consórcios e gestão de fundos de investimento e carteiras 

administradas.

Tese de investimento
A carteira de crédito cresceu a um ritmo mais forte do que 

o esperado no primeiro semestre, e o ânimo segue positivo 

para 2022. Com isso, aliado a maior inflação/SELIC e linhas 

rotativas ganhando cada vez mais espaço no mix de crédi-

to, esperamos que o crescimento da NII (margem financeira 

bruta) acelere a/a em 22. Podemos ver alguma pressão sobre 

as receitas de serviços devido ao aumento da concorrência 

em linhas como serviços de conta corrente, cartões e gestão 

de ativos, mas a inadimplência e as provisões ainda estão sob 

controle. Vemos, portanto, as ações negociando a múltiplos 

atraentes de 1,3x P/VPA 22E e 7,3x P/L 22E.

Conclusão
Em razão das recentes altas de juros, esperamos que a NII 

(margem financeira bruta) mais forte seja o principal destaque 

positivo. A potencial deterioração da qualidade dos ativos 

em 2022 será, naturalmente, um tema para os bancos nos 

próximos meses. Mas a temporada de resultados decentes 

combinada com um cenário mais difícil de taxas de juros/in-

flação mais altas (um cenário que os grandes bancos costu-

mam navegar bem) e discussões sobre assimetria regulatória 

(o que poderia prejudicar fintechs/novos entrantes) melhora 

o momentum para as ações de bancos incumbentes em nos-

so setor cobertura. Recomendamos a exposição a Itaú cujos 

resultados vemos como mais defensivos, enquanto o “piso” 

de valuation parece mais próximo do que para os nomes de 

alto crescimento que estão mais caros.

ações

(ARZZ3)

Histórico
A Arezzo é a varejista líder de mercado de calçados e aces-

sórios no Brasil, com sólido crescimento impulsionado por um 

plano de expansão orgânica bem executado. Foi fundada em 

1972 no estado de Minas Gerais como fabricante de calçados 

masculinos. Por anos, a Arezzo tem sido vista como uma em-

presa premium no varejo brasileiro, justificando seu valuation 
Voltar ao índice
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mais caro, com execução superior na gestão de marcas e na 

operação bem-sucedida de seu modelo de franquia asset-li-

ght e, com as novas iniciativas e marcas, continuamos obser-

vando forte crescimento potencial daqui para a frente.

Tese de investimento
Embora a Arezzo seja uma marca bem estabelecida no mer-

cado brasileiro, com aproximadamente 30% de participação 

no mercado de calçados femininos para classes de renda 

mais alta, a empresa anunciou novas iniciativas para expan-

dir seu mercado endereçável (TAM) em novas categorias e 

consumidores-alvo. Para 2022, a empresa tem como plano 

estratégico: (i) expansão no segmento de vestuário feminino 

(um mercado endereçável de R$ 15 bilhões), tanto de forma 

inorgânica (por exemplo, a aquisição da marca Carol Bassi), 

quanto com o lançamento da linha de roupas de lifestyle da 

Schutz; (ii) foco na aceleração da expansão internacional, 

que já apresenta resultados positivos para a Schutz US (com 

crescimento esperado de 60% vs. 2019 no canal de atacado 

neste ano e expansão de 270% no e-commerce); e (iii) ex-

pansão orgânica das marcas da empresa (com um guidance 

de ~80 aberturas líquidas de lojas para 2022, considerando 

todas as suas marcas).

Sendo assim, nossa tese positiva reflete: (i) a expansão re-

siliente do mercado doméstico (auxiliado pelo crescimento 

do e-commerce e a multicanalidade nos próximos anos); (ii) 

novas marcas como Vans, Reserva (além de outras que estão 

entrando no portfólio); e (iii) resultados mais saudáveis na 

operação nos Estados Unidos, principalmente com base nos 

canais de atacado e e-commerce.

