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Metaverso
A Nova Internet e a Economia Virtual

Você sabia que o rapper americano, Travis Scott, já fez show 

dentro de um jogo de videogame?

Segundo o site PSX Brasil,  estima-se que o rapper tenha 

faturado 20 milhões de dólares com o show virtual para 

27,7 milhões de jogadores do Fortnite, jogo de ambiente 

metaverso.

E você sabia que a marca de luxo Gucci vende roupas 

virtuais para avatares no metaverso?

Segundo a Forbes, a loja vendeu a versão digital da bolsa 

Dionysus no jogo Roblox por 4,1 mil dólares: preço maior 

que a versão física do produto.

Metaverso mais perto do Brasil do que você imagina.

Segundo a Exame, a Renner Play é a primeira loja virtual 

da varejista brasileira dentro do Fortnite.

A empresa é a 1ª do setor no Brasil a investir nesta nova 

experiência de compra online.

Fonte: psxbrasil.com, 2020.

Imagem: Gucci Garden Metaverse, youtube.com.

Fonte: exame.com
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O Metaverso | O que é?

O Metaverso é um universo digital que vai além da 
internet que conhecemos hoje.

Podemos defini-la como um tipo de mundo virtual que
tenta replicar as situações do mundo real e criar
outras situações virtuais em um ambiente conectado à
internet com pessoas e empresas com potencial de
transformar nossas interações sociais.

Isto será possível através de um conjunto de
tecnologias como a realidade virtual e realidade
aumentada, por exemplo, as quais é possível ter
acesso via um óculos de realidade virtual.

Com este hardware, será possível ingressar no
metaverso criando seu avatar (a sua versão virtual) e
fazer coisas como: comprar um tênis para seu avatar,
leva-lo a um show dentro de um jogo de videogame ou
ir presencialmente a uma reunião da sua empresa em
um ambiente corporativo virtual.

Se você acredita ser algo distante, saiba que estes três
exemplos já existem atualmente.

MetaversoPop: livros e filmes já retratam do tema na cultura popular.

Snow Crash (1992)

Livro de Neal 

Stephenson deu origem 

ao termo “metaverso”. 

No romance, a história 

acontece em dois 

mundos: no real e no 

virtual, o metaverso.

Além de criar o termo, o livro inspirou 

jogos de videogame como o Second

Life (1999) e o The Sims (2000)

Ready Player One (2018)

Retrata a vida de Wade 

Watts, que prefere a 

realidade virtual a viver no 

mundo real.

O filme se passa em 2045.

Free Guy (2021)

Aborda a mudança na vida 

de um caixa de banco que 

descobre que, na verdade, 

é um avatar de um jogo 

interativo.

Fortnite (2017)

Um dos principais jogos de ambiente 

metaverso.
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METAVERSO

O Metaverso | O que é?

Networking

Hardware
Bens e 

Serviços

Plataformas

Virtuais

Meios de 

Pagamentos

Mesh, da Microsoft: 
reuniões corporativas em 

ambiente virtual com 
avatares.

Oculus Quest, da Meta: 
hardware de realidade 
virtual

Loja da Gucci no Metaverso: 
empresas investem em 
ambiente de compra 
inovadores

Tênis Virtual da 
Under Amor: 

NFTs são os 
“bens” da 

economia virtual. 
Tênis para Avatar 

de 333 dólares.

As Criptos do Metaverso: 
Gamecoin e Ethereum

ganham espaço como meio 
de transação.

Portanto, o metaverso é um ecossistema de 
novas tecnologias que coexistem em um mundo 
virtual, permitindo que, a partir de uma nova 
experiência do usuário na “nova internet”, possa 
evoluir novos negócios em uma economia virtual.



2 de fevereiro de 2022 6

O Metaverso | As tecnologias-chave

Realidade Virtual

A RV, ou Realidade Virtual, é a criação de um mundo virtual digital em 3D onde o usuário é inserido dentro da imagem ou vídeo, interagindo
num espaço com objetos fictícios criados por computação gráfica em alta resolução. A conexão com ambientes de realidade virtual só é
possível com o uso de equipamentos de visualização, como óculos especiais, luvas ou roupas com sensores, etc.

