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O ano de 2018 chegou ao fim, mas o esperado “rali de natal” não ocorreu. Dezembro foi um mês de forte volatilidade, com o 

cenário externo pressionando os ativos locais. Nos Estados Unidos o S&P500, principal referência para as ações americanas, 

mergulhou em um dos piores meses de dezembro da história, com o índice fechando em queda de 9,18%. No Brasil, o Ibovespa 

interrompeu a sequência de três meses de alta e se desvalorizou 1,81%, ainda com expectativas sobre as medidas a serem 

anunciadas pelo novo governo amenizando a queda. O dólar se valorizou 0,30% frente o Real, os títulos prefixados (IRF-M) 

obtiveram valorização de 1,53% e os títulos indexados à inflação (IMA-B) subiram 1,65%. 

 

BALANÇO 2018 E PERSPECTIVAS 2019 

 

Ao nos debruçarmos sobre os dados e acontecimentos que se passaram no ano, sequência trivial é iniciarmos por aquilo que 

esperávamos que viesse a acontecer, visão registrada em nossa Carta Mensal de dezembro de 2017. Naquele momento 

mapeávamos um novo ano positivo para a economia doméstica, com possibilidade de que a taxa de crescimento do PIB viesse a 

superar 2,5%, apoiada na retomada do consumo, em um ambiente sem pressões inflacionárias. Este cenário permitiria a 

manutenção ou até mesmo a continuidade do processo de flexibilização da política monetária, o que ajudaria a dar sustentação 

para a valorização de ativos de risco doméstico. Os riscos a esse cenário ficariam por conta do ambiente político interno e 

principalmente do contexto internacional, liderado pelas preocupações quanto à uma escala inflacionária nos Estados Unidos. 

 

Em linhas gerais a diferença do observado para o realizado foi um crescimento mais lento (é estimado que o PIB tenha crescido 

cerca de 1,3% em 2018), com uma retomada ainda tímida do consumo. Contudo, a simplificação neste caso esconde nuances 

fundamentais para a compreensão do cenário prospectivo. A começar pelo interno, o movimento grevista no setor de transportes, 

ocorrido em maio, minou as expectativas dos empresários e acarretou no adiamento de investimentos previstos e 

consequentemente abertura de novos postos de trabalho. O crescimento do ano começara a se perder ali. O ceticismo do 

empresariado viria a ser renovado logo em seguida com o início da campanha eleitoral e o surgimento de discursos 

diametralmente opostos entre os presidenciáveis. Naquele momento a possibilidade de mudanças substanciais na direção das 

políticas a partir do ano seguinte empunha a necessidade de esperar, os projetos deveriam ser repensados a partir do programa 

político que emergisse das urnas. Neste contexto, o “exército” de desempregados procurou alternativas e a taxa de desemprego 

oficial, ainda a ser divulgada, ficará abaixo do valor que iniciara o ano. Entretanto, medidas mais amplas que buscam analisar a 

qualidade do emprego, a ociosidade da força de trabalho e o seu tamanho potencial revelam que pouca coisa mudou em 2018. 

Em leitura simples, houve um aumento dos sub-empregos aliado à continuidade de uma elevação da taxa de desalento (situação 

na qual a pessoa embora tenha interesse, já desistiu de procurar por emprego). 

 

O cenário internacional fez jus às preocupações que relatávamos em dezembro de 2017 e trouxe novas questões com forte 

potencial para abalar o arranjo global vigente em todo o período pós crise. O FED continuou com o aperto das condições 

financeiras e promoveu quatro altas na taxa de juros básica, levando para uma média de 2,375% (até 2015 a taxa média estava 

em 0,125%). A inflação por lá voltou ao patamar de 2% (meta), mas ainda não com a aceleração que era esperada. Discussões, 

crises e conflitos de todos os tipos emergiram, como pôde ser observado na Europa com as questões do BREXIT e do orçamento 

italiano, na Ásia com as restrições americanas impostas ao Irã, na América do Sul com a derrocada da economia argentina e na 

América do Norte com o novo acordo do NAFTA e, principalmente, com o endurecimento do governo americano nas relações 

comerciais com a China.     

