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devido a este fato. Com isso, nossa perspectiva de 
enfraquecimento do dólar não se materializou e 
isso acabou por alimentar os riscos inflacionários 
ao redor do mundo, em especial em economias 
emergentes. Contudo, o mercado financeiro norte 
americano atravessou bem todo o período e no-
vamente registrou performance bastante positiva. 
As preocupações externas vieram da China, risco 
que estava fora do radar ao final de 2020. O pro-
cesso de desalavancagem pelo qual passa o setor 
imobiliário acabou gerando dificuldades em algu-
mas empresas, e aqui o destaque vai para o grupo 
Evergrande, uma das gigantes do setor. A empresa 
não honrou com compromissos financeiros e deve 
se reestruturar sob direcionamento estatal a partir 
de então. Os impactos, entretanto, foram bastante 
visíveis, inclusive afetando bruscamente as cota-
ções do minério de ferro. Por fim, o ano se encerra 
com alarmantes notícias sobre a Covid-19 na Euro-
pa e nos Estados Unidos, onde o ritmo de contami-
nação sob a variante Ômicron acelerou, embora 
ainda seja notada uma baixa letalidade. 

No Brasil, era mapeado o risco fiscal que nos acom-
panhava desde o ano anterior. A perspectiva era 
de um primeiro semestre mais lento e então uma 
aceleração no ritmo de atividade na segunda me-
tade do ano, quando se esperava que o proces-
so de reabertura estaria mais vigoroso. Entretanto, 
fomos surpreendidos por um ritmo de vacinação 
além do que se esperava e os dados do primeiro 
semestre foram acima do que era projetado. Por 
outro lado, as incertezas do lado fiscal, a anteci-
pação da discussão eleitoral de 2022, problemas 
climáticos atrapalhando o agronegócio e a infla-

2021 chegou ao fim, mas os principais temas do 
ano que acabou continuarão conosco em 2022. 
A pandemia, que em determinado momento pa-
recia controlada, volta à pauta com a variante 
Ômicron. Da mesma forma, inflação elevada mun-
do afora e os problemas locais, principalmente a 
questão fiscal, estarão presentes no ano que se 
inicia. Em dezembro, como sazonalmente ocorre, 
observamos algum alívio nos ativos domésticos. O 
Real voltou a ganhar força contra a moeda ame-
ricana (Dólar-PTAX -0,70%) e os ativos de renda fixa 
também tiveram comportamento positivo, minimi-
zando o ano negativo. O IRF-M se valorizou 1,89% e o 
IMA-B em 0,22%. Na mesma linha, o Ibovespa subiu 
+2,85% e o S&P500 +4,36%.  

BALANÇO 2021 E PERSPECTIVAS 2022
O ano de 2021 foi um período desafiador para o 
mercado financeiro brasileiro pelo volume de 
acontecimentos e surpresas econômicas. Como 
de praxe, nossas cartas de dezembro se propõem 
à uma reflexão entre o que esperávamos no início 
do ano, o que de fato ocorreu e como imaginamos 
que o cenário de fechamento evoluirá no decorrer 
do período que se inicia. 

Desta forma, um ano atrás mapeávamos o risco 
de inflação nos Estados Unidos como algo que pu-
desse alterar nossa visão ao longo de 2021. De fato, 
o processo inflacionário por lá não arrefeceu até 
o momento em que esta carta é escrita e a pers-
pectiva sobre a política monetária por lá se alterou 
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ção galopante colocaram um freio à recuperação, 
de modo que, tecnicamente, entramos em reces-
são ao final do terceiro trimestre. O orçamento foi 
aprovado pelo Congresso, embora ainda esteja 
em aberto a discussão sobre reajustes para al-
guns setores. 

