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Em outubro os mercados se mantiveram atentos às notícias vindas dos Estados Unidos. A conjuntura político-econômica não se 

mostrou favorável aos emergentes, sucumbindo ao fortalecimento da moeda americana. O dólar obteve valorização de 1,59% em 

relação a uma cesta de moedas das principais economias desenvolvidas e de 3,45% em relação ao Real, que foi adicionalmente 

prejudicado pelas incertezas na política interna. Em meio a esse cenário, a curva de juros brasileira abriu, gerando retornos 

negativos para investimentos em juros reais e pré-fixados de maturidades superiores a um ano. O Índice Bovespa avançou 0,02% 

e interrompeu a sequência de três meses seguidos de forte alta, obtendo a menor valorização mensal desde o mês de maio, 

quando chegava ao conhecimento do mercado as gravações feitas pelo empresário Joesley Batista, expondo a Presidência da 

República. Dentre as piores performances mensais no mercado acionário local, o conjunto das empresas do mercado imobiliário 

e o setor de energia elétrica foram os mais impactados, com desvalorizações de 5,56% e 3,14%, respectivamente. O setor de 

materiais básicos continuou valorizando-se e obteve retorno de 6,73% no mês, acumulando ganhos superiores a 31% em 2017. 

 

CENÁRIO INTERNACIONAL 

 

Os atentados em Las Vegas e Nova York trouxeram incertezas e ampliaram os riscos, em um ambiente global já instável que se vê 

constantemente ameaçado pelos exercícios militares na Coréia do Norte e pelas discussões separatistas na Europa. Com o 

decorrer do mês, as atenções foram se voltando ao FED e ao polêmico presidente Donald Trump. A Ata do FOMC, divulgada no 

dia 11, eliminou qualquer expectativa de unanimidade do Comitê sobre a elevação da taxa de juros por lá, na reunião de dezembro. 

O tom do documento indicou que boa parte dos membros seguem com dúvidas sobre o impacto que um ajuste mais agressivo 

nos juros possa resultar nas economias americana e global, que seguem se recuperando da crise de 2008, “dopadas” com maciços 

volumes de liquidez decorrentes da forte expansão dos balanços dos principais bancos centrais. A divulgação dos dados de inflação 

de setembro, ocorrida no dia 13, também arrefeceu o ímpeto do mercado, visto que o núcleo da inflação ao consumidor dos 

Estados Unidos (que exclui itens mais voláteis e torna mais clara a tendência do nível de preços) continuou a apresentar modesta 

evolução, atingindo 1,7% no acumulado de 12 meses, ainda abaixo do objetivo de 2% do FED e à despeito da elevação do consumo 

e do baixo índice de desemprego na maior economia do mundo (4,2%). Contudo, quando o mês se encaminhava para um cenário 

de fechamento das curvas de juros e enfraquecimento do dólar a expectativa quanto à indicação do novo presidente do FED “fez 

preço” no mercado. A entrevista de Donald Trump com John Taylor, candidato visto como menos leniente com a inflação (hawk), 

e a menor probabilidade de que Janet Yellen seja recolocada no cargo em fevereiro/2018 ajudaram a subir os yields das treasuries 

e fortalecer a moeda americana. Ao final do mês, as maiores apostas já estavam em Jerome Powell, atual membro do FOMC e 

com perfil muito semelhante ao da atual presidente. 

 

CENÁRIO DOMÉSTICO 

 

No Brasil, já era esperado que o mês seria agitado, com as votações envolvendo Aécio Neves no Senado e Temer na Câmara, além 

da reunião do COPOM. Se por um lado a decisão dos senadores de refutarem a decisão do judiciário e promoverem o retorno de 

Aécio para as atividades legislativas foi positiva para Michel Temer, o próprio arquivamento da segunda denúncia contra o 

presidente mostrou que o Palácio do Planalto tem armas e disposição suficientes para se manter lá até o final de 2018. Entretanto, 
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ao gastar energia para salvar a si e a seus aliados, o governo se encontra agora em situação de fragilidade para propor as 

necessárias reformas econômicas. 