Conclusão
Os números e divulgações recentes da empresa reforçam 

nossa visão positiva sobre a estratégia multicanal da Arezzo, 

bem como o posicionamento da empresa como uma “casa 

de marcas” e plataforma de lifestyle. Dadas as múltiplas vias 

de crescimento, como e-commerce, expansão orgânica em 

várias marcas e fusões e aquisições, vemos a Arezzo bem 

posicionada para sustentar seu sólido momentum e poder 

de precificação, mesmo em um cenário de piores condições 

macroeconômicas e menor atividade de varejo. Temos uma 

classificação de Compra para a ação.

ações

Voltar ao índice
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Histórico
A Hapvida teve o início de sua atuação com a inauguração 

da clínica Antônio Prudente em Fortaleza, em 1979. Em 1986, 

a clínica transformou-se em hospital para procedimentos 

de alta complexidade. Em 1993, a Hapvida iniciou as ativi-

dades como operadora de saúde e, em 2004, a companhia 

iniciou fortes investimentos na rede própria, consolidando 

seu modelo de negócios verticalizado de atuação em saúde 

suplementar. A partir de 2005, inicia-se uma série de aqui-

sições de hospitais e carteiras de beneficiários nas regiões 

Nordeste e Norte, expansão que continua até hoje, mas com 

atuação ampliada para Minas Gerais, Rio de Janeiro e São 

Paulo. Destacamos também a aquisição transformacional 

do GNDI em 2021, transformando o grupo Hapvida no maior 

player do mercado de saúde suplementar no Brasil, com 18% 

de participação de mercado.

Tese de investimento
Nossa tese de investimento na Hapvida se baseia na redução 

da sinistralidade, conforme os casos de Covid-19 diminuam 

de intensidade e a campanha de vacinação acelere (no 4T21, 

a companhia afirmou que esses custos serão irrelevantes). 

Além disso, não há grande acúmulo de procedimentos eleti-

vos na rede, o que deve garantir margens maiores e mais sus-

tentáveis em 2022. A fusão com o GNDI segue em linha com 

as expectativas do Cade (órgão antitruste), e a equipe de 

transição já tem novas iniciativas, que devem ser implemen-

tadas assim que as empresas começarem a operar juntas. 

Destacamos também que o setor de saúde adicionou mais 

de 1 milhão de membros em 2021, atingindo 48,6 milhões de 

beneficiários, o maior número desde maio de 2016.

Conclusão
Temos recomendação de compra na Hapvida e continuamos 

otimistas quanto à tese de investimento na companhia. Exis-

tem três fontes de potencial de valorização das ações ainda 

não precificadas: (i) opex e sinergias fiscais da fusão com o 

GNDI; (ii) sinergias de receita, também relacionadas à incor-

poração; e (iii) mais fusões e aquisições, que esperamos na 

sequência do recente aumento de capital da Hapvida. 

ações
(HAPV3)
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ações O setor de saúde tem um beta baixo e é resiliente, caracterís-

tica importante especialmente para investidores que buscam 

mais proteção em tempos de forte volatilidade do mercado. 

Voltar ao índice
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O ano de 2021 foi mais uma vez emblemático para os 

mercados. As expectativas de rápida recuperação da 

economia, ancoradas na taxa de juros de 2,0% e na 

ampla campanha de vacinação contra a Covid-19, foram 

subitamente desfeitas no 2o semestre. A inflação de 

commodities, ruídos políticos e o surgimento de novas 

variantes do vírus afetaram os mercados, que observaram 

alta expressiva nas curvas de juros e forte correção nos 

ativos domésticos. Até 22 de dezembro, o Ibovespa caía 11%, 

mas o BDRX, índice que acompanha 215 ativos internacionais, 

subia impressionantes 33%!

