
 

 

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 
SETEMBRO / 2018 

 

 

 

O mês de setembro foi marcado pelas especulações sobre a disputa eleitoral, no Brasil. A constante divulgação de pesquisas 

dominou a formação de preço dos ativos locais, dando continuidade à volatilidade observada nos juros, na Bolsa e na moeda. Ao 

final do mês, o otimismo prevaleceu e levou o Ibovespa a atingir 3,48% de valorização e o Dólar se desvalorizou em 3,15% contra 

o Real. Na renda fixa os títulos prefixados (IRF-M) obtiveram rentabilidade de 1,30% enquanto os indexados à inflação (IMA-B) se 

desvalorizaram em 0,15%. 

 

 

CENÁRIO INTERNACIONAL 

 

Em setembro os Estados Unidos tomaram novamente o protagonismo dos eventos no cenário internacional. No âmbito das 

relações comerciais, houve o anúncio da entrada do Canadá no acordo que substituirá o NAFTA. Entre os principais pontos 

acordados está a obrigação de que 75% das partes componentes dos veículos sejam produzidas dentro de países signatários 

(62,5% anteriormente). Ainda no setor automobilístico, o acordo prevê salário/hora mínimo para os trabalhadores, o que visa 

equalizar as condições de produção entre os países (especialmente a relação EUA e México). No geral, o acordo se mostrou 

favorável aos anseios de Donald Trump, podendo gerar aquecimento no mercado de trabalho americano, tendo em contrapartida 

potencial impacto nos índices de preço.  

 

 

CENÁRIO NACIONAL 

 

No Brasil, o mês foi da política. O mercado financeiro local focou nas pesquisas de intenção de voto e calibrou a precificação dos 

ativos a cada cenário político que emergia como possível. Ao final, o otimismo com o discurso do candidato que despontou à 

frente prevaleceu, tendo reflexos no Ibovespa, na curva de juros e na cotação do dólar. Embora em plano secundário, os dados 

econômicos divulgados passaram mensagem positiva. No tocante à inflação, tanto a divulgação do IPCA de agosto quanto a 

divulgação do IPCA-15 (prévia do IPCA de setembro) vieram abaixo do esperado, acalmando os ânimos após uma sequência de 

elevações acima das previsões desde junho. 

 

 

PALAVRA DO GESTOR 

 

BUTIÁ TOP CRÉDITO PRIVADO: O Butiá TOP obteve rentabilidade de 0,63% (134,34% do CDI), acumulando 115,79% do CDI em 2018 e 114,69% 

do CDI em 12 meses. Continuamos utilizando de forma sistemática nossa estratégia de seleção de ativos líquidos e de alta qualidade de crédito, 

mesclando a carteira entre ativos financeiros e debêntures de empresas de acordo com nossa visão do mercado. Assim conseguimos aproveitar 

o fechamento da taxa de títulos financeiros e entregar um retorno adicional aos cotistas neste mês. 

O volume de emissões no mês foi acima do esperado, com participação de empresas de energia (distribuição e transmissão), construção, locação 

de veículos, administradoras de imóveis e varejo. Fizemos aquisições para a carteira do fundo, sendo majoritariamente emissões primárias ao 

longo deste período. Foram feitas operações tais como, as debêntures da Eletropaulo, Equatorial (processo de bookbuilding realizado em 

setembro), Unidas, Natura e da Construtora Tenda.  

Após as movimentações realizadas no portfólio em setembro, apresentamos uma concentração saudável em títulos com rating Soberano, AAA 

e AA representando 76% do total. As principais alocações são em Instituições Financeiras (42%) e em créditos corporativos (35%) - pulverizada 

em mais de 10 setores, tendo maior alocação no setor de energia, representando cerca de 9,5% da carteira.  

Acompanhamos sempre o IDA-DI (índice Anbima que reflete a evolução de uma carteira de debêntures a preço de mercado), a fim de traçar um 

paralelo entre o comportamento de sua rentabilidade mês a mês e a rentabilidade média da nossa carteira de debêntures. Ter superado este 

índice nestes últimos meses tem comprovado a assertividade em nossas alocações e nos permitido entregar de forma consistente os resultados 

positivos.   



 

 

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 
SETEMBRO / 2018 

 

 

BUTIÁ EXCELLENCE MULTIMERCADO: O Excellence obteve rentabilidade de -0,49% em setembro. A despeito do cenário de maior otimismo criado 

a partir da segunda semana do mês, o fundo teve perdas nas alocações em dólar e em NTN-Bs, que superaram os ganhos em prefixados e em 

renda variável. Dadas todas as incertezas que permeiam o cenário pré-eleitoral, julgamos prudente a manutenção da posição direcional em juros 

através dos títulos indexados à inflação, mantendo a exposição a juros nominais através de operações não direcionais, buscando evitar a 

volatilidade do nível da curva. Ao final do mês o fundo continuava posicionado em dólar contra real como hedge para as posições não direcionais 

em juros nominais, direcional em juros reais e em renda variável. Continuamos entendendo o cenário como bastante desafiador, tendo em vista 

a falta de clareza dos candidatos quanto às estratégias para resolução de questões relevantes ligadas aos problemas fiscais por que passa o 

governo brasileiro, de modo que mantemos o nível de risco próximo ao objetivo e abaixo do observado no fundo durante o primeiro semestre 

deste ano. 

 

BUTIÁ FUNDAMENTAL AÇÕES: O Fundamental atingiu uma rentabilidade de 2,84%, contra uma rentabilidade de 3,48% do Ibovespa em setembro. 