 

Os dados voltaram a indicar que a retomada da economia se dará de forma gradual. A produção industrial referente a agosto, 

divulgada no dia 3, mostrou recuo de 0,8%, com destaque negativo para o recuo de 3,8% em Máquinas e Equipamentos. Em que 

pese a concentração da queda em poucos grupos e o avanço em 20 dos 26 ramos do setor industrial, também é necessário 

ponderar que ramos como o de veículos automotores, reboques e carrocerias, que exerceram grande influência positiva, assim 

como móveis e eletrodomésticos, vieram de bases comparativas muito fracas. A indústria automotiva, por exemplo, vem 

apresentando crescimento da ordem de dois dígitos no comparativo com os mesmos meses do ano anterior, embora as fábricas 

de veículos estejam operando com ociosidade média em cerca de 50%. Outro dado, que também indica a retomada mais lenta é 

a evolução no mercado de trabalho. Conforme divulgado pelo IBGE no dia 31, o índice de desemprego reduziu para 12,4% no 

terceiro trimestre deste ano, sendo o quinto mês de retração após o pico de 13,7% atingido em março. Novamente, ao analisar 

os dados é possível perceber que a antecipação da queda do desemprego tem se dado pela iniciativa dos então 

desempregados de se tornarem autônomos ou adentrarem no mercado informal, ao invés de esperarem a aceitação do 

currículo por algum empregador. Por enquanto, a elevada ociosidade na indústria e os dados ainda fracos de concessão de 

crédito às pessoas jurídicas indicam que a retomada consistente do emprego será lenta, com elevada probabilidade do 

índice de desemprego continuar acima de dois dígitos ao final do próximo ano.   

 

CONCLUSÃO 

 

Por fim, o COPOM optou por reduzir a taxa de juros para 7,5%. No comunicado (e posteriormente na Ata), o comitê decidiu 

retirar o trecho que dizia sobre o "encerramento gradual do ciclo", dando maior flexibilidade para a reunião de Fevereiro. 

Contudo, os documentos sinalizam que 2017 deve terminar com a Selic em 7%, com entendimento que a ausência de 

eventos de cauda deve fazer com que a taxa seja mantida até o final de 2018. Entendemos que os riscos se dão no 

comportamento do dólar, reagindo à situação fiscal e a não votação das reformas, em especial a da Previdência. A 

volatilidade gerada também pela divulgação de pesquisas eleitorais mostrando a liderança isolada do ex-presidente Lula no 

pleito de 2018, a quase 1 ano das eleições, sugere que o mercado está mais sensitivo a uma mudança nos rumos da política 

econômica do que esteve nas últimas 3 eleições presidenciais. Para novembro é esperada uma moderação no ritmo do 

câmbio, devido ao fim das especulações quanto ao presidente do FED e a continuidade da política monetária americana. 

Nesta esteira, a curva de juros local deve voltar a se ajustar para baixo, sendo pressionada pelas discussões quanto à reforma 

da previdência. 

  



RENTABILIDADES

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.

Fundo - - - - - - - - - - - 1,22% 1,22% 1,22%

CDI - - - - - - - - - - - 1,16% 1,16% 1,16%

% CDI - - - - - - - - - - - 105,10% 105,10% 105,10%

Fundo 1,08% 1,09% 1,31% 1,16% 1,20% 1,21% 1,29% 1,31% 1,19% 1,13% 1,13% 1,22% 15,29% 16,69%

CDI 1,05% 1,00% 1,16% 1,05% 1,11% 1,16% 1,11% 1,21% 1,11% 1,05% 1,04% 1,12% 14,00% 15,32%

% CDI 102,51% 108,56% 113,22% 110,11% 108,12% 104,43% 116,09% 107,78% 107,65% 107,53% 108,92% 108,44% 109,21% 108,95%

Fundo 1,16% 1,05% 1,32% 0,86% 1,02% 0,90% 0,96% 0,83% 0,67% 0,67% - - 9,84% 28,18%

