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Assim como no ano anterior, 2019 começou de forma acelerada, revertendo o pessimismo observado em dezembro. Com o 

noticiário político esvaziado, decorrência do recesso parlamentar, o mercado trabalhou em cima de especulações sobre a reforma 

da previdência. No âmbito externo, as sinalizações dos principais bancos centrais de que estão dispostos a sustentar os níveis de 

liquidez foram os catalisadores para a retomada no mercado americano e o bom humor com os mercados emergentes. Ao final 

do mês o índice Bovespa havia subido 10,82%, o S&P 500 (principal indicador da renda variável americana) havia se valorizado 

7,87% e o MSCI EM (indicador para renda variável dos países emergentes) seguiu a mesma linha com um incremento de 8,71% 

no mês. O bom momento para emergentes resultou ainda no enfraquecimento da moeda americana perante moedas emergentes. 

Nessa linha, o Dólar se desvalorizou em relação ao Real em 5,88%. Nos mercados de juros o cenário não foi diferente. A redução 

nos prêmios nas curvas de juros reais e nominais possibilitou ganhos superiores ao CDI no mês, como pode ser visto na 

rentabilidade dos índices IMA-B e IRF-M (4,37% e 1,39%, respectivamente). 

 

CENÁRIO INTERNACIONAL 

 

No mês de janeiro a tônica foi de dados econômicos fracos sendo neutralizados por sinalizações de que novas intervenções podem 

ser feitas pelos principais bancos centrais, com o intuito de garantir a liquidez nos mercados financeiros. Os dados de atividade na 

Zona do Euro decepcionaram, com os índices de gerentes de compras (PMIs) vindo abaixo do esperado. A divulgação do PIB chinês 

veio em linha com as expectativas, porém os 6,6% de crescimento reforçam o cenário de desaceleração por que vem passando a 

segunda maior economia mundial. Tal desaceleração, unida às tensões comercias sino-americanas, da corpo ao cenário observado 

pelo FMI em sua atualização do World Economic Outlook, que reporta um arrefecimento da economia global puxado pelas 

economias avançadas (principalmente Estados Unidos e Europa) e contrabalanceada pelo crescimento das economias 

emergentes, que deve se tornar mais vigoroso a partir de 2019. Como recomendação de política, o relatório prioriza a resolução 

dos conflitos comerciais, que já levaram o crescimento do comércio internacional em 2018 a patamares bem inferiores à média 

observada no ano anterior. 

Pelo lado da tentativa de estabilização da economia mundial, o presidente do Federal Reserve decidiu “voltar atrás”. Se em 

dezembro a opinião era de que a redução do balanço do BC americano seguiria o cronograma de forma automática, em janeiro 

Jerome Powell repetiu por mais de uma vez que a política de enxugamento poderá ter um ritmo flexível, dependente da análise 

dos dados econômicos que serão divulgados nos próximos meses. Por fim, com o objetivo em contornar a já elevada alavancagem 

do setor financeiro e possíveis entraves à expansão do crédito, o BC chinês também lançou medida que facilita a emissão e 

colocação de títulos perpétuos pelos bancos, reforçando os níveis de capital regulatório dessas instituições. Ambas as medidas 

têm sido entendidas como um sinal das autoridades monetárias de que estão dispostas a agir para garantir a continuidade da 

liquidez na economia, mesmo em uma fase já avançada do ciclo econômico. 

 

CENÁRIO DOMÉSTICO 

 

Do lado doméstico o mês de janeiro foi de expectativas em relação à aprovação da reforma da previdência e especulações no 

tocante aos próximos passos da política monetária. Com o recesso parlamentar em curso, os ruídos advindos da política ficaram 

limitados, contribuindo para uma onda de otimismo no cenário local. Por outro lado, os dados econômicos ainda não mostram 

recuperação e vieram mistos no decorrer do mês. Com elevada ociosidade dos fatores de produção e um ritmo ainda lento da 

atividade, a inflação não aparenta ser um risco significativo para o ano. Desta forma, o mercado trabalha com manutenção da taxa 