Ainda que o orçamento não esteja sancionado, a 
dinâmica do ano deve ser guiada pela trajetória 
da pandemia, a inflação e a eleição. O problema 
fiscal brasileiro vai além do Teto de Gastos, pois se 
trata de um problema crônico de estagnação do 
crescimento do país e, portanto, do crescimento 
da receita de impostos. Assim, a eleição trará não 
somente o debate do lado da despesa, que o Teto 
de Gastos vem controlando, mas também será 
posta à mesa a dura missão de fortalecer as finan-
ças públicas através de maior arrecadação, mis-
são esta, especialmente difícil dada a já elevada 
carga tributária nacional. O vencedor das eleições 
deverá trazer consigo não somente capital político, 
porém também um projeto de país que tenha res-
postas ao baixo crescimento de nossa produtivi-
dade. A inflação deve mostrar inflexão ao longo do 
ano e convergir para ao redor de 5% em dezembro 
de 2022, acima da meta, porém, indiscutivelmente 
uma vitória caso confirmada. O crescimento real 
da atividade, contudo, deve estagnar. Mantemos 
nossa visão de que o COPOM deve atingir 11,75% de 
Taxa Selic ao ano, ao final do ciclo.   
 

PALAVRA DO GESTOR
Multimercado Macro

Em dezembro, o BUTIÁ EXCELLENCE FIC FIM obteve retor-
no de +1,60%, enquanto o BUTIÁ EXCELLENCE PREVIDÊN-
CIA FIC FIM apresentou retorno de +1,55%. O resultado 
foi impactado principalmente por ganhos na carteira 
de ações Brasil e nos livros de renda fixa, com posição 
aplicada na parte curta da curva nominal, na parte 
intermediária da curva real e vendido em inflação im-
plícita na parte longa da curva.  

Durante o mês, nos beneficiamos do alívio de pressão 
na bolsa brasileira e na continuação do fechamento 
da curva, mesmo que com volatilidade ainda eleva-
da. Mantivemos nossa carteira para a entrada do ano 
e continuamos a ver prêmio na inflação implícita, em 
trechos curtos e longos da curva nominal e na parte 
intermediária da curva real, além dos valuations atra-
tivos na parte de renda variável doméstica. Na parte 
internacional, temos posição reduzida no índice ame-
ricano e posição tomada na curva de juros por lá. 

Entraremos em um ano em que se espera bastante 
volatilidade e os ativos devem responder ao menores 
sinais dos principais presidenciáveis. Estamos prepa-
rados para navegar neste ambiente que gerará ne-
cessidade de movimentos táticos aliado à uma boa 
construção de portfólio. Um feliz 2022! 

Ações

BUTIÁ FUNDAMENTAL (LONG ONLY e LONG BIASED), 

Observamos uma recuperação marginal na bolsa 
em dezembro, período no qual o Ibovespa avançou 
alta de 2,9%, reduzindo a queda anual para 11,9% em 
2021. O Butiá Fundamental FIC FIA avançou 1,9% no 
mês e caiu 19,6% no ano. Já o Butiá Fundamental 
Long Biased FIC FIM, subiu 1,7% no mês, e caiu 23,2% no 
ano. O quadro geral não sofreu muitas alterações e 
continua insatisfatório. Observamos um cenário de 
inflação e juros em alta e a economia desaceleran-
do, com um alto nível de risco fiscal. O lado positivo 
é um valuation muito descontado, que já embute 
uma perspectiva bem negativa. 

Apesar da aprovação da PEC dos precatórios, a 
pressão populista fiscal continua. Observamos ato-
res do governo atuando contra a PEC do Teto de 
Gastos e uma mobilização dos servidores públicos 
demandando reajuste salarial. Não há espaço orça-
mentário para estes reajustes e uma alteração na 
PEC do teto em ano eleitoral seria improvável, mas 
são sinais negativos e expõem o risco de aventuras 
fiscais seja neste ou no próximo governo. De qual-
quer maneira, a situação fiscal brasileira continua de-
sancorada e será difícil ancorá-la antes das eleições. 
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Em se tratando de eleições, a escolha de Guido 
Mantega num primeiro momento como porta-voz 
econômico de Lula soa como um mau sinal, haja 
vista as políticas econômicas perseguidas enquan-
to este era ministro. Apesar disso, ainda não é cla-
ro se ele será o responsável pela economia em um 
novo governo petista. Moro não tem decolado nas 
pesquisas e enfraquece ainda mais as probabilida-
des de uma terceira via. As últimas ações e decla-
rações vindas do governo Bolsonaro também não 
são positivas do ponto de vista fiscal. Todos esses 
fatores mantém a incerteza para 2023, além de cul-
tivarem um cenário pouco esperançoso. 