CDI 1,08% 0,86% 1,05% 0,79% 0,93% 0,81% 0,80% 0,80% 0,64% 0,64% - - 8,72% 25,38%

% CDI 106,69% 121,68% 125,42% 109,54% 110,23% 111,77% 119,89% 104,12% 104,72% 103,65% - - 112,87% 111,04%

(i) No fechamento de 06/04/2016 a gestão profissional da carteira do fundo foi transferida para a atual gestora, Butiá Gestão de Investimentos Ltda

(ii) Data de abertura do fundo: 30/11/2015. Para avaliação de performance de um fundo de investimento, é recomendavel a análise, no mínimo, 12 (doze) meses.

PERFORMANCE PERFIL RISCO X RETORNO

% meses acima do CDI 100,00%

% meses abaixo do CDI 0,00%

Maior Retorno Mensal (%CDI) 125,42%

Menor Retorno Mensal (%CDI) 102,51%

Retorno últimos 3 m (%CDI) 104,19%

Retorno últimos 6 m (%CDI) 109,62%

Retorno últimos 12 m (%CDI) 112,22%

Retorno últimos 24 m (%CDI) N/D

Volatilidade Fundo (12 meses) 0,31%

Volatilidade CDI (12 meses) 0,11%

Sharpe 4,41

COMPOSIÇÃO DO FUNDO ¹ CONCENTRAÇÃO POR FAIXA DE RISCO¹

Títulos Privados 87,57% RATING

     Financeiros 48,61% SOBERANO/ZERAGEM 10,73%

     Não Financeiros 38,97% AAA 0,00%

Títulos Públicos 0,35% AA 59,76%

Termo 1,26% A 22,06%

Cotas de Fundos (zeragem caixa) 1,69% BBB 6,69%

Operações Compromissada 9,27% BB 0,75%

Provisões -0,14%

Patrimônio (R$):

Patrimônio Médio 12 meses (R$):

          44.511.582,87 

          37.096.361,50 

2017

Este relatório foi elaborado com fins meramente informativos e não deve ser considerado como oferta de venda dos referidos fundos de investimento. Rentabilidade

passada não representa garantia de resultados futuros. Fundos de Investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, ou qualquer

mecanismo de seguro ou, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento.

Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas e em alguns casos até consequente aporte

adicional de recursos. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo antes de aplicar seus recursos. A rentabilidade divulgada

não é liquida de impostos. Visando o atendimento exigido pela Lei nº 9613/98 do BACEN, quando do ingresso no fundo, cada cotista deverá fornecer cópias de seus

documentos de identificação entre outros documentos cadastrais. Para maiores informações, favor acessar o site www.butiainvestimentos.com.br.

¹ A composição acima refere-se ao fundo Butiá Top Crédito Privado Fundo de Investimento Renda Fixa Master, já que o fundo Butiá Top Crédito Privado Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de 

Investimento Renda Fixa tem em seu Patrimônio Líquido alocado o minimo de 95% aplicado no fundo Master.

BUTIÁ TOP CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS 

DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

2015

2016
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RENTABILIDADES

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.

Fundo 0,79% 0,98% 1,22% 1,23% 0,93% 1,27% 1,23% 1,33% 1,18% 1,34% 0,67% 0,86% 13,81% 13,81%

CDI 0,79% 1,00% 1,16% 1,05% 1,11% 1,16% 1,11% 1,21% 1,11% 1,05% 1,04% 1,12% 13,70% 13,70%

% CDI 99,55% 98,29% 104,84% 117,03% 83,79% 109,03% 110,99% 109,49% 106,45% 127,68% 64,14% 76,48% 100,83% 100,83%

Fundo 1,49% 0,89% 1,11% 0,77% 1,00% 0,85% 1,07% 0,81% 0,65% 0,18% - - 9,19% 24,27%

CDI 1,08% 0,86% 1,05% 0,79% 0,93% 0,81% 0,80% 0,80% 0,64% 0,64% - - 8,72% 23,61%

% CDI 137,53% 103,52% 105,83% 98,21% 107,80% 105,78% 134,62% 100,69% 102,46% 28,40% - - 105,40% 102,79%

(i) No fechamento do dia 29/03/2016, a gestão profissional da carteira do fundo foi transferida para a atual gestora, Butiá Gestão de Investimentos Ltda.