Dessa forma, as experiências em RV serão cada vez mais ricas e “realistas” à medida em que os aparelhos, principalmente os capacetes,
forneçam sons e telas de alta qualidade e com conforto aos usuários. Os espaços conhecidos como metaversos são criados
fundamentalmente com elementos de RV.

Na prática...

Pilotos de aviões de caça e cirurgiões podem treinar em 
protótipos digitais, simular guerras e cirurgias em 

ambientes 3D antes de executarem suas funções no 
mundo real

Trabalhadores podem treinar e aprender testando  
ferramentas digitais, réplicas de equipamentos reais, 

antes de utilizarem no chão de fábrica.

Museus e galerias de arte oferecem visitas virtuais e 
experiências imersivas para auxiliar no entendimento das 

obras e do contexto cultural à época
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O Metaverso | As tecnologias-chave

Realidade Aumentada

Fonte: Business Insider e Poplar Studio

A RA, ou Realidade Aumentada, é a sobreposição de desenhos animados, figuras e imagens criados por computadores, seja em 2D ou 3D,
na realidade em que observamos. Exemplos: Dinossauros no parque em que frequentamos ou cães brincando com desenhos animados
bem na nossa frente. Aplicativos como o Snapchat já utilizam RA, assim como em ferramentas de e-commerce, onde é possível experimentar
roupas online. A visualização da RA em 3D se dá por meio de óculos especiais e outros equipamentos de sensibilidade.

O mais famoso exemplo da tecnologia RA é o jogo no celular Pokemon Go, lançado em 2016, onde jogadores caçam os bichos virtuais
Pokemons na rua, na sala, onde quer que estejam olhando. A tecnologia mantém o usuário no mundo real e insere elementos sintéticos com
profundidade, perspectiva e outras características visuais “na frente” ou “atrás” de objetos reais.

Na prática...

Transmissões de jogos esportivos usam RA traçando 
linhas nos campos para analisar jogadas

Sistemas de navegação avançada utilizam RA para 
sobrepor rotas digitais sobre a visão real da rodovia.

O varejo de móveis e utensílios domésticos utiliza 
apps de RA para que as pessoas visualizem como 

ficarão os móveis em casa antes de adquiri-los.

Linhas de montagem de veículos utilizam RA para 
destacar e sobrepor componentes, reduzindo falhas 

humanas e aumentando a produtividade 
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O Metaverso | As tecnologias-chave

NFTs (Non-Fungible Token)

As NFTs são os ativos do mundo virtual. Se no metaverso será possível comprar uma roupa virtual para o seu avatar, esta roupa virtual é, 
nada mais, que uma NFT. 

Em termos de tecnologia, NFT é um token não-fungível (ou, uma cadeia de caracteres não-divisíveis). Estas NFTs são criptografadas e 
representam algo único como fotos, vídeos ou modelos 3D de roupas, veículos, casas... tudo com valor atrelado a este ativo. Estas NFTs são 
ancorados a um código de blockchain que registra a propriedade de uma conta a esse ativo. Isto é fundamental para que empresas consigam 
desenvolver e vender seus produtos no ambiente do metaverso. 

Fonte: CoinDesk.com, Fortune.com e currybrand.com

Na prática...

A empresa de material esportivo Under Armor e Stephen 
Curry (jogador da NBA) fizeram uma parceria para criar uma 
NFT de um tênis, o Genesis Curry Flow, associado a marca 

do atleta.

Este tênis virtual serve para vestir seu avatar em 3 ambientes 
de metaverso: Gala Games, The Sandboxe Decentraland.

Cada tênis virtual custa 333 dólares.

Todas as unidades já foram vendidas.
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Potencial de Negócio
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Empresas que fazem o metaverso
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Dados de Mercado
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Minutos/dia gastos em redes sociais (entre 16 a 64 anos) Estimativas do mercado de óculus VR

Em 2020, adultos 

utilizaram 145 
min./dia para 

navegar apenas em 
redes sociais.