 

O mundo em 2019 não será o mesmo de 2018, quando o tal crescimento sincronizado era exaltado. A questão agora é quem 

conseguirá se salvar em um ambiente de redução do comércio global. Em termos relativos, o Brasil desponta como promessa 

(condicionado à resolução do déficit fiscal, principal obstáculo) visto que novamente terá capacidade ociosa permitindo 

crescimento sem pressão inflacionária, baixo endividamento das famílias aliado à baixa taxa de inadimplência e setor financeiro 

extremamente líquido. Se o governo fizer o dever de casa, a retomada do investimento e do emprego formal encontrarão 

conjuntura propícia para o amadurecimento de um novo ciclo de crescimento.    
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PALAVRA DO GESTOR 

 
CRÉDITO PRIVADO: No mês de dezembro o fundo BUTIÁ TOP CP FIC FIRF obteve rentabilidade de +0,56% (112,97% do CDI), 

fechando o ano de 2018 com o acumulado de 115,83% do CDI. O ajuste de precificação da Letra Financeira Complementar do 

Bradesco (Perpétua) adquirida em novembro continuou impactando positivamente na rentabilidade do mês, além do fechamento 

das taxas de títulos corporativos e financeiros, com destaque para Lojas Americanas e Banco Safra. 

O mercado primário de títulos privados totalizou em dezembro R$12,7 bilhões, quatro vezes mais do que as emissões ocorridas 

em novembro. No ano de 2018 as emissões de debêntures totalizaram R$110 bilhões, contra R$86 bilhões em 2017. O mercado 

secundário também mostrou evolução, com aumento de 23% nos negócios realizados se comparados os trimestres de 4T18 e 

3T18 e 67% em volume no mesmo período de comparação. 

Com as expectativas pós eleições mais animadoras para o mercado, com os ideais reformistas tomando espaço nos discursos dos 

nomeados para as equipes do governo federal, o mês de dezembro foi marcado pela emissão de diversos títulos que foram 

apresentados no mês anterior. A expectativa de uma oferta maior de títulos privados em 2019, proporcionou também 

oportunidades no mercado secundário e, de forma ativa, adquirimos alguns papéis com preços atraentes, proporcionado boa 

relação risco retorno.   

As alocações em dezembro contribuíram para uma maior pulverização da carteira do BUTIÁ TOP, com forte concentração em 

ativos de alta qualidade de risco, sendo 83,04% da carteira classificada entre os ratings soberano, AAA e AA, encerrando o período 

com 87 ativos de 57 emissores. Vale o destaque para a gestão da liquidez da carteira, com 30,3% de liquidez em um dia.  

 
 
MULTIMERCADO: O ano de 2018 foi desafiador para a classe de fundos multimercado. Após euforia no primeiro mês do ano, a 

despeito de ventos desfavoráveis no ambiente internacional, vimos a economia doméstica sucumbir diante da paralisação dos 

caminhoneiros, ocorrida no mês de maio. O evento, que durante um mês desarticulou a cadeia produtiva no Brasil, teve resultados 

comparáveis a momentos de grande impacto mundial. Uma leitura atenta nos leva a observar que a queda do Ibovespa (em % do 

CDI) em maio só encontra paralelo na história recente do país com os resultados obtidos em outubro/2008 (auge da crise 

financeira) e agosto/1998 (Crise da Rússia). De forma semelhante, se analisarmos o comportamento da taxa de câmbio (também 

em % do CDI vigente em cada período), a alta do dólar ocorrida no mesmo mês atingiu magnitude semelhante ao pior mês da 

Crise da Grécia (setembro/2011), Crise Financeira (setembro/2008) e campanha eleitoral de 2002 (setembro/2002), sugerindo a 

real dimensão do evento. Ainda, o segundo semestre foi de continuada volatilidade no mercado doméstico devido ao processo 

eleitoral, com o risco país chegando próximo a 3,5 vezes a média de seus pares latino americanos. A conclusão do pleito ao final 

de outubro gerou nova onda de valorização dos ativos domésticos, gerando expectativas positivas para o próximo ano. 

Dada a mudança de cenário após o mês de maio e a consequente elevação do risco país médio durante o segundo semestre, 

optamos por atuar mais em posições relativas, buscando também ativos que servissem como hedge em caso de novas reversões 

inesperadas de cenário. Na gestão de risco agregamos mais métricas a serem observadas e fortalecemos o papel do arcabouço já 

existente. Assim, conseguimos atravessar os últimos meses com resultado bastante positivo. No semestre, as maiores 

contribuições vieram do book de renda fixa, onde posições direcionais e relativas nas curvas de juros domésticas nominal e real 

responderam por cerca de 60% do resultado global, seguido pelos ganhos em renda variável local. As perdas vieram dos books de 

moedas e renda variável internacional.   