(ii) Data de abertura do fundo: 08/01/2016. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de no mínimo 12 (doze) meses.

PERFORMANCE PERFIL RISCO X RETORNO

68,18%

% meses abaixo do CDI 31,82%

Maior Retorno Mensal (%CDI) 137,53%

Menor Retorno Mensal (%CDI) 28,40%

Retorno últimos 3 m (%CDI) 78,74%

Retorno últimos 6 m (% CDI) 98,97%

Retorno últimos 12 m (%CDI) 98,02%

Retorno últimos 24 m (%CDI) N/D

Volatilidade Fundo (12 meses) 1,02%

Volatilidade IBOV (12 meses) 20,9+1%

Volatilidade CDI (12 meses) 0,11%

Sharpe -0,20

COMPOSIÇÃO DO FUNDO E ATRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE DO MÊS

Títulos Públicos (Caixa)

Crédio Privado

Equities 

Juros Futuros (Ajuste BM&F)

Juros Reais (NTN-B)

Despesas

Patrimônio Médio 12 meses (R$):           18.028.423,48 

Este relatório foi elaborado com fins meramente informativos e não deve ser considerado como oferta de venda dos referidos fundos de investimento. Rentabilidade

passada não representa garantia de resultados futuros. Fundos de Investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, ou qualquer

mecanismo de seguro ou, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento.

Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas e em alguns casos até consequente aporte

adicional de recursos. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo antes de aplicar seus recursos. A rentabilidade divulgada

não é liquida de impostos. Visando o atendimento exigido pela Lei nº 9613/98 do BACEN, quando do ingresso no fundo, cada cotista deverá fornecer cópias de seus

documentos de identificação entre outros documentos cadastrais. Para maiores informações, favor acessar o site www.butiainvestimentos.com.br.

NAV %1

38,54%

46,64%

9,86% Patrimônio (R$):           18.864.409,29 

Atribuição 

Performance

0,41%

0,58%

-0,22%

BUTIÁ EXCELLENCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE 

FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

% meses acima do CDI

31 de outubro de 2017RELATORIO DE DESEMPENHO     |

2016

2017

24,54%

-0,22%

4,95%

-

-0,03%

-0,35%

¹ A composição acima refere-se ao fundo Butiá Excellence Fundo de Investimento Multimercado Master, já que o

fundo Butiá Excellence Privado Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado tem em

seu Patrimônio Líquido alocado o minimo de 95% aplicado no fundo Master. 
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RENTABILIDADES

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.

Fundo - - - - - - - - - - 0,26% -1,60% -1,35% -1,35%

Ibovespa - - - - - - - - - - -1,63% -3,93% -5,49% -5,49%

Ganho Real - - - - - - - - - - 1,89% 2,32% 4,14% 4,14%

Fundo -1,82% 2,12% 9,18% 5,01% -8,01% 5,68% 10,76% 1,36% -1,27% 13,04% -6,77% -2,42% 27,35% 25,64%

Ibovespa -6,79% 5,91% 16,97% 7,70% -10,09% 6,30% 11,22% 1,03% 0,80% 11,23% -4,65% -2,71% 38,94% 31,31%

Ganho Real 4,97% -3,80% -7,79% -2,69% 2,08% -0,63% -0,47% 0,32% -2,07% 1,80% -2,13% 0,29% -11,58% -5,67%

Fundo 7,21% 5,04% -2,43% 0,66% -4,02% 1,46% 3,66% 4,50% 3,81% 0,01% - - 21,13% 52,19%

Ibovespa 7,38% 3,08% -2,52% 0,64% -4,12% 0,30% 4,80% 7,46% 4,88% 0,02% - - 23,38% 62,00%

Ganho Real -0,17% 1,96% 0,09% 0,01% 0,09% 1,16% -1,14% -2,96% -1,07% 0,00% - - -2,25% -9,82%

(i) No fechamento do dia 30/03/2016, a gestão profissional da carteira do fundo foi transferida para a atual gestora, Butiá Gestão de Investimentos Ltda.