Este valor é 60% 

maior que o 
observado em 2012.

Em 2021, o 

faturamento 
estimado com 

estes hardwares
devem atingir valor 

próximo a US$4 
bilhões, em 2025 a 

receita deste 
mercado deve 

mais que duplicar e 
se aproximar dos 

US$10 bilhões.

Receita Potencial (US$ bi) – Mundo Virtual
Pandemia e Geração Z trazem novos hábitos Novas gerações 

consomem cada vez 
menos tempo 

assistindo TV e mais 
tempo com jogos de 

vídeo games.

Esta tendência pode 

trazer forte 
embasamento para a 

‘gameficação’ de 
mundos 

corporativos em 
ambientes 

metaverso.

Fonte: GreyScale Invest.

Fonte: Mckinsey & Company, Reimagine Work, as of April 1, 2021

Fonte: Statista

Fonte: Bloomberg Business Intell igence, 2019 & 2020.

Assistindo TV Video Game

Média 2,8 0,3

65+ 4,6 0,2

Boomers 3,2 0,1

Gen X 2,4 0,1

Millennials 2 0,2

Gen Z 2,1 0,7

Fonte: Ark Investments, at https://www.globenewswire.com/fr/news-release/2021/03/09/2189515/0/en/ARK-

Inv estment-Management-is-optimistic-about-VRAR-investment-opportunities-in-the-Year-of-the-Ox-and-WIMI-
ushered-in-major-benefits.html

Para a gestora de 

recursos americana 
Ark Investments, as 

receitas provenientes 
do mercado RV 

(realidade virtual) e 
RA (realidade 

aumentada), podem 
chegar a US$400 

bilhões em 2025.

Para a Bloomberg 

Inteligente, este 
mercado pode 

chegar a valer mais 
de US$800 bilhões 

até 2024.

CAGR 21-25: 22%

https://www.globenewswire.com/fr/news-release/2021/03/09/2189515/0/en/ARK-Investment-Management-is-optimistic-about-VRAR-investment-opportunities-in-the-Year-of-the-Ox-and-WIMI-ushered-in-major-benefits.html
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Em outubro de 2021, Mark Zuckerberg anunciou a mudança de nome e marca da 
Facebookpara a atual Meta Platforms.

Segundo Zuckerberg, o rebrandingda empresa está em linha com as mudanças 
que a web 3.0 trará aos seus consumidores: se antes a Facebook era “apenas” um 
conglomerados de apps para smartphones, a Meta quer ser conhecido como um 
negócios de metaverso e realidade virtual e não mais somente uma companhia de 
redes sociais.

A Meta já anunciou que, em 2021, foram investidos mais de US$10 bilhões em 
pesquisas relacionadas ao metaverso, principalmente na Reality Labs, unidade 
responsável pela produção de hardwares de realidade virtual (VR), como o 
capacete virtual Oculus Quest.

Somente no 3T21, a receita das 
vendas do Oculus Quest triplicou em 
relação ao 3T20, chegando a US$734 
milhões.

Além do hardware, a Meta desenvolveu o Horizon World: 
um ambiente virtual digital baseado em realidade 
virtual onde é possível criar avatares e interagir com 
outros avatares, participar de jogos e até fazer 
reuniões corporativas, como é a proposta do Horizon
Workrooms.

Fonte: Meta Platforms, BTG Pactual.

Preço/ação (01.fev.22): US$ 319

Preço-alvo (em 12 meses): US$ 393

Retorno potencial: 23,2%

FB US Equity

Fonte: Bloomberg e BTG Pactual.