Com relação à Ômicrom, os dados continuam a 
corroborar com a hipótese de uma variante mais 
contagiosa, porém com efeitos menos graves, o 
que pode ser positivo para os sistemas de saúde, 
para o pico e duração da onda e como sinalização 
do final da pandemia. No entanto, ela tem causa-
do efeitos negativos, com cancelamentos de voos 
e lockdowns, o que pode ser ruim para a cadeia 
produtiva e consequentemente para a inflação e o 
crescimento do PIB mundial. 

Os riscos relativos à economia internacional conti-
nuam sendo a aceleração e persistência da infla-
ção global, novas variantes e efeitos do Covid, e a 
desaceleração econômica e o equilíbrio estrutural 
chines. São riscos relevantes, mas o quadro local 
muito negativo tem dominado o comportamento 
dos ativos brasileiros e deve continuar a fazê-lo. 

Não tivemos mudanças nas performances relativas 
entre os ativos também, as empresas de menor ca-
pitalização, mais dependentes da economia e mais 
sensíveis aos juros continuam com performance 
pior frente as empresas defensivas e as exportado-
ras. Isso explica boa parte da diferença ao longo do 
ano entre a performance da nossa carteira, ou de 
outros índices como o Índice Small Cap, para o Ibo-
vespa, que é dominado por grandes bancos e por 
empresas de commodities. Será necessário um alí-
vio do risco fiscal ou da inflação para que esse qua-
dro se reverta e, apesar de ser difícil projetar essa 
reversão, vemos diversas oportunidades de investir 

em ótimas empresas a preços muito interessantes 
dentro das categorias que mais têm sofrido, ao se 
adotar uma visão de longo prazo e de não ruptura 
brasileira. 

Com a persistência do cenário, mantivemos a com-
posição de nossa carteira, que é composta por uma 
combinação de alocação em empresas com dinâ-
mica própria, cujo crescimento deve ser forte mes-
mo no caso de uma desaceleração da economia 
e cujas ações se encontram com valuations muito 
atraentes, alocação em empresas que atuam em 
setores defensivos, cuja demanda é resiliente, e alo-
cação em companhias exportadoras, que depen-
dem mais da economia global e do câmbio.  

O ano de 2021 foi muito difícil para os mercados e 
para a maior parte dos fundos de ações, especial-
mente os não vinculados ao Ibovespa, com uma 
grande virada de chave no segundo semestre, 
quando a inflação, junto aos temores fiscais domi-
naram o cenário e prejudicaram os ativos de ris-
co mês após mês. A enorme alta dos juros preju-
dicou de sobremaneira algumas teses de altíssima 
qualidade. Apesar de um cenário que permanece 
desafiador, devemos nos lembrar do grau de im-
permeabilidade do futuro e que, muitas vezes, dada 
a queda nos preços, as melhores oportunidades 
estão em momentos de cenário ruim, devendo um 
gestor ponderar e equilibrar a carteira, de modo a 
otimizar o equilíbrio entre risco retorno para os mui-
tos cenários possíveis.geradas diversas oportunida-
des nos preços atuais do mercado, não nos aba-
lando com a volatilidade e cenário conturbado dos 
últimos meses. Cenário este que pode se repetir nos 
próximos meses ou até ano, visto que entraremos em 
corrida eleitoral em breve.
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FUNDOS DE INVESTIMENTO BUTIÁ
CLASSE MULTIMERCADO E AÇÕES

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

BUTIÁ EXCELLENCE PREVIDÊNCIA
FIC FIM

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 as 14h
Perfil de Risco: Moderado
Data de início: 29/01/2018

