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Material de divulgação

Rentabilidade (%) em R$

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

2018
% Fundo -3,62 0,56 10,32 2,35 2,48 12,15 12,15
% CDI - 118,67 1.901,11 475,30 503,02 473,47 473,47

2019
% Fundo 4,64 -0,59 -1,22 2,00 0,43 2,64 2,38 10,60 24,04
% CDI 854,36 - - 385,39 79,98 562,62 418,85 289,67 380,38

Líquida de taxa de administração e performance, porém não líquida de impostos devidos. Início das atividades em 1/Ago/2018. 

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$ 1000;
MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA: R$ 200;
SALDO MÍNIMO: R$ 1000

Movimentações

Constellation Inv E Participacoes Ltda            

Gestor

BTG Pactual Servicos Financeiros S/A DTVM         

Administrador

Previdência Multimercados

Classificação ANBIMA

O FUNDO tem como objetivo obter ganhos de capital mediante operações 
principalmente nos mercados de ações, podetendo também atuar nos mercados de 
juros, câmbio, commodities e dívida, utilizando-se dos instrumentos disponíveis 
tanto nos mercados à vista quanto nos mercados de derivativos. O FUNDO poderá 
se utilizar, entre outros, de mecanismos de hedge e operações de arbitragem para 
alcançar seus objetivos. A exposição do FUNDO dependerá, entre outros fatores, da 
liquidez e volatilidade dos mercados em que estiver atuando.

Objetivo do Fundo

ISIN: NÃO HÁ.     

CNPJ: 29.550.612/0001-30  

Código Anbima: 471569 Público Alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de fundos de investimento e de fundos 
de investimento em cotas de fundos de investimento, constituídos exclusivamente 
com o propósito de acolher os recursos referentes às Reservas Técnicas dos Planos 
Geradores de Benefício Livre - PGBL e dos Vidas Geradores de Benefício Livre - VGBL 
da BTG VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, inscrita no CNPJ/MF sob
o n.º 19.449.767/0001-20, considerada investidor profissional nos termos da 
Instrução CVM n.º 554, de
17 de dezembro de 2014 (“ICVM 554”), doravante designada “INSTITUIDORA”.

Taxa de Administração

1,80% A.A. SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO, APROPRIADA DIARIAMENTE 
NO VALOR DA QUOTA.

Prêmio de Performance

20% SOBRE A RENTABILIDADE QUE EXCEDER 100% DO CDI NO PERÍODO, 
APROPRIADO DIARIAMENTE
 NO VALOR DA QUOTA.

I.R.

PGBL: Contribuições são dedutíveis na Declaração de Ajuste Anual de Imposto de 
Renda (DAA) até o limite de 12% da renda bruta anual. O valor total do resgate está 
sujeito à tributação. VGBL: Contribuições não são dedutíveis na DAA. Apenas o valor 
dos rendimentos está sujeito à tributação no momento do resgate. Tributação 
Progressiva/Compensável: No momento do resgate haverá tributação à alíquota de 
15% a título de antecipação, a qual deverá ser ajustada na DAA. Tributação 
Regressiva/Definitiva: No momento do resgate haverá tributação exclusiva na fonte 
a alíquotas que variam entre 35% e 10%, a depender do prazo de aplicação. Prazo 
de acumulação até 02 anos, Aliquota(%) 35, Prazo acima de 2 anos e até 04 anos, 
Aliquota(%) 30, Prazo acima de 04 anos e até 06 anos, Aliquota(%) 25, Prazo acima 
de 06 anos e até 08 anos, Aliquota(%) 20, Prazo acima de 08 anos e até 10 anos, 
Aliquota(%) 15, Prazo acima de 10 anos, Aliquota(%) 10

Carência

LIQUIDEZ DIÁRIA.

Aplicações

QUOTA DE D+0 DIAS ÚTEIS DA EFETIVA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS.

Resgates

QUOTA DE D+6 DIAS ÚTEIS, RECURSOS EM D+8 DIAS ÚTEIS.
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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. 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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