
 

 

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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O mês de março foi novamente de incertezas em âmbito interno. No período, o Dólar registrou alta de 4,23% frente ao Real, a 

maior elevação mensal desde agosto/18, a despeito do cenário externo ainda benigno. O índice Bovespa recuou 0,18%, enquanto 

o S&P 500 manteve a sequência de altas no ano e subiu 1,79%. Nos mercados de juros domésticos, o índice IMA-B apresentou 

rentabilidade de 0,58% e o IRF-M se valorizou em 0,59%. 

 

CENÁRIO INTERNACIONAL 

 

No exterior, o momento é de expectativas quanto ao processo de desaceleração global. Após meses em retração, o PMI Global 

divulgado pelo JP Morgan mostrou estabilização, gerando expectativas de que a retração no produto mundial esteja perdendo 

força. Como alento, o FED manteve a taxa de juros e anunciou que a partir de setembro irá encerrar o programa de redução de 

seu balanço. Entre os eventos que temos acompanhado, o BREXIT continua sem definição, embora ambos os lados tenham dado 

sinais claros de que o pior cenário (um rompimento sem acordo) não deverá ocorrer e que as discussões deverão se arrastar 

durante todo o primeiro semestre.  

 

CENÁRIO DOMÉSTICO 

 

No âmbito interno, o mês de março foi novamente marcado pela intensificação da instabilidade política. Os desentendimentos 

entre membros do núcleo do governo e a apresentação da proposta para reforma nas aposentadorias dos militares criaram 

insatisfação e dúvidas acerca da capacidade do governo de articular a aprovação da reforma. Os cenários de não aprovação ou de 

aprovação de projeto não satisfatório projetam um crescimento da dívida pública que traria a necessidade de aumentos nas taxas 

de juros, com consequente impacto negativo nos investimentos, portanto, no crescimento do produto e do emprego. Sendo assim, 

a própria incerteza quanto ao andamento da agenda do governo no legislativo já leva investidores a esperarem sinalizações 

positivas para realizarem seus investimentos.  

Os indicadores econômicos apresentados no mês continuam a pintar cenário de lento progresso da economia brasileira. Dados 

divulgados pelo IBGE mostraram que a Indústria iniciou o ano em desaceleração, com retração de 0,8% em janeiro, tendo 

novamente a retração no setor de Bens de Capital como destaque negativo. Serviços e Comércio apresentaram dados positivos, 

embora o ritmo ainda indique que a recuperação será lenta. Em relação aos preços, a inflação ao consumidor de fevereiro, medida 

pelo IPCA, apresentou elevação de 0,43%, valor acima da expectativa do mercado. Contudo, a análise dos componentes não sugere 

pressões de demanda, como pode ser observado pelo lento avanço da inflação de serviços (com destaque para a deflação de 

0,04% no subitem alimentação fora do domicílio). Por outro lado, na comparação interanual o destaque de alta ficou com a 

elevação no preço de alimentos no domicílio (in-natura e processados). 

 

 

PALAVRA DO GESTOR 

 
CRÉDITO PRIVADO: No mês de março o fundo Butiá TOP CP FIC FIRF obteve rentabilidade de 0,55% (117,1% do CDI), acumulando 

113,81% em 12 meses e 113,73% em 24 meses, acima do objetivo do fundo de 110% do CDI.  

O total de emissões de debêntures no mercado primário foi de R$ 6,39 bilhões, contabilizando 19 operações. O mercado 

secundário apresentou um movimento maior em relação a fevereiro/ 2019, com volume de negociação de R$ 11,4 bilhões contra 

R$ 7,9 bilhões. Analisamos ao todo 06 emissões primárias, 1/3 do volume trabalhado no mês anterior. Aprovamos 03 operações 

das 06, avançando em nomes que já alocamos anteriormente ou que acreditamos possuir si2tuação financeira adequada aos 

nossos critérios de análise.  

As alocações no mês foram feitas em Cosan (AAA – S&P), International Meal Company (AA – S&P), Restoque S.A (A – Fitch) e a 

décima emissão do FIDC Angá Sabemi (AAA – S&P). A carteira do Butiá TOP CP FIC FIRF, assim como no mês anterior, apresenta 

mais de 85% alocado em rating igual ou superior à AA. 



 

 

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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O número de emissões de renda fixa observado para o mês abril já é relevante quando comparado ao início do mês anterior. 