No ano acumulamos um retorno de 12,24% contra 3,85% do índice. O cenário de início de mês com as preocupações com a Argentina e Turquia 

e com a guerra comercial se aliviaram ao longo do mês, levando a uma alta dos ativos domésticos, com grandes movimentos positivos de Vale, 

Petrobrás e Lojas Renner na nossa carteira. A última semana de setembro foi volátil com o vai e vêm eleitoral, avançando quando o candidato 

visto como mais pró mercado avançou nas pesquisas e retraindo na situação oposta.   

A performance dos ativos no mês de outubro continuará a ser determinada majoritariamente pelo tema eleições, onde as empresas com 

exposição ao dólar continuam a servir como  proteção para um cenário adverso, dada sua  assimetria com o restante do portfólio, enquanto as 

empresas com exposição ao mercado doméstico que estiverem descontadas, as estatais e papéis de elevado beta, podem apresentar 

performance positiva em cenário benigno. No caso das empresas com exposição cambial, continuamos expostos em papéis que além deste 

tema, possuem bons temas micro. Dentre as empresas com forte exposição ao mercado Interno, destacamos a posição em Renner e empresas 

do setor bancário. Também temos papéis com exposição mais direta ao tema eleições. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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% - - - 0,48% 26,02%

CDI 0,58% 0,46% 0,53% 0,52% 0,52% 0,52% 0,54% 0,57% 0,47% - - - 4,81% 30,99%

% CDI 308,02% 162,93% 248,79% 20,38% - - 408,42% - - - - - 10,02% 83,96%

(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

60,61%

% meses abaixo do CDI 39,39%

Maior Retorno Mensal 2,21%

Menor Retorno Mensal -4,73%

Retorno últimos 3 m 1,69%

Retorno últimos 6 m -3,31%

Retorno últimos 12 m 1,59%

Retorno últimos 24 m 13,93%

Volatilidade anualizada Fundo (Ewma 0,97) 4,62%

Volatilidade anualizada IBOV (Ewma 0,97) 20,12%

Volatilidade anualizada CDI (Ewma 0,97) 0,03%

VaR 1 mês - 95% 2,19%

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$):          22.348.254,45 

% meses acima do CDI
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2016

2017

Patrimônio Médio 12 meses (R$):          20.224.064,66 

2018
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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% - - - 9,22% 68,86%

Ibovespa 11,14% 0,52% 0,01% 0,88% -10,87% -5,20% 8,88% -3,21% 3,48% - - - 3,85% 72,98%

Ganho Real 1,24% 2,56% 0,90% 0,03% 1,09% 0,48% 0,61% -0,97% -0,81% - - - 5,37% -4,12%

(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 54,29%

% meses perda do IBOV 45,71%

Maior Retorno Mensal 13,04%

Menor Retorno Mensal -9,78%

Retorno últimos 3 m 7,71%

Retorno últimos 6 m -6,57%

Retorno últimos 12 m 10,97%

Retorno últimos 24 m 38,20%

Volatilidade anualizada Fundo 20,04%

Volatilidade anualizada IBOV 20,12%

Beta 0,97

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

Intermediários Financeiros 21,67% 50% 5

Mineração 15,39% 75% 9

Petróleo, Gás e Biocombustíveis 10,88% 100% 18

Consumo/Diversos 8,56%

Energia Elétrica 7,24%

Comércio 6,19%

Construção e Engenharia 4,84%

Madeira e Papel 3,61%

Exploração de Imóveis 3,82%

Serviços Financeiros Diversos 3,79%

Transporte 3,43%

Telefonia Fixa 2,30%

Siderurgia e Metalurgia 2,29%

Industrial 2,27%

ETF 2,08%

TOTAL AÇÕES

DERIVATIVOS 0,06%

RENDA FIXA / PROVISÕES 1,58%

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. 

28 de setembro de 2018

2015

Patrimônio Médio 12 meses (R$):            44.262.694,14 

2016

98,36%

2017

Patrimônio (R$):            47.201.704,83 

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 - - - - - - - - - - - 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% - - - 5,58% 37,07%

CDI 0,58% 0,46% 0,53% 0,52% 0,52% 0,52% 0,54% 0,57% 0,47% - - - 4,81% 32,86%

% CDI 118,02% 130,64% 110,23% 116,98% 106,09% 102,78% 111,57% 113,34% 134,35% - - - 115,98% 112,79%

(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) 119,09%

Retorno últimos 6 m (%CDI) 114,04%

Retorno últimos 12 m (%CDI) 114,97%

Retorno últimos 24 m (%CDI) 113,94%

Volatilidade anualizada Fundo 0,15%

Volatilidade anualizada CDI 0,03%

Sharpe 6,26

COMPOSIÇÃO DO FUNDO ¹ CONCENTRAÇÃO POR FAIXA DE RISCO¹

Títulos Privados 76,79% RATING

     Financeiros 35,14% SOBERANO/ZERAGEM 16,40%

     Não Financeiros 41,65% AAA 24,07%

Títulos Públicos 2,86% AA 35,27%

Termo 6,31% A 17,29%

FIDC 6,81% BBB 6,97%

Operações Compromissada 7,44% BB 0,00%

Provisões -0,21%

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$):

         70.848.449,91 

         54.166.274,26 

2018

2015

2016

RELATORIO DE DESEMPENHO     | 28 de setembro de 2018

2017

BUTIÁ TOP CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS 
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

V
al

o
re

s 
e

m
 M

ilh
õ

es

Patrimônio Butiá TOP CP FIC FIRF 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. 
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FUNDOS DE INVESTIMENTOS 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$ 70.848.449,91  
PL médio (12 meses): R$ 54.166.274,26   

  
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$ 22.348.254,45 
PL médio (12 meses): R$ 20.224.064,66   

  
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$ 47.201.704,83    
PL médio (12 meses): R$ 44.262.694,14  

  
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$ 52.199.344,46 
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