Os BDRs ganharam popularidade, protegendo o patrimônio 

dos investidores ao prover diversificação geográfica, 

econômica e cambial – afinal praticamente todos os 

809 BDRs listados na B3 estão denominados em moeda 

estrangeira. A equipe do BTG Pactual acompanha de perto 

os de maior volume negociado, cuja liquidez supera R$ 

1 milhão por dia. E, neste grupo, a nossa recomendação 

de investimento para 2022 é o BDR da Apple, de código 

AAPL34. 

A Apple está na carteira mensal de BDRs desde o seu início, 

no dia 14 de julho. Apesar da turbulência observada no 2o 

semestre do ano, o ativo teve uma performance bastante 

satisfatória: subiu 31%, contra a alta de 17% do BDRX e a 

queda de 18% do Ibovespa.

Na nossa opinião, a Apple é um investimento com vários 

aspectos positivos e complementares, oferecendo ao 

investidor um misto de disruptura, inovação, crescimento 

e alto retorno ao acionista. Acreditamos que ela deverá 

apresentar resultados crescentes no longo prazo, com 

bom nível de retorno, caso sua capacidade de inovar e 

comercializar produtos de grande apelo continue intacta.

As vendas de iPhones (já são mais de 1 bilhão de aparelhos 

ativos no mundo!) representam mais de 50% do faturamento 

consolidado, que de acordo com o consenso de mercado 

BDR
Um BDR para 2022 

por Bernardo Carneiro, CFA

Voltar ao índice
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deverá totalizar US$ 382 bilhões em 2022. A China é o 

mercado que mais cresce: nos resultados do ano fiscal 

de 2021, encerrado em 25 de setembro, as vendas no país 

cresceram 70% e já representam 19% da receita líquida total.

 

A companhia é uma “cash cow”, no jargão equivalente a 

uma vaca leiteira: produz um fluxo de caixa significativo e 

distribui quase toda essa riqueza para os acionistas. Só no 

último trimestre, gastou US$ 23,4 bilhões recomprando suas 

próprias ações – foram US$ 86 bilhões nos últimos 12 meses! 

Além disso, distribuiu US$ 14,5 bilhões em dividendos, que 

adicionados às recompras totalizam US$ 101 bilhões de 

retorno, yield anual de 4% em dólar. 

A Apple tem um balanço patrimonial extremamente saudável, 

possuindo no final de setembro US$ 66 bilhões de caixa 

líquido – montante de caixa que excede o endividamento –, 

equivalente a todo o valor de mercado da Vale! A Berkshire 

Hathaway, do megainvestidor Warren Buffett, é a maior 

acionista da companhia, com aproximadamente US$ 145 

bilhões em ações da Apple, ou 5% do capital da empresa.  

Tim Cook, seu CEO, está trabalhando na Apple desde 1998, 

e o conselho de administração é um dos mais notáveis dos 

EUA: conta com a presença de Al Gore, ex-vice-presidente 

da República dos EUA, e Susan L. Wagner, cofundadora da 

gestora de fundos globais Blackrock.

O consenso de mercado projeta um retorno sobre o 

patrimônio, ou ROE, de 133% para 2022 e lucro líquido de 

US$ 93 bilhões, praticamente estável em relação a 2021, após 

o forte crescimento de 65% no lucro sobre o resultado de 

2020.  O seu P/L na bolsa, o indicador preço sobre lucro, é 

de 31 vezes para 2022, segundo a média das projeções do 

consenso de mercado.

Em meados de novembro, a imprensa mundial noticiou, 

citando fontes do mercado, que a Apple deverá finalmente 

lançar seu carro elétrico no ano de 2025. Além disso, as 

notícias afirmam que a Apple mudou o foco do projeto, para 

que o veículo seja de direção autônoma. O carro da Apple 

não deverá ter volante nem pedais, com todo o interior 

desenhado para a direção sem o uso das mãos.