SELIC em 6,5% e IPCA próximo aos níveis de 3,7% no acumulado do ano. 
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PALAVRA DO GESTOR 

 
CRÉDITO PRIVADO: No mês de janeiro o fundo Butiá TOP CP FIC FIRF obteve rentabilidade de 0,59% (108,05% do CDI), acumulando 
114,90% e 115,28% do CDI nos últimos 12 e 24 meses respectivamente, acima do objetivo do fundo de 110% do CDI. As emissões 
de renda fixa somaram R$ 7,4 bilhões no mês, conforme relatório Anbima, sendo R$ 2,5 bilhões provenientes de debêntures. O 
mercado secundário de títulos de crédito movimentou R$ 7,67 bilhões em janeiro, abaixo do nível em dezembro. Participamos 
negociando seis ativos, representando um giro de 5,5% de nossa carteira de títulos corporativos, sendo os de maior relevância os 
papéis de Rodovia Colinas, Equatorial Energia e Restoque. 
 

O alfa gerado neste mês foi proveniente de papéis indexados em IPCA e Pré, que renderam em média 136,8% e 150,4% 

respectivamente, e principalmente dos títulos de indexados em DI, como Natura, Eletropaulo e Restoque, que obtiveram 

rentabilidade superior a 150% do benchmark. Continuamos com mais de 80% alocado em títulos com rating superior a AA 

(avaliação de agências internacionais).  Dentre as movimentações no mercado primário que fizemos, destacamos a participação 

na emissão da Letra Financeira Perpétua do Banco ABC, rating AAA, e nas emissões primárias da Lojas Americanas, da Petrobrás 

e da Guararapes, operações AA, que tiveram procura acima do book emitido. 

 

Ainda ao longo do mês analisamos também alocações em dois FIDC’s da indústria de arranjo de pagamentos, reservando 2% de 

nossa carteira para estas operações, mantendo o foco no estudo criterioso da estrutura, qualidade dos direitos creditórios e risco 

de crédito. Houve vencimento de títulos do Banco RCI, Banco Safra, que dado o volume e nível de taxa atuais não se mostraram 

renovações atrativas.  

 

Nossa expectativa para os próximos dois meses é positiva tendo em vista a demanda dos diversos setores por empréstimos via 

mercado de capitais, o que nos permitirá aumentar a diversificação da carteira e gerar mais rentabilidade para nossos investidores. 

Dentre alguns nomes que virão a mercado no mês de fevereiro, gostaríamos de citar as empresas IOCHPE Maxion, Algar Telecom, 

Estácio, as instituições financeiras Banco RCI, Banco Volks, Banco Toyota, Banco Daycoval e os FIDC’s da Nubank, do Paraná Banco, 

Imperium Furnas e a emissão do Anga Sabemi X. O valor esperado das operações no mercado primário é superior a R$ 6,5 bilhões. 

 

MULTIMERCADO: Em janeiro os fundos multimercado da Butiá obtiveram valorização expressiva. O Butiá Excellence FIC FIM 

finalizou o mês com retorno de 2,21%, enquanto o Butiá Previdência FIC FIM apresentou retorno de 2,31%. Dada nossa visão de 

que teríamos uma janela de oportunidades durante o mês (decorrente da forte queda no mercado americano em dezembro e do 

recesso parlamentar no Brasil) nossos portfólios estavam alocados em renda variável doméstica e externa, além de juro real 

doméstico. No decorrer do mês, devido à mudança de postura do FED optamos por reduzir algumas posições tidas como hedge.  

No atual momento seguimos com uma visão positiva para Brasil. Em que pese a não linearidade da trajetória para aprovação da 

reforma da previdência, entendemos que há uma confluência de fatores (interesse de governadores, duração do período de baixo 

crescimento, amadurecimento da discussão na sociedade, popularidade do governo, etc.) que levarão ao sucesso da proposta, 

ainda que com alterações em relação ao projeto a ser enviado ao congresso. Neste contexto teríamos ainda espaço para redução 

do risco país, com valorização do BRL e redução dos prêmios de risco na ponta longa da curva de juros, desencadeando em 

expressiva valorização na Bolsa doméstica. Com a volatilidade esperada (e já iniciada no momento em que esta Carta é escrita), 

posições táticas, exposições através de opções e o uso de stops parecem fundamentais para navegarmos o cenário à frente. 