Para 2019 continuamos com viés positivo para Brasil, em especial se analisarmos a situação da economia doméstica relativamente 

aos pares emergentes. Neste sentido, acreditamos que se concluída a reforma da previdência e consequentemente alterada a 

atual trajetória explosiva da dívida, o país se colocará entre o grupo de países emergentes menos vulneráveis, como Rússia, 

Tailândia, Coréia do Sul e Peru. O baixo déficit em conta corrente nos diferencia de países como Colômbia, Chile e África do Sul e 

nos aproxima mais da situação peruana. A inflação em patamares historicamente baixos e a elevada ociosidade, gerando baixa 

pressão sobre os preços nos próximos períodos, tendem a continuar a tirar pressão do Banco Central no processo de condução 

da política monetária. Ainda, o nível elevado de reservas e a possibilidade de entrada de recursos externos nas privatizações 

sinalizadas pelo governo podem também ser drivers para o comportamento do câmbio.  
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AÇÕES: O fundo fechou 2018 com chave de ouro, tendo mais um mês de performance positiva rendendo +0,5% no mês, resultado 

acima do Ibovespa, que caiu -1,8%. No ano, a diferença para o índice atingiu +13,4%, com um retorno absoluto de +28,5%. 

O cenário, como esperado, foi semelhante ao do mês anterior, com as empresas exportadoras de commodities apresentando 

resultado negativos dado o panorama global de aversão a risco e temor de queda no crescimento global. Esse pessimismo é 

formado pela guerra comercial e o aparente fim de ciclo nas economias desenvolvidas, além da posição do FED de projetar 

aumentos dos juros em 2019, atitude considerada exagerada pelo mercado. Dados econômicos ruins na China e na Europa 

também contribuíram para este resultado. Nossas posições de commodities foram as que mais impactaram negativamente no 

mês, apesar de que já havíamos reduzido preventivamente essas posições ao antecipar este cenário. 

Internamente, os dados econômicos do último mês não tem sido animadores com relação ao crescimento da atividade, mas são 

tranquilizadores com relação à inflação e consequente manutenção da meta para a Selic. De qualquer maneira, o foco já está em 

2019, onde a mensagem inicial da equipe econômica tem sido muito positiva, o que pode impulsionar o índice de ações durante 

janeiro, e durante o resto do ano caso o governo vá além do discurso e entregue suas promessas. 

Nossas posições com contribuição positiva no mês foram diversas, sem tema generalizado. No lado negativo, além das já 

mencionadas empresas ligadas a commodities, tivemos uma queda forte de Via Varejo após a troca de seu CEO e do anúncio do 

Grupo pão de Açúcar, que detém aproximadamente 40% do capital da companhia, de sua intenção de vender sua participação 

para investidores estratégicos ou a mercado até o fim de 2019. 

 

 

  



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% 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%

(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) 114,54%

Retorno últimos 6 m (%CDI) 117,00%

Retorno últimos 12 m (%CDI) 115,83%

Retorno últimos 24 m (%CDI) 114,99%

Volatilidade anualizada Fundo 0,28%

Volatilidade anualizada CDI 0,01%

Sharpe 3,37

COMPOSIÇÃO DO FUNDO ¹ CONCENTRAÇÃO POR FAIXA DE RISCO¹

Títulos Privados 61,94% RATING

     Financeiros 34,84% SOBERANO/TERMO/ZERAGEM 30,46%

     Não Financeiros 27,10% AAA 21,54%

Títulos Públicos 1,24% AA 31,04%

Termo 11,33% A 13,36%

FIDC 7,60% BBB 3,60%

Operações Compromissada/Zeragem 17,88% BB 0,00%

Posição Ajuste Futuros 0,00%

Provisões 0,00%

2018

2015

2016
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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$):

       165.066.779,92 

         75.378.444,25 

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%

(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

61,11%

% meses abaixo do CDI 38,89%

Maior Retorno Mensal 2,21%

Menor Retorno Mensal -4,73%

Retorno últimos 3 m 2,71%

Retorno últimos 6 m 4,44%

Retorno últimos 12 m 3,20%

Retorno últimos 24 m 13,72%

Volatilidade anualizada Fundo (Ewma 0,97) 4,49%

Volatilidade anualizada IBOV (Ewma 0,97) 21,91%

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

VaR 1 mês - 95% 2,28%

ATRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE

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.