(ii) Data de abertura do fundo: 30/10/2015. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de no mínimo 12 (doze) meses.

PERFORMANCE PERFIL RISCO X RETORNO

% meses ganho do IBOV 50,00%

% meses perda do IBOV 50,00%

Maior Retorno Mensal (p/ IBOV) 4,97%

Menor Retorno Mensal (p/ IBOV) -7,79%

Retorno últimos 3 m 8,49%

Retorno últimos 6 m 9,52%

Retorno últimos 12 m 10,19%

Retorno últimos 24 m 52,19%

Volatilidade Fundo (12 meses) 19,68%

Volatilidade IBOV (12 meses) 20,91%

Beta 0,92

EXPOSIÇÃO POR SETOR CONCENTRAÇÃO

Setor % do PL % do Portfolio

Intermediários Financeiros 27,17% 50% 5

Petróleo, Gás e Biocombustíveis 17,51% 75% 9

Mineração 10,11% 100% 16

Energia Elétrica 7,58%

Serviços Financeiros Diversos 6,74%

Holdings Diversificadas 0,00%

Telefonia Fixa 4,58%

Comércio 3,92%

Bebidas 3,03%

Consumo/Diversos 3,56%

Transporte 4,18%

Construção e Engenharia 3,66%

Siderurgia e Metalurgia 0,00%

ETF 7,10%

TOTAL AÇÕES

OPÇÕES DE BOLSA -0,10%

RENDA FIXA / PROVISÕES 0,96%

31 de outubro de 2017

BUTIÁ FUNDAMENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE 

FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

2015

# de Companhias

Patrimônio Médio 12 meses (R$):           23.847.662,30 

Este relatório foi elaborado com fins meramente informativos e não deve ser considerado como oferta de venda dos referidos fundos de investimento.

Rentabilidade passada não representa garantia de resultados futuros. Fundos de Investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo,

Gestor da carteira, ou qualquer mecanismo de seguro ou, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte

integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus

cotistas e em alguns casos até consequente aporte adicional de recursos. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do

fundo antes de aplicar seus recursos. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos. Visando o atendimento exigido pela Lei nº 9613/98 do BACEN,

quando do ingresso no fundo, cada cotista deverá fornecer cópias de seus documentos de identificação entre outros documentos cadastrais. 

2016

99,14%

2017

Patrimônio (R$):           29.575.940,88 

A exposição por setor e a concentração são do fundo Butiá

Fundamental Fundo de Investimento em Ações Master, uma vez

que o fundo Butiá Fundamental Fundo de Investimento em Cotas

de Fundos de Investimento em Ações compra cotas

exclusivamente desse fundo.
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Este relatório foi elaborado com fins meramente informativos e não deve ser considerado como oferta de venda dos referidos fundos de investimento. 
Rentabilidade passada não representa garantia de resultados futuros. Fundos de Investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, 
Gestor da carteira, ou qualquer mecanismo de seguro ou, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte 
integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus 
cotistas e em alguns casos até consequente aporte adicional de recursos. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento 
do fundo antes de aplicar seus recursos. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos. Visando o atendimento exigido pela Lei nº 9613/98 do BACEN, 
quando do ingresso no fundo, cada cotista deverá fornecer cópias de seus documentos de identificação entre outros documentos cadastrais. Para maiores 
informações, favor acessar o site www.butiainvestimentos.com.br. 
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FUNDOS DE INVESTIMENTOS BUTIÁ – CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS 