 

AÇÕES: O mês de janeiro foi extremamente positivo para a valorização do Ibovespa, que fechou o mês com rentabilidade de 10,8%. 

O Butiá Fundamental FIA terminou o mês com valorização de 8,7%. Do lado interno tivemos o otimismo com o novo governo, a 

calmaria gerada pelo recesso parlamentar e bons dados de confiança, emprego e expansão do crédito. Do lado externo tivemos a 

expectativa do avanço das negociações entre China e EUA e o tom gradualista do FED. O contraponto ao tom positivo foi a tragédia 

em Brumadinho, que derrubou as ações da Vale, mas não foi suficiente para contaminar o restante do mercado. 
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Estávamos com uma posição inferior à do índice em Vale, mas ainda assim com uma alocação relevante, o que nos custou quase 

1% do retorno do fundo. As demais posições avançaram bem, puxadas por um movimento predominantemente de beta que 

causou apreciação quase generalizada dos ativos, principalmente daqueles mais líquidos. O mês também fechou com a divulgação 

de resultados do Bradesco, que publicou resultados significativamente acima do esperado pelo mercado, o que causou forte 

valorização de suas ações e contribuiu para a apreciação das ações dos demais bancos ao aumentar a expectativa para os 

resultados destes. 

Continuamos otimistas com a economia brasileira, cuja recuperação continua a depender da estabilização da dívida pública, que 

só poderá ser atingida por meio de uma boa reforma da previdência. O novo governo parece convencido disso, resta a questão 

de se os senadores e deputados também estão, mas acreditamos ser o mais provável. Em nossa visão combinação da recuperação 

cíclica da economia e seu impacto ampliado pela alavancagem no crescimento do lucro das empresas, uma taxa de desconto mais 

baixa graças à significativa queda dos juros curtos e longos e da redução da percepção de risco permitirão à bolsa brasileira 

continuar batendo recordes de valorização. 

 

  



RENTABILIDADES

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

2016 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%

2017 Fundo 1,16% 1,05% 1,32% 0,86% 1,02% 0,90% 0,96% 0,83% 0,67% 0,67% 0,63% 0,66% 11,26% 29,83%

CDI 1,08% 0,86% 1,05% 0,79% 0,93% 0,81% 0,80% 0,80% 0,64% 0,64% 0,57% 0,54% 9,93% 26,77%

% CDI 106,69% 121,68% 125,42% 109,54% 110,23% 111,77% 119,89% 104,12% 104,72% 103,65% 110,42% 121,86% 113,40% 111,43%

Fundo 0,69% 0,61% 0,59% 0,61% 0,55% 0,53% 0,60% 0,64% 0,63% 0,57% 0,63% 0,56% 7,44% 39,48%

CDI 0,58% 0,46% 0,53% 0,52% 0,52% 0,52% 0,54% 0,57% 0,47% 0,54% 0,49% 0,49% 6,42% 34,91%

% CDI 118,02% 130,64% 110,23% 116,98% 106,09% 102,78% 111,57% 113,34% 134,35% 104,36% 127,05% 112,97% 115,83% 113,11%

Fundo 0,59% - - - - - - - - - - - 0,59% 40,30%

CDI 0,54% - - - - - - - - - - - 0,54% 35,64%

% CDI 108,05% - - - - - - - - - - - 108,05% 113,08%

(i) 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) 134,35%

Menor Retorno Mensal (%CDI) 102,51%

Retorno últimos 3 m (%CDI) 115,86%

Retorno últimos 6 m (%CDI) 116,37%

Retorno últimos 12 m (%CDI) 114,90%

Retorno últimos 24 m (%CDI) 115,28%

Volatilidade anualizada Fundo 0,28%

Volatilidade anualizada CDI 0,01%

Sharpe 3,18

COMPOSIÇÃO DO FUNDO ¹ CONCENTRAÇÃO POR FAIXA DE RISCO¹

Títulos Privados 65,91% RATING

     Financeiros 36,55% SOBERANO/TERMO/ZERAGEM 25,53%

     Não Financeiros 29,36% AAA 27,55%

Títulos Públicos 1,20% AA 30,95%

Termo 10,98% A 11,96%

FIDC 8,56% BBB 4,01%

Operações Compromissada/Zeragem 13,39% BB 0,00%

Posição Ajuste Futuros -0,01%

Provisões -0,03%

2018
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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.