A empreitada da companhia no setor automotivo, conhecida 

BDR
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como Projeto Titan, foi iniciada em 2014, e até agora a 

companhia ainda não fez um comunicado oficial sobre o 

lançamento do veículo ou o progresso do projeto. A Apple 

inclusive já está negociando com companhias chinesas a 

construção de uma fábrica de baterias exclusiva dentro dos 

EUA. É bastante provável que, em 2026, o automóvel da 

Apple, completamente integrado ao iPhone e iWatch, seja 

um dos produtos mais desejados e admirados do mundo, 

gerando receitas adicionais de bilhões de dólares para a 

companhia. 

BDR
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Kinea Rendimentos Imobiliários (KNCR11) 
Veículo com excelente liquidez e previsibilidade  
de rendimentos para um ano volátil

LListado na B3 há quase 10 anos, o KNCR11 busca investir 

seus recursos preferencialmente em Certificados de 

Recebíveis Imobiliários (CRI), podendo investir também em 

Letra de Crédito Imobiliário (LCI). O objetivo do fundo é o 

investimento em uma carteira de CRIs com remuneração 

pós fixada, atrela à taxa CDI + prêmio de risco, através da 

aquisição de operações com devedores com bom perfil de 

crédito e diversificados em seus setores de atuação.

Nossa recomendação está pautada pelos seguintes fatores: 

(i) carteira pulverizada em ativos high grade (baixo risco de 

crédito); (ii) excelente gestão; (iii) potencial aumento nas 

distribuições de rendimentos em virtude do ciclo de alta da 

Selic (taxa líquida média de aquisição da carteira de CDI + 

0,5% ao ano); e (iv) alta liquidez no mercado secundário (~R$ 

14 milhões/dia em média).

O KNCR11 possui um patrimônio líquido ~R$ 4 bilhões, 

segundo maior fundo do segmento, composto de um 

portfólio com 56 papéis, exposto principalmente a CRIs 

indexados à variação da taxa DI (97,4% do PL). Assim, 

acreditamos que a projeção de alta da taxa Selic para 

2022 poderá impactar positivamente a taxa nominal dos 

papéis indexados ao CDI e, consequentemente, aumentar 

as distribuições de rendimentos para os cotistas. Em 

termos dos devedores, o fundo possui exposição a grandes 

empresas, como Petrobras, BR Malls, Cyrela, MRV, JHSF, 

sendo as maiores posições atreladas aos segmentos de 

escritórios corporativos (45%), shoppings centers (28%) e 

residencial (19%). Em relação à remuneração, a taxa média 

de remuneração dos CRIs da carteira do fundo é de CDI 

+ 2,4% ao ano para os papéis indexados à taxa DI e de 

inflação + 6,6% ao ano para os papéis indexados ao IPCA e 

ao IGP-M. Por fim, a carteira do fundo possui prazo médio de 

vencimento de seus papéis de 5,5 anos.

FIIs Dois fundos imobiliários  
para 2022  

por Daniel Marinelli, CNPI

Voltar ao índice



24BTG Pactual

O fundo conta com a gestão da Kinea Investimentos, uma 

das maiores gestoras de recursos do Brasil, que conta com 

profissionais extremamente dedicados e alinhados com o 

cotista, uma vez que seus sócios possuem capital investido 

em todos os fundos da gestora.

A liquidez do fundo está entre as melhores do mercado, 

sendo negociado, em média, um volume diário de R$ 14 

milhões (acima da liquidez média ponderada do Ifix de R$ 4 

milhões. As cotas são negociadas no mercado secundário 

levemente acima do valor patrimonial (P/VPA de 1,02x) e 

a projeção é o fundo pagar um dividend yield líquido de 

aproximadamente 12% para os próximos 12 meses. 

FIIs

Voltar ao índice
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FIIs BTG Pactual Terras Agrícolas (BTRA11)
Exposição às terras agrícolas com rendimento estável  
e potencial ganho de capital

O objetivo do fundo é investir em terras agrícolas rurais e 

arrendar esses ativos por meio de contratos de locação 

atípicos de longo prazo. O fundo é gerido pela equipe de 

Real Estate da BTG Pactual Gestora de Recursos, e conta 

com o suporte da Funchal Investimentos, consultoria 

especializada na originação e inteligência no setor do 

agronegócio.