Esperamos, por enquanto, um volume superior a R$ 4,5 bilhões de reais. Destacamos o setor de aluguel de carros que terá 

participação de Unidas e de Localiza, sendo a primeira com debêntures apresentando séries que vão de 5 a 10 anos de prazo. 

Continuamos visualizando a tendência de melhora na situação financeira das empresas e alongamento de prazo das novas 

operações, incentivando a maior captação via renda fixa local e movimentando o mercado primário e secundário. 

 

MULTIMERCADO: O Butiá Excellence FIC FIM finalizou o mês com retorno de -0,15%, enquanto o Butiá Previdência FIC FIM 

apresentou retorno de -0,06%. No mês, a maior contribuição de retorno ficou com o book de juros reais, posição que o fundo já 

vinha carregando desde o início do ano e que até o momento vem apresentando retornos bastante satisfatórios. Entre as perdas, 

as mais relevantes foram ocasionadas no book de moedas, através de posições já encerradas em Real e em menor grau posições 

em renda variável doméstica, as quais mantivemos e continuamos a projetar bons resultados no médio prazo.   

A despeito do cenário positivo que projetamos à frente, já reforçado nas Cartas passadas, o processo de tramitação da reforma 

no Congresso Nacional será ainda mais tumultuado do que o projetado anteriormente, como nos mostrou a ida do ministro Paulo 

Guedes ao Senado. Desta forma, seguimos com exposição ao risco em níveis inferiores aos observados nos últimos meses, 

buscando oportunidades de posicionamento tático e atentos a possíveis reversões de cenário. 

 

AÇÕES: A bolsa de valores teve oscilação intensa dentro do mês de março. Após atingir os 100.000 pontos no meio do mês, atritos 

entre Bolsonaro e Maia, além de uma conturbada visita de Paulo Guedes ao senado, levaram o índice a uma queda significativa, 

chegando a fechar abaixo dos 93.000 pontos. Após mensagens apaziguadoras dos envolvidos, o Ibovespa se recuperou fechando 

quase em neutralidade, apresentando rentabilidade de -0,18% no mês. 

A cota do Butiá Fundamental FIC FIA apresentou variação de -0,04%. Como destaque positivo tivemos a performance de Vale, que 

continua sua recuperação apoiada na alta do preço do minério de ferro ocasionada por sua própria redução de produção. Na 

ponta negativa tivemos a performance de nomes ligados ao mercado interno, que reluta em apresentar indicadores satisfatórios 

de crescimento, com destaque negativo para Multiplan, que apresentou uma queda de 7,1% no mês. 

Acreditamos que a volatilidade do índice continuará alta, inclusive com possibilidade de aumentar nos próximos meses, haja vista 

flutuações nas expectativas pela aprovação da Reforma da Previdência. Como essas expectativas estão sujeitas a muitos ruídos,  

buscaremos diferenciá-los de mudanças de conjuntura e aproveitar os excessos nos preços, com eventuais aumentos ou reduções 

em nossa exposição. O nosso cenário base ainda é de aprovação da reforma e acreditamos que o crescimento econômico será 

forte após este evento. Diante disso, estamos posicionados em setores que se beneficiam da retomada econômica, como consumo 

discricionário e industriais. Entretanto, adicionamos peso a algumas posições defensivas para a carteira, como Suzano, que por 

ter exposição quase total de suas receitas em dólar, serve como um hedge para situações de stress no mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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% 0,54% 0,55% - - - - - - - - - 1,69% 41,83%

CDI 0,54% 0,49% 0,47% - - - - - - - - - 1,51% 36,95%

% CDI 108,05% 109,47% 117,10% - - - - - - - - - 111,40% 113,22%

(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) 111,40%

Retorno últimos 6 m (%CDI) 113,09%

Retorno últimos 12 m (%CDI) 113,81%

Retorno últimos 24 m (%CDI) 113,73%

Volatilidade anualizada Fundo 0,38%

Volatilidade anualizada CDI 0,00%

Sharpe 2,50

COMPOSIÇÃO DO FUNDO ¹ CONCENTRAÇÃO POR FAIXA DE RISCO¹

Títulos Privados 68,24% RATING

     Financeiros 27,82% SOBERANO/TERMO/ZERAGEM 22,82%

     Não Financeiros 40,41% AAA 24,48%

Títulos Públicos 0,97% AA 37,32%

Termo 4,45% A 11,26%

FIDC 8,94% BBB 4,13%

Operações Compromissada/Zeragem 17,66% BB 0,00%

Posição Ajuste Futuros 0,00%

Provisões -0,27%

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$):