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.

Patrimônio (R$):

PL Médio 12 meses (R$):

       171.511.476,53 

         85.496.485,79 

BUTIÁ TOP CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS 
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
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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% -0,97% 1,91% 10,20% 25,42%

CDI 1,08% 0,86% 1,05% 0,79% 0,93% 0,81% 0,80% 0,80% 0,64% 0,64% 0,57% 0,54% 9,93% 24,98%

% CDI 137,53% 103,52% 105,83% 98,21% 107,80% 105,78% 134,62% 100,70% 102,46% 28,40% - 355,34% 102,75% 101,74%

Fundo 1,80% 0,76% 1,32% 0,11% -4,73% -0,30% 2,21% -0,03% -0,49% 1,81% 0,54% 0,33% 3,20% 29,43%

CDI 0,58% 0,46% 0,53% 0,52% 0,52% 0,52% 0,54% 0,57% 0,47% 0,54% 0,49% 0,49% 6,42% 33,01%

% CDI 308,02% 162,93% 248,79% 20,38% - - 408,42% - - 333,94% 109,77% 67,31% 49,83% 89,16%

Fundo 2,21% - - - - - - - - - - - 2,21% 32,29%

CDI 0,54% - - - - - - - - - - - 0,54% 33,73%

% CDI 406,41% - - - - - - - - - - - 406,41% 95,72%

(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

62,16%

% meses abaixo do CDI 37,84%

Maior Retorno Mensal 2,21%

Menor Retorno Mensal -4,73%

Retorno últimos 3 m 3,10%

Retorno últimos 6 m 4,43%

Retorno últimos 12 m 3,65%

Retorno últimos 24 m 14,72%

Volatilidade anualizada Fundo (Ewma 0,97) 4,51%

Volatilidade anualizada IBOV (Ewma 0,97) 21,86%

Volatilidade anualizada CDI (Ewma 0,97) 0,01%

VaR 1 mês - 95% 2,28%

ATRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE

Patrimônio (R$):          48.143.018,12 

% meses acima do CDI
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2016

2017

Patrimônio Médio 12 meses (R$):          28.734.975,41 

2018

2019

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.

O fundo poderá aplicar seus recursos em fundos de investimento que realizem operações no mercado de derivativos. O fundo pode aplicar em fundos de Investimento que invistam até 50% (cinquenta por 

cento) de seus patrimônios líquidos em ativos financeiros classificados como Crédito Privado.

BUTIÁ EXCELLENCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE
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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% -4,07% 5,90% 23,06% 54,60%

Ibovespa 7,38% 3,08% -2,52% 0,64% -4,12% 0,30% 4,80% 7,46% 4,88% 0,02% -3,15% 6,16% 26,86% 66,57%

Ganho Real -0,17% 1,96% 0,09% 0,01% 0,09% 1,16% -1,14% -2,96% -1,07% 0,00% -0,92% -0,26% -3,80% -11,97%

Fundo 12,38% 3,08% 0,91% 0,91% -9,78% -4,72% 9,49% -4,18% 2,66% 13,83% 2,81% 0,51% 28,47% 98,62%

Ibovespa 11,14% 0,52% 0,01% 0,88% -10,87% -5,20% 8,88% -3,21% 3,48% 10,19% 2,38% -1,81% 15,03% 91,61%

Ganho Real 1,24% 2,56% 0,90% 0,03% 1,09% 0,48% 0,61% -0,97% -0,81% 3,64% 0,43% 2,32% 13,44% 7,01%