Nossa recomendação está pautada pelos seguintes pilares: 

(i) resiliência e crescimento do setor agrícola brasileiro; 

(ii) carteira diversificada em operações com exposição 

à contatos atípicos de longo prazo e previsibilidade de 

rendimentos; (iii) gestão de ponta e consultoria especializada; 

(iv) processo de investimento diligente e aderente às práticas 

ESG; e (v) valuation atrativo.

Apesar do momento de pandemia e incertezas econômicas 

em que o Brasil se encontra, o PIB do setor do agronegócio 

chegou a aproximadamente R$ 2 trilhões, o que representa 

26,6% do PIB do país em 2020. Aumento da demanda externa 

pelos produtos agrícolas com consequente valorização dos 

preços e a produção recorde de grãos são os principais 

fatores que corroboraram para o excelente desempenho do 

setor em 2020. Olhando para a frente, o país deve continuar 

apresentando sólido crescimento de produção e área 

plantada pelos próximos 10 anos, bem como uma apreciação 

no valor das terras agrícolas respaldado pela aceleração nos 

preços das commodities.

Mais especificamente sobre o BTG Pactual Terras Agrícolas, 

o fundo encerrou em julho de 2021 sua primeira emissão de 

cotas, com captação total de R$ 350 milhões e já alocou 

97% dos recursos levantados. O caixa foi usado para a 

aquisição de 6 ativos por um cap rate médio de 11,7% ao ano 

e estruturados em contratos de sale and leaseback (SLB) 

por um prazo médio de 10 anos. Todos os contratos são 

reajustados anualmente pelo IPCA. A parte majoritária do 

portfólio está localizada no Mato Grosso com 90% da receita 

imobiliária e um dos principais polos agrícolas do Brasil. 

Voltar ao índice
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FIIs A gestão é feita pelo BTG Pactual Asset Management, 

instituição que conta com mais de R$ 449 bilhões de ativos 

sob administração e gestão, além de ter como consultoria 

imobiliária especializada da Funchal Investimentos que possui 

sócios com larga experiência no segmento do agronegócio. 

O processo de investimentos do fundo deverá obedecer a 

diversas etapas, que vão desde a originação da operação até 

a análise de seus aspectos ambientais – o fundo contará com 

a participação ativa dos membros de ESG & Impact Investing 

do BTG Pactual.

Por fim, o BTRA11 opera em linha com o seu valor patrimonial 

(P/VPA de 1,00x) e um dividend yield real e líquido de 10,8%, 

prêmio de 690 bps sobre a NTN-B 2035 líquida. Um ponto de 

sensibilidade é a liquidez do fundo que negocia, em média, 

R$ 700 mil por dia.

Fontes: Economatica e BTG Pactual

Valor de Mercado e P/VPA Performance LTM
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Fundos de investimento
Por Juliana Machado, CNPI 

e Gabriel Barca

Sofisticação ao alcance de todos
Quando falamos em realizar investimentos no mercado 

por meio dos fundos de investimento, não é raro encontrar 

pessoas que torcem o nariz, seja porque acreditam que 

conseguem fazer sozinhas um trabalho melhor do que os 

gestores, seja porque não veem valor nesses instrumentos. 

Mas a realidade é que um bom fundo de investimento serve 

não apenas para diversificação da carteira como também 

costuma deixar a alocação do investidor mais sofisticada, 

uma vez que gestores profissionais acessam mais produtos, 

mais mercados e mais estratégias do que o investidor 

comum, além de dedicarem o seu tempo exclusivamente 

para esse trabalho. 