MULTIMERCADO

Objetivo:
O fundo Butiá Previdência FIC FIM tem como objetivo obter 
ganhos de capital mediante operações nos mercados de 
juros doméstico, índices de preço, câmbio, ações e dívida, 
utilizando-se dos instrumentos disponíveis tanto nos 
mercados à vista quanto nos mercados de derivativos. O 
Fundo poderá se utilizar, entre outros, de mecanismos de 
hedge e operações de arbitragem para alcançar seus 
objetivos. A exposição do Fundo dependerá, entre outros 
fatores, da liquidez e volatilidade dos mercados em que 
estiver atuando. 
PL atual: 
PL médio (12 meses): 

R$ 58.070.367,75
R$ 59.660.543,78

BUTIÁ EXCELLENCE
 FIC FI MULTIMERCADO

Classificação Anbima:
Multimercado Livre

Objetivo: 
Investimento mínimo de 95% 
no Butiá Excellence FIM Master

Aplicação Mínima: R$ 100,00

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 as 14h

Perfil de Risco: Moderado

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 obje-
tivos. 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: 

PL médio (12 meses): 

R$ 42.618.830,01
R$ 45.708.035,69
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BUTIÁ FUNDAMENTAL LONG BIASED
FIC FIM

Classificação Anbima:
Multimercado Livre
Objetivo: 
Investir no mínimo 95% em cotas do 
Butiá Fundamental Long Biased FIM 
Master

Aplicação Mínima: R$ 100,00

Taxa de Administração: 2,00% a.a.
Taxa de Performance:
20% s/ o que exceder o CDI
Prazo de Resgate: D+431

Horário Movimentação: Até as 14h

Perfil de Risco: Arrojado

Data de início: 25/06/2020

AÇÕES

Objetivo:
O fundo Butiá Fundamental FIC FIM é um fundo Long Biased 
que, por meio de análises fundamentalistas, procura 
encontrar ativos cujo preço esteja abaixo do justo para 
suas características de risco e retorno e que estejam
sujeitos a fatores internos ou externos que impulsionem 
sua geração de valor para o acionista. Adicionalmente o 
fundo procura maximizar a geração de valor aumentando 
ou reduzindo a exposição em renda variável conforme
sua expectativa para o desempenho deste segmento, 
podendo alavancar sua exposição a até 120% ou reduzi-la 
a 0% do patrimônio do FUNDO. O Butiá LB poderá fazer 
operações de short via índice ou ações.

PL atual: 

PL médio (12 meses): 

R$ 13.220.037,12
R$ 16.009.236,01 

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. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo 
antes de aplicar seus recursos. Para maiores informações, favor acessar o site www.butiainvestimentos.com.br.

BUTIÁ FUNDAMENTAL
FIC FI AÇÕES

Classificação Anbima:
Ações Livres
Objetivo: 
Investimento mínimo de 95% no Butiá 
Fundamental FIA Master

Aplicação Mínima: R$ 100,00

Taxa de Administração: 2,00% a.a.

Taxa de Performance:
20% s/ o que exceder o Ibov.

Prazo de Resgate: D+3

Horário Movimentação: Até as 14h

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:

PL médio (12 meses):

R$ 81.257.672,17
R$ 98.514.658,42



CARTA DE 
multimercado e ações

dez . 2021

BUTIÁ INVESTIMENTOS
Rua Ministro Orozimbo Nonato, 102 / 601 • Torre B
Vila da Serra • Nova Lima/ MG • CEP: 34006-053
(031) 2115-5454 • relacionamento@butiainvestimentos.com.br

Gestão de Recursos

/butiainvestimentos

/butiainvest

/butiá-investimentos

Butiá Investimentos

ButiáCast

ou acesse o site: 
www.butiainvestimentos.com.br 
e clique em “Invista Aqui”.

Se preferir envie um e-mail para: 
atendimento@butiainvestimentos.com.br 

ou ligue para:
(31) 2115-5454

https://www.facebook.com/butiainvestimentos
https://www.instagram.com/butiainvest/
https://www.linkedin.com/company/buti%E1-investimentos/
https://www.youtube.com/channel/UCng3BUt1Pbl-YZg-P_IPeKg
spotify:show:6a3HyYQ3MyzMsGyI4Lb5cp
http://www.butiainvestimentos.com.br
mailto:atendimento%40butiainvestimentos.com.br?subject=