Fundo 8,64% - - - - - - - - - - - 8,64% 115,79%

Ibovespa 10,82% - - - - - - - - - - - 10,82% 112,33%

Ganho Real -2,17% - - - - - - - - - - - -2,17% 3,45%

(i) 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 56,41%

% meses perda do IBOV 43,59%

Maior Retorno Mensal 13,83%

Menor Retorno Mensal -9,78%

Retorno últimos 3 m 12,27%

Retorno últimos 6 m 25,72%

Retorno últimos 12 m 24,20%

Retorno últimos 24 m 60,20%

Volatilidade anualizada Fundo 21,69%

Volatilidade anualizada IBOV 21,86%

Beta 0,97

EXPOSIÇÃO POR SETOR CONCENTRAÇÃO
Setor % do PL % do Portfolio # de Companhias

Intermediários Financeiros 20,87% 50% 6

Comércio 7,68% 75% 11

Consumo/Diversos 8,17% 100% 20

Petróleo, Gás e Biocombustíveis 10,57%

Mineração 10,54%

Energia Elétrica 4,08%

Construção e Engenharia 5,03%

Exploração de Imóveis 4,97%

Transporte 4,61%

Serviços Financeiros Diversos 4,84%

Industrial 3,39%

Telefonia Fixa 2,35%

Madeira e Papel 3,28%

Siderurgia e Metalurgia 2,07%

Serviços Educacionais 2,84%

TOTAL AÇÕES

AJUSTE BM&F -0,12%

RENDA FIXA / PROVISÕES 4,83%

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. 

31 de janeiro de 2019

2015

Patrimônio Médio 12 meses (R$):            52.013.350,55 

2016

95,29%

2017

Patrimônio (R$):            70.406.326,94 

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.

2018

2019
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Patrimônio Butiá Fundamental FIC FIA Ibovespa

BUTIÁ FUNDAMENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE

FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES



RENTABILIDADES

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

Fundo -0,01% 0,48% 1,06% 0,06% -4,06% -0,61% 2,19% -0,08% -0,20% 2,22% 0,72% 0,14% 1,77% 1,77%

CDI 0,05% 0,46% 0,53% 0,52% 0,52% 0,52% 0,54% 0,57% 0,47% 0,54% 0,49% 0,49% 5,86% 5,86%

% CDI - 103,63% 199,24% 12,47% - - 403,69% - - 409,27% 146,39% 28,15% 30,29% 30,29%

Fundo 2,31% - - - - - - - - - - - 2,31% 4,13%

CDI 0,54% - - - - - - - - - - - 0,54% 6,43%

% CDI 426,32% - - - - - - - - - - - 426,32% 64,19%

(ii) Data de abertura do fundo: 29/01/2018. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de no mínimo 12 (doze) meses.

PERFORMANCE PERFIL RISCO X RETORNO

46,15%

% meses abaixo do CDI 53,85%

Maior Retorno Mensal 2,31%

Menor Retorno Mensal -4,06%

Retorno últimos 3 m 3,20%

Retorno últimos 6 m 5,19%

Retorno últimos 12 m 4,13%

Volatilidade anualizada Fundo (Ewma 0,97) 4,29%

Volatilidade anualizada IBOV (Ewma 0,97) 21,86%

Volatilidade anualizada CDI (Ewma 0,97) 0,01%

VaR 1 mês - 95% 2,09%

ATRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE

O fundo poderá aplicar seus recursos em fundos de investimento que realizem operações no mercado de derivativos. O fundo pode aplicar em fundos de Investimento que invistam até 50% (cinquenta por 

cento) de seus patrimônios líquidos em ativos financeiros classificados como Crédito Privado.

% meses acima do CDI

31 de janeiro de 2019RELATORIO DE DESEMPENHO     |

2018

2019

Patrimônio (R$):          54.981.361,26 

Patrimônio Médio (R$):          52.091.770,05 

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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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 INVESTIMENTO BUTIÁ – CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS 

BUTIÁ TOP CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF 
 
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau 
de Investimentos 
Objetivo: investimento mínimo de 95% no Butiá Top 
CP FIRF Master 
Aplicação Mínima: R$ 500,00 
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 

RENDA FIXA 
 
Objetivo: 
O Butiá Top Crédito Privado Fundo de Investimento Renda Fixa Master 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, à 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. 
 