Fundos de investimento são a única categoria de 

produtos em que é possível alocar recursos e ter 100% de 

diversificação, inclusive geográfica, já que esses produtos 

oferecem acesso a uma infinidade de classes de ativos e 

estratégias – desde renda variável tradicional até câmbio, 

juros, commodities, ações globais e produtos alternativos ou 

derivativos. Por esse motivo, os fundos servem tanto para 

quem está dando os primeiros passos no mercado financeiro 

quanto para quem está buscando dar mais robustez ao 

portfólio com gestão de ponta.

O que esperamos para 2022?
Oportunidades de diversificação fora do Brasil. Em ano de 

eleição presidencial, ter produtos na carteira voltados a 

extrair retorno do mercado internacional é o caminho certo 

para os investidores que desejam não só descorrelacionar a 

carteira, como também se proteger do chamado risco-Brasil. 

Esse argumento se torna ainda mais forte quando analisamos 

também o país do ponto de vista do cenário macro, já que 

o avanço da inflação e a consequente alta dos juros devem 

deixar um gosto amargo na boca dos investidores que 

tiverem patrimônio concentrado na bolsa local, em especial 

ao longo de 2022. Sempre existem as boas e rentáveis 

empresas brasileiras nas quais vale a pena o investimento de 

longo prazo, mas por que não unir o melhor do stock picking, Voltar ao índice
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com as indicações deste relatório, com o melhor dos fundos 

que vão extrair ganhos do mercado internacional?

A tese vencedora em períodos de elevada volatilidade 

ou mesmo crise ainda é a diversificação. E, neste caso, a 

diversificação geográfica é mandatória para quem quiser falar 

de sobrevivência no mercado financeiro e preservação de 

ganhos. Três produtos selecionados por nós fazem muito bem 

esse papel no portfólio, inclusive quando combinados entre 

si – uma prova de que o uso dos fundos de investimento é 

a forma mais democrática de garantir que sua carteira seja 

capaz de entregar retorno em várias janelas, desde as mais 

promissoras para os ativos até as mais desafiadoras.

->  BTG Pactual Diversificação Ações Globais FIA BDR Nível I

-> IP Participações IPG FIA BDR Nível I 

-> Kapitalo K10 FIC FIM

-> BTG Pactual Diversificação Ações Globais FIA 
BDR Nível I

O fundo
O BTG Pactual Diversificação Ações Globais FIA BDR 

Nível I é um produto destinado a investidores em geral que 

oferece elevada liquidez (resgate em D+4), com um mínimo 

inicial de R$ 1,00 – sim, um real! O produto é um dos mais 

democráticos em oferecer gestão ativa de BDRs de ETFs 

(recibos lastreados em fundos de índices globais) para o 

pequeno investidor que não sabe quais (e quantos) ETFs 

globais adquirir e quer aproveitar as teses macro que regem 

os mercados ao redor do mundo, com ajuda da percepção 

de um time preparado e treinado especificamente para 

identificar essas tendências. 

Os motivos
Como um produto que seleciona as melhores teses macro 

globais, esse fundo vai poupar o trabalho do investidor de 

escolher entre uma centena de ETFs globais: é o time de 

Portfolio Solutions do BTG Pactual Wealth Management que 

se encarrega de desenhar as perspectivas para o ambiente 

macro mundial e, assim, alocar nos ETFs que melhor vão 

capturar tais tendências. É um produto barato e acessível 

e que também conta com hedge (proteção) cambial, o que 

reduz bastante a volatilidade da carteira, já que não traz o Voltar ao índice
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risco da movimentação do dólar para dentro do portfólio do 

investidor. É uma volatilidade ajustada ao risco para quem 

quer diversificação, seleção ativa e acesso global em um só 

produto.