Financials, US$ milhões LTM 2022E 2023E

Receita Líquida 112.330        140.010        165.471        

Margem EBITDA 50,1% 47,6% 48,1%

Margem Líquida 35,9% 30,4% 29,3%

Dív.Líquida / EBITDA -0,8x -1,2x -1,2x

ROE 32,1% 25,6% 26,0%

P/L 22,8x 21,0x 18,0x

P/VPA 6,7x 5,2x 4,4x

EV/EBITDA 17,8x 12,2x 9,9x
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Fundada em 1975, a Microsoft é mundialmente conhecida por produzir softwares
que revolucionaram a computação pessoal com o advento do PC, pela IBM, em
1981. A companhia fornece sistemas operacionais, aplicações para aumento de
produtividade, soluções para empresas e servidores, ferramentas de desempenho
e performance e videogames. No segmento de hardware, são fabricados PCs,
tablets, consoles para videogames e equipamentos para IA (inteligência artificial).

Os produtos e plataformas da Microsoft são de grande utilidade nos desktops,
notebooks, smartfones, computadores pessoais e nos servidores das maiores
companhias do mundo, entre eles o Windows, Office, OneDrive, Skype, Teams,
Azure e LinkedIn. O Windows está instalado em mais de 1,3 bilhão de
computadores.

A Microsoft está desenvolvendo uma série de aplicativos e soluções de realidade
virtual, que são o embrião para o ambiente gerado pelo metaverso. Um exemplo é
o Mesh, ferramenta de avatares para o Teams, de forma a replicar o ambiente de
trabalho e tornar as reuniões online mais humanas, trazendo o sentimento de
pertencimento e de trabalho em equipe.

Fonte: Microsoft, BTG Pactual.

Preço/ação (01.fev.22): US$ 309

Preço-alvo (em 12 meses): US$ 373

Retorno potencial: 20,4%

MSFT US 

Equity

Fonte: Bloomberg e BTG Pactual.

O aplicativo Mesh irá substituir no Teams as fotos estáticas ou as iniciais dos
nomes por figuras animadas, os avatares, com as
características físicas das pessoas. As figuras
holográficas farão parte dos modos Presenter e
Together disponíveis no Teams, construindo
ambientes de reuniões mais colaborativas,
reduzindo a formalidade e aumentando o
engajamento.

Financials, US$ milhões LTM 2022E 2023E

Receita Líquida 184.903        198.275        226.307        

Margem EBITDA 50,7% 49,9% 50,4%

Margem Líquida 38,5% 35,9% 35,5%

Dív.Líquida / EBITDA -0,5x -0,9x -0,8x

ROE 49,1% 42,1% 37,9%

P/L 35,4x 32,5x 28,7x

P/VPA 14,5x 12,6x 9,5x

EV/EBITDA 23,8x 22,5x 19,5x
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Desde que inventou o GPU, ou processador gráfico, em 1999, a Nvidia está na
fronteira tecnológica.

A Nvidia é líder mundial na fabricação de placas de vídeo, processadores, e
sistemas computacionais (back-end e front-end) utilizados na criação de algoritmos
para análise avançada de dados, machine learning, realidade virtual e realidade
aumentada. A BMW, WalMart, Apple e Tesla são alguns dos seus clientes. Um dos
fundadores da Nvidia, Jensen Huang, é considerado empreendedor visionário e um
dos executivos mais admirados dos EUA.

Atualmente, o crescimento da companhia é puxado por várias forças de mercado,
simultaneamente: jogos em 3D, IA, data centers, IA em celulares 5G, veículos
autônomos e omniverse (sua plataforma no metaverso). De 1999 até 2021, a
receita da Nvidia se multiplicou por aproximadamente 72 vezes. Acreditamos que a
companhia continuará crescendo muito nos próximos anos pela forte demanda por
aplicações de imagem e vídeo, com cada vez mais interfaces em 3D, aplicações
de IA e realidade virtual.

Fonte: Meta Platforms, BTG Pactual.

Preço/ação (01.fev.22): US$ 246

Preço-alvo (em 12 meses): US$ 345

Retorno potencial: 40,2%

NVDA US 

Equity

Fonte: Bloomberg e BTG Pactual.

A BMW está utilizando o Omniverse da Nvidia
para desenhar, projetar e simular o
funcionamento de uma nova fábrica no mundo
virtual digital 3D que a plataforma oferece. Ou
seja, bem antes de iniciar a construção da
fábrica no mundo real, a montadora construiu
uma versão gêmea digital da planta.

