BTG Pactual lança plataforma
digital para investimentos
Com BTG Pactual digital, banco passa a oferecer produtos de investimento
que só estavam disponíveis para clientes de Wealth Management
São Paulo, 29 de novembro de 2016 – O BTG Pactual apresenta sua nova
plataforma de investimento digital. Por meio de um processo de abertura de
conta 100% on-line, os clientes poderão investir em fundos, produtos de renda
fixa e planos de previdência privada.
Os clientes do BTG Pactual digital terão acesso a produtos destinados a
investidores com perfil conservador, moderado ou arrojado. Todos poderão
aplicar nos mesmos fundos oferecidos aos clientes de Wealth Management, área
em que o investimento mínimo é de R$ 5 milhões. As condições também serão
as mesmas.
A taxa de administração do fundo Yield DI, com rentabilidade superior a 100%
do CDI por mais de 20 anos, por exemplo, é de 0,3% ao ano e a dos fundos
atrelados a títulos do Tesouro, de 0,2% ao ano. Ambas estão entre as mais
baixas do mercado brasileiro. O investimento mínimo nesses fundos é de R$
3.000. Em outros produtos, os depósitos começam em R$ 5.000 ou R$ 25.000.
A remuneração dos produtos que serão oferecidos na plataforma digital está
entre as mais competitivas do mercado. As Letras de Crédito Imobiliário têm hoje
remuneração de 92% a 95% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário). O
fundo de renda variável Absoluto acumula retorno de 183% desde outubro de
2009, em comparação com 1,83% do Ibovespa no mesmo período.
O projeto do BTG Pactual digital começou a ser desenvolvido em janeiro de
2014, quando o Banco identificou que o avanço da banda larga no País, a
popularização dos smartphones e o amadurecimento do investidor criavam
condições para a sofisticação das plataformas de investimento.
Em abril de 2016, a Resolução nº 4.480 do Banco Central, que regula a abertura
e o encerramento de contas de depósitos por meio eletrônico, permitiu que o
BTG Pactual implementasse o projeto. A plataforma digital foi aberta para
familiares e amigos de funcionários do BTG Pactual em junho deste ano.
“A riqueza das famílias brasileiras, gradualmente, passará a ser distribuída entre
os bancos tradicionais de varejo e as novas plataformas digitais de investimento,
a exemplo do que já ocorre nos Estados Unidos”, diz Roberto Sallouti, CEO do
BTG Pactual.
A intenção do BTG Pactual não é concorrer diretamente com os grandes bancos
de varejo, mas complementar os serviços com produtos de investimento mais
rentáveis do que a média do mercado. “Nossa missão é oferecer uma solução

extremamente simples, direta e objetiva no ambiente digital, para que o cliente
consiga navegar pela nossa plataforma e fazer a seleção do seu portfólio.
Também nos preocupamos em oferecer um atendimento de excelência, com
assessoria de especialistas para resolver dúvidas por telefone ou e-mail”, diz
Marcelo Flora, head do BTG Pactual digital.
O BTG Pactual administra hoje R$70 bilhões na área de gestão de fortunas, R$
24 bilhões de patrimônio líquido e R$ 116 bilhões sob gestão ou administração.
Em 2015, foi eleito o melhor gestor especialista de investimentos, o melhor
gestor especialista em renda variável e o melhor gestor especialista em fundos
multimercados pela revista Exame.
Sobre o BTG Pactual
O BTG Pactual é uma inovadora empresa financeira global que atua nos
mercados de Investment Banking, Corporate Lending, Sales & Trading, Wealth
Management e Asset Management. Desde a sua criação, em 1983, o BTG
Pactual tem sido administrado no modelo de partnership. Atualmente, conta com
234 sócios e 4.726 colaboradores. Para mais informações, acesse
www.btgpactual.com.
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