PL atual: R$ 171.511.476,53 
PL médio (12 meses): R$ 85.496.485,79  

  
BUTIÁ EXCELLENCE FIC FI MULTIMERCADO 

 
Classificação Anbima: Multimercado Livre 
Objetivo: investimento mínimo de 95% no Butiá 
Excellence FIM Master 
Aplicação Mínima: R$ 500,00 
Taxa de Administração: 1,50% a.a. 
Taxa de Performance: 20% s/ o que exceder o CDI 
Prazo de Resgate: D+4 
Horário Movimentação:  Até às 15h30 
Perfil de Risco: Balanceado 
Data de início: 08/01/2016 
 

MULTIMERCADO 
 
Objetivo: 
O Butiá Excellence FIM Master tem como objetivo obter retorno absoluto no médio/longo 
prazo, através de ganhos de capital mediante operações nos mercados de juros doméstico, 
índices de preço, câmbio e ações, 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. A filosofia de investimentos é baseada 
em análise macroeconômica e fundamentalista. 
 
PL atual: R$ 48.143.018,12 
PL médio (12 meses): R$ 28.734.975,41  

  
BUTIÁ FUNDAMENTAL FIC FI AÇÕES 

 
Classificação Anbima: Ações Livres 
Objetivo: investimento mínimo de 95% no Butiá 
Fundamental FIA Master 
Aplicação Mínima: R$ 500,00 
Taxa de Administração: 2,00% a.a. 
Taxa de Performance: 20% s/ o que exceder o Ibov. 
Prazo de Resgate: D+4 
Horário Movimentação:  Até às 15h30 
Perfil de Risco: Crescimento 
Data de início: 30/10/2015 

AÇÕES 
 
Objetivo: 
O Butiá Fundamental FIA Master tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas, a médio/ 
longo prazo, ganhos de capital por meio do investimento de seus recursos primordialmente 
no mercado acionário, sem perseguir uma alta correlação com qualquer índice de ações 
específico disponível. A filosofia de investimento do fundo é baseada principalmente na 
análise fundamentalista e macroeconômica, através de uma seleção de empresas que 
estejam sendo negociadas abaixo do seu valor justo e com potencial de valorização. 
 
PL atual: R$ 70.406.326,94   
PL médio (12 meses): R$ 52.013.350,55  

  
BUTIÁ PREVIDÊNCIA BTG PACTUAL FIC FI 

MULTIMERCADO 
 
Classificação Anbima: Previdência Multimercado 
Objetivo: investimento mínimo de 95% no Butiá 
Previdência FIM Master 
Aplicação Mínima: R$ 1.000,00 
Taxa de Administração: 1,60% a.a. 
Taxa de Performance: Não há  
Prazo de Resgate: D+3 
Horário Movimentação:  Até às 15h30 
Perfil de Risco: Moderado 
Data de início: 29/01/2018 

MULTIMERCADO 
 
Objetivo: 
O Butiá Previdência FIM Master tem como objetivo obter retorno absoluto no médio/longo 
prazo, através de 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 e operações de arbitragem, sendo vedado alavancagem. 
A exposição do Fundo dependerá, entre outros fatores, da liquidez e volatilidade dos 
mercados em que estiver atuando. A filosofia de investimentos é baseada em análise 
macroeconômica e fundamentalista. 
 
PL atual: R$ 54.981.361,26 
PL médio (12 meses): R$ 52.091.770,05 

 

Para investir em nossos fundos, acesse o link "Invista Aqui" no site www.butiainvestimentos.com.br ou se preferir envie um e-mail 

para atendimento@butiainvestimentos.com.br ou ligue para (31) 3517-8920. 

https://butiaconsult.orama.com.br/novo-cadastro/novo-cliente/3424/
https://butiaconsult.orama.com.br/novo-cadastro/novo-cliente/3424/
http://www.butiainvestimentos.com.br/
http://www.butiainvestimentos.com.br/
mailto:atendimento@butiainvestimentos.com.br
mailto:atendimento@butiainvestimentos.com.br