-> IP Participações IPG FIA BDR Nível I

O fundo
Criada em 1988, a IP Capital Partners é uma das mais 

tradicionais gestoras de recursos brasileiras – e uma das 

poucas a oferecer um produto acessível para os investidores 

em geral com o selo de qualidade da casa. Especialista no 

mercado de ações, a IP investe nas empresas extraordinárias 

e nos negócios mais promissores, seja no Brasil, seja no 

exterior. Assim, é uma casa que garante ao investidor 

brasileiro um portfólio com companhias vencedoras dentro 

e fora do país, com o que há de melhor na gestão ativa 

de renda variável. O produto pode levar variação cambial 

à carteira, mas a IP não opera câmbio, de maneira que o 

investidor vai contar, na maior parte das vezes, com o uso de 

instrumentos de hedge.

Os motivos
O produto da IP para investidores em geral, o IP IPG FIA 

BDR Nível I, aloca tanto em companhias brasileiras quanto 

em empresas estrangeiras, de modo que um investidor pode 

conservador moderado sofisticado

Voltar ao índice
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ter, lado a lado, Google e B3, ou Amazon e Intermedica, 

entre outras, para citar alguns exemplos. Quando, inclusive, 

o cenário lá fora parece melhor que o doméstico, é pedida 

certa: como o produto tem liberdade para alocar todo o 

patrimônio em BDRs, o investidor tem a segurança de que 

irá contar com a gestão ativa para selecionar as melhores 

oportunidades inclusive fora do Brasil, se assim o cenário 

indicar que é a hora.

-> Kapitalo K10 FIC FIM

O fundo
Um fundo multimercado macro tem o grande poder de 

diversificar e descorrelacionar uma carteira de investimentos 

desde que a estratégia seja boa e bem executada. Sem 

dúvida é o caso do Kapitalo K10, um produto da consagrada 

Kapitalo Investimentos, gerido pelo respeitado gestor e sócio 

Bruno Cordeiro, que lidera o time. O K10 tem esse nome por 

corresponder à décima mesa entre todas as 12 mesas (ou 

“books”, como são chamados) que fazem parte da Kapitalo 

– uma gestora formada de pequenas gestoras. Cada uma 

das mesas conta com um time de gestão independente que 

persegue retornos de diversos mercados, no melhor estilo 

“hedge fund” global.

conservador moderado sofisticado
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Os motivos
O K10, além de ser um produto descorrelacionado dos 

demais multimercados macro, é também um produto 

eficiente em extrair ganhos de inúmeras classes de ativos, 

inclusive do pouco explorado e acessível mercado de 

commodities globais. Como experiente trader da mesa 

de commodities de várias instituições financeiras, como 

o BBM, Bruno Cordeiro e sua equipe conseguem entregar 

consistente retorno histórico a partir da negociação de 

contratos de matérias-primas com diferentes vencimentos 

e características, somado a uma capacidade de gestão em 

ações, juros e moedas globais, como manda o bom manual 

de um hedge fund.

fundos de
investimento

conservador moderado sofisticado
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Por último, mas não menos importante, se você costuma 

acompanhar um pouco mais de perto o mercado, dificilmente 

passa um dia sem ouvir falar em criptomoedas.

Seja pela valorização astronômica nos últimos anos ou 

pela adoção institucional cada vez maior, os ativos digitais 

entraram de vez no radar dos investidores em 2021.

Não é por acaso que grandes nomes do mercado como Paul 

Tudor Jones, que defende que o bitcoin pode ser o grande 

vencedor na proteção contra a inflação; ou Ray Dalio, um 

dos mais famosos gestores de Wall Street, que possui bitcoin 

e ether. Assim como eles, pessoas ao redor do mundo todo 

já compreenderam que manter criptomoedas na carteira de 

investimento é essencial nessa década. 

Esse foi um ano bastante importante para o mercado de 

criptoativos: a Tesla anunciou a compra de bitcoin com parte 

do caixa da empresa, grandes instituições financeiras no 

mundo todo passaram a oferecer produtos e serviços ligados 

a esse mercado para seus clientes, e o Brasil inaugurou 

diversos produtos regulados ligados ao bitcoin e ao ether.