BUTIÁ TOP CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF 
 
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre 
Crédito Livre 
 
Aplicação Mínima: R$ 5.000,00 
Taxa de Administração: 0,80% a.a. 
Taxa de Performance: Não há  
Prazo de Resgate: D+1 
Horário Movimentação:  Até às 15h30 
Perfil de Risco: Conservador 
 
Data de início: 30/11/2015 
PL atual: R$ 44.511.582,87 
PL médio (12 meses): R$ 37.096.361,50 
 

RENDA FIXA 
 
O fundo Butiá Top Crédito FIC FIRF tem como objetivo superar a variação do CDI a 
médio/longo prazo, por meio de uma gestão ativa nos mercados de juros doméstico. 
Para atingir seus objetivos o FUNDO deverá manter, no mínimo 80% (oitenta por cento) 
da carteira em ativos relacionados diretamente, ou sintetizado via derivativos, a 
exposição de riscos de crédito privado e ao risco de juros do mercado doméstico, 
excluindo estratégias que impliquem em risco de moeda estrangeira ou de renda 
variável. 
 
Dados Bancários 
Favorecido: Butiá TOP CP FIC FIRF 
CNPJ: 22.344.843/0001-48 
Banco: BTG Pactual S/A – 208 
Agência: 0001 
C/Corrente: 23531-6 

  
BUTIÁ EXCELLENCE FIC FI MULTIMERCADO 

 
Classificação Anbima: Multimercado Livre 
Aplicação Mínima: R$ 5.000,00 
Taxa de Administração: 1,50% a.a. 
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o 
CDI 
Prazo de Resgate: D+4 
Horário Movimentação:  Até às 15h30 
Perfil de Risco: Moderado 
 
Data de início: 08/01/2016 
PL atual: R$ 18.864.409,29 
PL médio (12 meses): R$ 18.028.423,48 
 

MULTIMERCADO 
 
O fundo Butiá Excellence FIC de FIM tem como objetivo obter ganhos de capital 
mediante operações nos mercados de juros doméstico, índices de preço, câmbio, ações 
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, operações de arbitragem e alavancagem para alcançar seus objetivos. A 
exposição do Fundo dependerá, entre outros fatores, da liquidez e volatilidade dos 
mercados em que estiver atuando. 
 
Dados Bancários 
Favorecido: Butiá Excellence FIC FIM 
CNPJ: 22.632.296/0001-04 
Banco: BTG Pactual S/A – 208 
Agência: 0001 
C/Corrente: 23480-9 

  
BUTIÁ FUNDAMENTAL FIC FI AÇÕES 

 
Classificação Anbima: Ações Livres 
Aplicação Mínima: R$ 5.000,00 
Taxa de Administração: 2,00% a.a. 
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o 
Ibovespa 
Prazo de Resgate: D+4 
Horário Movimentação:  Até às 15h30 
Perfil de Risco: Agressivo 
 
Data de início: 30/10/2015 
PL atual: R$ 29.575.940,88 
PL médio (12 meses): R$ 23.847.662,30 
 

AÇÕES 
 
O fundo Butiá Fundamental FIC FIA tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas, a 
médio e longo prazo, ganhos de capital por meio do investimento de seus recursos 
primordialmente no mercado acionário, sem perseguir uma alta correção com qualquer 
índice de ações específico disponível. 
 
Dados Bancários 
Favorecido: Butiá Fundamental FIC FIA 
CNPJ: 22.344.837/0001-90 
Banco: BTG Pactual S/A – 208 
Agência: 0001 
C/Corrente: 23059-1 

 

Para investir nos nossos fundos você encontra as informações no site www.butiainvestimentos.com.br/gestao-de-recursos/ ou 

se preferir envie um e-mail para atendimento@butiainvestimentos.com.br ou ligue para (31) 3517-8920. 

http://www.butiainvestimentos.com.br/gestao-de-recursos/
mailto:atendimento@butiainvestimentos.com.br
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