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Código do Cliente _____________ 

Código da Conta _____________ 

Termo de Adesão 
Nome do Fundo CNPJ 
BTG PACTUAL DISCOVERY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 01.214.092/0001-75 
Manifestação do(s) Quotista(s) Signatários  
  
Cliente / Investidor Inscrito no CPF / CNPJ sob o no 

_____________ _____________ 
  
Co-Investidor 
(exclusivo para conta conjunta de Pessoa Física Incrito no CPF sob o no 

_____________ _____________ 
  
 

Venho, pelo presente termo, manifestar adesão ao fundo, atestando ainda que: 

a) Tive acesso ao inteiro teor do regulamento, lâmina se houver, e do formulário de informações complementares, 
no qual compreendo que posso OBTER INFORMAÇÕES MAIS DETALHADAS SOBRE O FUNDO; 

b) Estou ciente dos fatores de risco relativos ao fundo; e de que não há qualquer garantia contra eventuais perdas 
patrimoniais que possam ser por ele incorridas; 

c) Estou ciente de que a concessão de registro para venda de cotas do fundo não implica, por parte da CVM, 
garantia de veracidade das informações prestadas ou de adequação do regulamento do fundo à legislação 
vigente ou julgamento sobre a qualidade do fundo ou de seu administrador, gestor e demais prestadores de 
serviços; 

d) Estou ciente de que as estratégias de investimento do fundo podem resultar em perdas superiores ao capital 
aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo; 

e) O Fundo será gerido pelo BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM - RJ (“GESTOR”) 

f) O Fundo será distribuído pelo DISTRIBUIDOR ("DISTRIBUIDOR"); 

g) Compreendo a extensão dos riscos do fundo, sendo certo que seus principais riscos são: 

 Risco - Taxa de Juros: Risco relacionado a variações dos valores dos ativos que integram ou venham 
a integrar a carteira do cliente em razão da flutuação de preços e cotações nos mercados de juros. 
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Entre os fatores que afetam esse mercado, destacam-se os relacionados à economia em geral, tanto 
nacionais quanto internacionais, tais como os ciclos econômicos, a política econômica e a situação 
econômico-financeira das empresas emissoras de ações e de títulos. Em caso de queda do valor dos 
ativos que compõem a carteira, o patrimônio do cliente pode sofrer perdas, dependendo do momento 
em que o cliente se desfaz de suas posições. 

 Risco - Cambial: O cenário político, bem como as condições socioeconômicas nacionais e 
internacionais, pode afetar o mercado resultando em alterações nas taxas de juros e câmbio, nos 
preços dos papéis e nos ativos em geral. Tais variações podem afetar o desempenho dos Fundos 
Investidos e do FUNDO. 

 Risco - Ações: Os ativos componentes da carteira do FUNDO e dos Fundos Investidos, que sejam 
ações, bônus ou recibos de subscrição, certificados de depósito de ações negociadas em mercados 
organizados, cotas de fundos compostos destes ativos, entre outros ativos de renda variável, estão 
sujeitos a oscilações nos seus preços em função da reação dos mercados frente a notícias econômicas 
e políticas, tanto no Brasil como no exterior, podendo ainda responder a notícias específicas a respeito 
dos emissores dos títulos representativos dos ativos do FUNDO e dos Fundos Investidos. As variações 
de preços dos ativos poderão ocorrer também em função de alterações nas expectativas dos 
participantes do mercado, podendo inclusive ocorrer mudanças nos padrões de comportamento de 
preços dos ativos sem que haja mudanças significativas no contexto econômico e/ou político nacional e 
internacional; 

 Risco - Índice de Preços: Os ativos do FUNDO e/ou dos Fundos Investidos estão sujeitos às 
oscilações nos preços de ativos pós-fixados atrelados a índices que medem a inflação no país. As 
variações dos índices de preços poderão ocorrer também em função de alterações nas expectativas 
dos participantes do mercado, podendo inclusive ocorrer mudanças nos padrões de comportamento de 
preços dos ativos, ocorrendo ou não, mudanças significativas no contexto econômico e/ou político 
nacional e internacional. 

 Risco - Crédito Privado: Os títulos privados de dívida que compõem a carteira do FUNDO e dos 
Fundos Investidos estão sujeitos à capacidade dos seus emissores e/ou contrapartes do FUNDO e/ou 
dos Fundos Investidos em honrar os compromissos de pagamento de juros e principal de suas dívidas. 
Alterações nas condições financeiras dos emissores dos títulos e/ou contrapartes de transações do 
FUNDO e/ou dos Fundos Investidos e/ou na percepção que os investidores têm sobre tais condições, 
bem como alterações nas condições econômicas e políticas que possam comprometer a sua 
capacidade de pagamento, podem trazer impactos significativos em termos de preços e liquidez dos 
ativos desses emissores. Mudanças na percepção da qualidade dos créditos dos emissores, mesmo 
que não fundamentadas, poderão trazer impactos nos preços dos títulos, comprometendo também sua 
liquidez. O FUNDO e os Fundos Investidos poderão ainda incorrer em risco de crédito na liquidação 
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das operações realizadas por meio de corretoras e distribuidoras de valores mobiliários. Na hipótese de 
um problema de falta de capacidade e/ou disposição de pagamento de qualquer dos emissores de 
títulos de dívida ou das contrapartes nas operações integrantes da carteira do FUNDO e/ou dos Fundos 
Investidos, estes poderão sofrer perdas, podendo inclusive incorrer em custos para conseguir recuperar 
os seus créditos. 

O FUNDO PODE ESTAR EXPOSTO A SIGNIFICATIVA CONCENTRAÇÃO EM ATIVOS FINANCEIROS DE POUCOS 
EMISSORES, COM OS RISCOS DAÍ DECORRENTES. 

 

 Local e Data _____________ 
    
    
    
    
    
    
    

 X  X 
 Assinatura do Cliente / Investidor  Assinatura do Co-Investidor 

(Exclusivo para conta conjunta de Pessoa Física) 
    

 