Financials, US$ milhões LTM 2022E 2023E

Receita Líquida 24.274          26.682          31.701          

Margem EBITDA 40,8% 47,5% 48,9%

Margem Líquida 33,8% 41,3% 41,5%

Dív.Líquida / EBITDA -0,8x -0,7x -1,2x

ROE 41,9% 47,0% 40,6%

P/L 74,3x 56,7x 47,2x

P/VPA 25,9x 23,3x 16,6x

EV/EBITDA 47,9x 47,9x 38,5x
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A companhia é uma plataforma online de videogames interativos, e em 2020 teve o
seu carro chefe, o jogo Roblox, liderando o ranking de jogos online em celulares e
superando a liderança do Candy Crush (da Activision Blizzard), que permaneceu
no topo por muitos anos (dados da consultoria de apps para celulares Sensor
Tower).

Bem antes do termo metaverso ganhar popularidade no ano passado, a Roblox e
outras plataformas de jogos em alta resolução já estavam produzindo conteúdo e
investindo em experiências de realidade mista. As companhias criaram mundos
virtuais onde milhões de pessoas, principalmente crianças e adolescentes, se
encontram, brincam e fazem pagamentos num espaço econômico digital virtual,
com suas próprias moedas – no caso da Roblox, o “Robux”. Cerca de metade do
faturamento da companhia vem da venda de Robux para os usuários fazerem
compras dentro da plataforma.

No seu IPO, em março de 2021, a ação da californiana Roblox subiu 54%, uma
das maiores altas em IPOs da história recente nos EUA.

Fonte: Roblox, BTG Pactual.

Preço/ação (01.fev.22): US$ 68

Preço-alvo (em 12 meses): US$ 113

Retorno potencial: 66,2%

RBLX US 

Equity

Fonte: Bloomberg e BTG Pactual.

A Roblox se tornou a plataforma de entretenimento
mais popular nos EUA para o público abaixo de 18
anos, com 49 milhões de usuários ativos diariamente,
35% a mais do que em novembro de 2020. No mês, o
total de horas consumidas na plataforma foi de 3,6
bilhões, alta de 32% a.a. A receita líquida no 3º
trimestre de 2021 foi US$509 milhões, mais do que o
dobro do registrado no 3º trimestre de 2020.

Financials, US$ milhões LTM 2022E 2023E

Receita Líquida 1.660             3.241             3.784             

Margem EBITDA - 22,4% 24,3%

Margem Líquida - -1,9% 0,1%

Dív.Líquida / EBITDA - -3,6x -3,7x

ROE - -35,7% -44,5%

P/L - - -

P/VPA 66,0x - -

EV/EBITDA - 51,0x 39,3x
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Como Investir

Macro e Estratégia & Equity Research

ETF Meta

COE Metaverso

Fundo Vitreo Metaverso
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ETF Roundhill Ball Metaverse

Diversificação
Setorial

Diversificação
Regional

Em junho de 2021, a Roundhill Investiments lançou um fundo passivo a fim de capturar o retorno das ações de empresas relevantes para o
desenvolvimento da tecnologia do Metaverso: o ETF Roundhill Ball Metaverse, ou ETF Meta.

Este ETF é composto por 44 empresas que, somadas, possuem um valor de mercado de US$14,8 trilhões.

Mais de 60% do ETF está alocado em empresas de softwares ou que 
possuem seus negócios diretamente ligado ao desenvolvimento da 

internet.

Em 3º lugar na posição setorial, as empresas relacionadas ao segmento de 
semicondutores possuem uma exposição de 24% do ETF. Este setor tem 

enfrentados desafios de produção durante o período da pandemia.

O mapa de alocação das empresas relacionadas ao metaverso tem
exposição massiva nos EUA, com 80% do fundo exposto a empresas do 

país.

Vale notar que, dos 20% restantes, 19% são de empresas asiáticas e 
apenas 1% de empresas europeias.

Fonte: Bloomberg, Roundhill Investments e BTG Pactual.
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ETF Meta | Composição

Fonte: Bloomberg, Roundhill Investments e BTG Pactual.