A hora de se posicionar e incorporá-las em sua carteira, 

portanto, é agora!

Aqui no BTG Pactual você tem a possibilidade de diversificar 

o seu portfólio com fundos de investimento em bitcoin e 

ether, os dois maiores criptoativos do mundo em valor de 

mercado.

E o melhor: começando com apenas 100 reais!

criptoativos
Criptomoedas 

por Nicholas Sacchi

Voltar ao índice
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O BTG Pactual Reference Bitcoin 20 FIM e o BTG Pactual 

Reference Ethereum 20 FIM foram pensados para quem 

deseja investir em bitcoin e ether, respectivamente, de forma 

simples, rápida e segura.

-> Invista direto pelo app.

-> Compre em poucos minutos. 

->  Tenha toda a segurança do BTG Pactual na gestão  

do seu investimento.

Tenha em mente que diversificar investimentos com 

criptomoedas pode potencializar seus rendimentos e evitar a 

perda de patrimônio com situações adversas, como a política 

e a economia – algo extremamente necessário para 2022.

criptoativos

Voltar ao índice
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dê um btg  
nos seus investimentos!
Agora que você já sabe quais as nossas principais 
ideias de investimentos para 2022, que tal abrir 
uma conta no maior e mais premiado banco de 
investimentos da América Latina?

Além de uma plataforma extremamente ágil e 
moderna, oferecemos assessoria especializada  
e acesso ao material produzido pela melhor equipe 
de Research do país.

Tudo sem nenhuma cobrança de taxa.

Baixe o app e comece a investir com o BTG Pactual!

Abra sua conta  ->

https://btgpactualdigital.onelink.me/ey53/395120cf
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As informações contidas nesta apresentação não podem ser consideradas como única fonte de informações no 

processo decisório do investidor, que, antes de tomar qualquer decisão, deverá realizar uma avaliação minuciosa do 

produto e respectivos riscos, em face de seus objetivos pessoais e seu perfil de risco (“Suitability”). RENTABILIDADE 

PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. Assim, não é possível prever o desempenho 

futuro de um investimento a partir da variação de seu valor de mercado no passado. O BTG não assume que os 

investidores vão obter lucros, nem se responsabiliza pelas perdas. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM 

GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR 

DE CRÉDITO – FGC. É recomendada a leitura cuidadosa do Formulário de Informações Complementares e do 

regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. 

ESTE DOCUMENTO FOI PREPARADO COM AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DAS MELHORES 

PRÁTICAS DE MERCADO ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS DE 

NEGOCIAÇÃO DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS. O RECEBIMENTO DOS PAGAMENTOS DE COE ESTÁ SUJEITO 

AO RISCO DE CRÉDITO DO SEU EMISSOR. O COE NÃO CONTA COM GARANTIA DO FUNDO GARANTIDOR DE 

CRÉDITO – FGC. A DISPONIBILIZAÇÃO DESTE DOCUMENTO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA ANBIMA, GARANTIA 

DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO COE OU DE SEU 

EMISSOR.

disclaimer
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Nosso atendimento
4007-2511 Regiões metropolitanas

0800-001-2511 (opção 2) Demais localidades

atendimento@btgpactualdigital.com

Nosso SAC
Deficiência Auditiva ou de Fala

0800-047-4335

24 horas por dia, 7 dias 

por semana

Nossa ouvidoria
0800-722-0048 

Das 9h às 18h de segunda 

a sexta-feira, exceto feriados

fale
conosco

http://btgpactualdigital.com
mailto:atendimento%40btgpactualdigital.com?subject=
https://www.btgpactualdigital.com/blog/investimentos/previdencia-privada/tudo-sobre-previdencia-privada
https://go.onelink.me/9Zdm/6ed1eb8b
https://www.btgpactualdigital.com/fundos-de-investimento/btgp-diversified-global-eq-fia-bdr-i-ie
https://t.me/BTGdigital