Patrimônio (R$):           47.369.555,00 

% meses acima do CDI

31 de dezembro de 2018RELATORIO DE DESEMPENHO     |

2016

2017

Patrimônio Médio 12 meses (R$):           26.520.339,44 

2018
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 Patrimônio Butiá Excellence FIC FIM CDI
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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%

(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 57,89%

% meses perda do IBOV 42,11%

Maior Retorno Mensal 13,83%

Menor Retorno Mensal -9,78%

Retorno últimos 3 m 17,63%

Retorno últimos 6 m 26,70%

Retorno últimos 12 m 28,47%

Retorno últimos 24 m 58,09%

Volatilidade anualizada Fundo 21,82%

Volatilidade anualizada IBOV 21,91%

Beta 0,98

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

Intermediários Financeiros 21,28% 50% 6

Comércio 11,63% 75% 11

Consumo/Diversos 9,37% 100% 20

Petróleo, Gás e Biocombustíveis 8,21%

Mineração 7,94%

Energia Elétrica 6,00%

Construção e Engenharia 4,48%

Exploração de Imóveis 4,57%

Transporte 4,13%

Serviços Financeiros Diversos 3,56%

Industrial 3,18%

Telefonia Fixa 2,95%

Madeira e Papel 2,96%

Siderurgia e Metalurgia 1,63%

ETF 0,00%

TOTAL AÇÕES

AJUSTE BM&F 0,35%

RENDA FIXA / PROVISÕES 7,76%

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 dezembro de 2018

2015

Patrimônio Médio 12 meses (R$):            49.449.279,99 

2016

91,89%

2017

Patrimônio (R$):            63.772.103,75 

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
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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 - - - - - - - - - - - - - -

CDI - - - - - - - - - - - - - -

% CDI - - - - - - - - - - - - - -

(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

41,67%

% meses abaixo do CDI 58,33%

Maior Retorno Mensal 2,22%

Menor Retorno Mensal -4,06%

Retorno últimos 3 m 3,10%

Retorno últimos 6 m 5,06%

Volatilidade anualizada Fundo (Ewma 0,97) 4,40%

Volatilidade anualizada IBOV (Ewma 0,97) 21,91%

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

VaR 1 mês - 95% 2,09%

ATRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE

2019

Patrimônio (R$):           53.719.485,40 

Patrimônio Médio (R$):           49.403.758,15 

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.

% meses acima do CDI
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2018

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.
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Butiá Previdência FIC FIM CDI

BUTIÁ PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE

FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
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Patrimônio Butiá Previdência FIC FIM CDI



 

 

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. 

 

CARTA MENSAL 
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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$ 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 

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$ 165.066.779,92 
PL médio (12 meses): R$ 75.378.444,25  

  
BUTIÁ EXCELLENCE FIC FI MULTIMERCADO 

 
Classificação Anbima: Multimercado Livre 
Objetivo: investimento mínimo de 95% no Butiá 
Excellence FIM Master 
Aplicação Mínima: R$ 5.000,00 
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$ 47.369.555,00 
PL médio (12 meses): R$ 26.520.339,44  

  
BUTIÁ FUNDAMENTAL FIC FI AÇÕES 

 
Classificação Anbima: Ações Livres 
Objetivo: investimento mínimo de 95% no Butiá 
Fundamental FIA Master 
Aplicação Mínima: R$ 5.000,00 
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$ 63.772.103,75   
PL médio (12 meses): R$ 49.449.279,99  

  
BUTIÁ PREVIDÊNCIA BTG PACTUAL FIC FI 

MULTIMERCADO 
 
Classificação Anbima: Previdência Multimercado 
Objetivo: investimento mínimo de 95% no Butiá 
Previdência FIM Master 
Aplicação Mínima: R$ 10.000,00 
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$ 53.719.485,40 
PL médio (12 meses): N/D 

 

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/
http://www.butiainvestimentos.com.br/
mailto:atendimento@butiainvestimentos.com.br