Com potencial de valorização de 28% em 12 meses, o ETF Meta traz uma 
boa diversificação no seu portfolio não apenas pelo nº de empresas, mas 
sobretudo porque o fundo traz relevância similares para empresas como 
Microsoft (6,6%) e Roblox (6,3%); e Snapchat (4,3%) e Apple (4,0%).

Em nossa avaliação, o peso relevante para empresas mais novas e que 
podem capturar melhor o retorno da tecnologia metaverso o diferencia de 
outros ETFs. 

Outro benefício é a menor volatilidade. Enquanto o ETF Meta apresentou uma
vol de 31,3% nos últimos 90 pregões, as ações da Roblox, Snapchat e Sea 
trouxeram volatilidades bem superiores: 100,4%, 75,3% e 63,3%, 
respectivamente.

Volatilidade, 
últimos 90 dias (%)

Meta Platforms Inc 8,5% 923.266          20%

NVIDIA Corp 8,3% 673.550          28%

Microsoft Corp 6,6% 2.328.976       20%

ROBLOX Corp 6,3% 45.757             50%

Unity Software Inc 5,1% 34.461             48%

TSMC 4,6% 729.473          15%

Snap Inc 4,3% 61.237             85%

Apple Inc 4,0% 2.826.990       2%

Amazon.com Inc 3,8% 1.644.558       27%

Autodesk Inc 3,8% 56.995             25%

QUALCOMM Inc 3,7% 211.333          8%

Sea Ltd 3,3% 97.076             123%

Sony Group Corp 3,3% 156.631          18%

Advanced Micro Devices Inc 2,8% 165.298          2%

Tencent Holdings Ltd 2,5% 574.264          30%

Take-Two Interactive Software Inc 2,2% 17.592             35%

Fastly Inc 2,0% 3.971               29%

Samsung Electronics Co Ltd 2,0% 387.941          30%

Alphabet Inc 1,8% 1.853.726       22%

Electronic Arts Inc 1,8% 36.889             31%

Demais 24 ações do ETF 19,5% 2.067.107       9%

TOTAL 100,0% 14.897.091     28%

Empresas | Roundhill Metaverse ETF Peso
Market Cap 

(US$ mi)

Ret. 

Potencial

26,0 26,2
29,2 31,3 32,9 33,5 33,9

41,5

56,2
63,3

75,3

100,4

Microsoft Google Eletronic
Arts

ETF META Sony Meta Tencent Qualcomm NVDIA Sea Snapchat Roblox
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ETF Meta | Desempenho

Fonte: Bloomberg e BTG Pactual.

Fatores de Risco

O atual cenário global de elevação de taxas de juros é o 
principal fator de risco, dado que o valuation destas 
companhias é muito mais sensível à perpetuidade em 
comparação ao valuation de empresas mais consolidadas.

Atualmente, 4 altas de 0,25 p.p. já estão precificadas nas
taxas implícitas dos fed fund rates. No entanto, qualquer
debate sobre acelerar o ciclo de alta de juros nos EUA e/ou
sobre reduzir o balanço do Fed, pode provocar maiores
elevações nos juros de longo prazo nos EUA.

ETF Meta (US$) vs Juro Real US 10 anos (% a.a.)

Desde o seu lançamento, no dia 30 de junho de 2021, o ETF Meta apresenta
uma rentabilidade de -6,5%, bem diferente do S&P (8,4%) e das FAANG 
(Facebook, Amazon, Apple, Netflix & Google) (6,0%).

Boa parte da rentabilidade negativaocorre pelo cenário em que o ETF foi
lançado: no 2º semestre de 2021 a aceleração das políticas de contração
monetária impactam sobremaneira as empresas de tecnologias mais jovens –
ver box ao lado. Portanto, enquanto as já consolidadas FAANG tiveram
desempenho positivo, empresas como Roblox tiveram desempenho contrário
(-12%).

No entanto, dada a tese de investimento de longo prazo, vemos este
movimento como uma oportunidade de entrada para o setor.