       206.859.035,08 

       109.890.629,21 

2018
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2019
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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% -0,27% -0,15% - - - - - - - - - 1,78% 31,73%

CDI 0,54% 0,49% 0,47% - - - - - - - - - 1,51% 35,02%

% CDI 406,41% - - - - - - - - - - - 117,57% 90,61%

(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

58,97%

% meses abaixo do CDI 41,03%

Maior Retorno Mensal 2,21%

Menor Retorno Mensal -4,73%

Retorno últimos 3 m 1,78%

Retorno últimos 6 m 4,35%

Retorno últimos 12 m 1,42%

Retorno últimos 24 m 12,10%

Volatilidade anualizada Fundo (Ewma 0,97) 4,65%

Volatilidade anualizada IBOV (Ewma 0,97) 22,63%

Volatilidade anualizada CDI (Ewma 0,97) 0,00%

VaR 1 mês - 95% 2,21%

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$):          48.178.649,41 

% meses acima do CDI

31 de março de 2019RELATORIO DE DESEMPENHO     |

2016

2017

Patrimônio Médio 12 meses (R$):          33.005.258,48 

2018

2019
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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% -1,53% -0,04% - - - - - - - - - 6,94% 112,41%

Ibovespa 10,82% -1,86% -0,18% - - - - - - - - - 8,56% 108,02%

Ganho Real -2,17% 0,33% 0,14% - - - - - - - - - -1,62% 4,39%

(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 58,54%

% meses perda do IBOV 41,46%

Maior Retorno Mensal 13,83%

Menor Retorno Mensal -9,78%

Retorno últimos 3 m 6,94%

Retorno últimos 6 m 25,79%

Retorno últimos 12 m 17,53%

Retorno últimos 24 m 53,86%

Volatilidade anualizada Fundo 22,67%

Volatilidade anualizada IBOV 22,63%

Beta 0,96

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

Intermediários Financeiros 20,82% 50% 6

Mineração 11,83% 75% 11

Petróleo, Gás e Biocombustíveis 11,62% 100% 20

Consumo/Diversos 9,54%

Comércio 7,48%

Transporte 7,20%

Energia Elétrica 5,30%

Madeira e Papel 5,16%

Serviços Financeiros Diversos 3,91%

Construção e Engenharia 3,75%

Industrial 3,14%

Exploração de Imóveis 3,03%

Serviços Educacionais 2,44%

Telefonia Fixa 0,00%

Siderurgia e Metalurgia 0,00%

TOTAL AÇÕES

AJUSTE BM&F 0,08%

RENDA FIXA / PROVISÕES 4,70%

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 março de 2019

2015

Patrimônio Médio 12 meses (R$):            56.081.969,42 

2016

95,22%

2017

Patrimônio (R$):            70.317.952,18 

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

BUTIÁ FUNDAMENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE

FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

112,41%
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Rentabilidade acumulada desde o início do fundo em 30/10/2015



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% -0,42% -0,06% - - - - - - - - - 1,82% 3,63%

CDI 0,54% 0,49% 0,47% - - - - - - - - - 1,51% 7,46%

% CDI 426,32% - - - - - - - - - - - 120,47% 48,65%

(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

40,00%

% meses abaixo do CDI 60,00%

Maior Retorno Mensal 2,31%

Menor Retorno Mensal -4,06%

Retorno últimos 3 m 1,82%

Retorno últimos 6 m 4,92%

Retorno últimos 12 m 2,57%

Volatilidade anualizada Fundo 4,49%

Volatilidade anualizada IBOV 22,63%

Volatilidade anualizada CDI 0,00%

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 março de 2019RELATORIO DE DESEMPENHO     |

2018

2019

Patrimônio (R$):          54.707.631,91 

Patrimônio Médio (R$):          53.103.966,88 

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$ 206.859.035,08 
PL médio (12 meses): R$ 109.890.629,21  

  
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$ 48.178.649,41 
PL médio (12 meses): R$ 33.005.258,48  

  
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$ 70.317.952,18  
PL médio (12 meses): R$ 56.081.969,42  

  
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$ 54.707.631,91 
PL médio (12 meses): R$ 53.103.966,88 

 

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