Retorno Acumulado (%): Jul/21 – Jan/22
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COE Metaverso

Entendemos que o COE é um interessante mecanismo para aproveitar esta oportunidade
pelos seguintes motivos:

o Torna acessívelao investidor brasileiroo desempenho do ETF Roundhill Ball 
Metaverse (META UP Equity), produto que, até então, não era acessível pelo
mercado local.

o Mantém seu capital protegido durante todo o período de investimento. No 
cenário atual, a elevada volatilidade no preço dos ativos será um desafio de curto
prazo tanto no mercado internacional, em função da elevação de juros nos EUA, 
quanto no mercado doméstico, dado nível acima do usual que trazem as eleições
presidenciais. Portanto, investimentos de longo prazo que protegemo capital no 
curto prazo são instrumentos interessantespara este momento.

Resumo do 
Produto

Investimento Mínimo: R$1.000,00

Período de Investimento: 5 anos.

Capital protegido.

Ganho máximo no período: 230%.

Custo: 1% a.a.

o Replica 100% o desempenhodo ETF. Caso novas empresas sejam inseridas no portfolio ao longo do tempo, o 
COE consegue capturar as mudanças estratégicas do fundo passivo.

Portanto, o BTG Pactual criou um produto para capturar a tese de longo prazo das empresas desta nova tecnologia: o COE Metaverso, 
disponível na plataformado BTG Pactual digital.
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Fundo Vitreo Metaverso

Resumo do 
Produto

Investimento Inicial Mínimo: R$1.000,00

Prazo de Resgato: D+10.

Tributação: 15% no resgate, sem IOF.

Taxa de Performance: 10% sobre o que 
exceeder 100% do S&P500 Total Return.

Taxa de Administração: 0,9% a.a.

Outra alternativa é o Fundo Vitreo Metaverso, que possui uma alocação ativa em renda variável global (diferente da composição do ETF 
Meta Roundhill) e alocação em criptoativos. 

ETF Meta

% PL Ativo % PL

NVIDIA 17,5% BDR 8,3%

Unity 14,7% BDR 5,1%

Meta Platforms 12,4% BDR 8,5%

Roblox 8,6% BDR 6,3%

Autodesk 6,6% BDR 3,8%

AMD 5,7% BDR 2,8%

Ansys Inc. 5,7% BDR -

Microsoft 3,0% BDR 6,6%

Snapchat 1,3% US Equity 4,0%

Nintendo 1,0% US Equity 0,6%

Nike 0,8% BDR 0,5%

Fundo VitreoComposição dos 

fundos

O fundo da Vitreo traz alguns pontos interessantes:

o Investe 75% da carteira em BDR e outros 2,3% em ações US. A gestão ativa
diversifica em 11 ações ao invés das mais de 40 do ETF Meta. Gestor tem mais
liberdade para capturar teses pontuais.

o 5% investido em criptoativos, como criptomoedas e NFTs. O fundo pode
capturar retornos expressivos nestes novos ativos, ainda que a volatilidade acima
do usual recomende menor exposição do patrimônio do fundo.
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Disclaimer

Este relatório foi preparado pelo Banco BTG Pactual S.A (“BTG 
Pactual S.A.”) para distribuição somente no Brasil, sob 
circunstâncias permitidas pela regulamentação vigente. O BTG 
Pactual S.A. é o responsável pela distribuição deste relatório no 
Brasil. Nada neste relatório constitui indicação de que a estratégia 
de investimento ou recomendações aqui citadas são adequadas ao 
perfil do destinatário ou apropriadas às circunstâncias individuais 
do destinatário e tampouco constituem uma recomendação 
pessoal.

Este relatório possui caráter informativo, não constitui material 
promocional e não foi produzido como uma solicitação de compra 
ou venda de qualquer ativo ou instrumentos financeiros 
relacionados em qualquer jurisdição. Os dados que aparecem nos 
gráficos referem-se ao passado, a rentabilidade obtida no passado 
não representa garantia de rentabilidade futura

Link: https://www.btgpactualdigital.com/analises/disclaimer-macro
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