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e uma queda maior, 
de 13,3% quando medida 
pelo índice NASDAQ, mais 
concentrado em ações de 
tecnologia. Os beneficiários deste 
fluxo de rotação incluem países emergentes, 
especialmente o Brasil, cuja bolsa é altamente 
concentrada em ações de commodities e de 
bancos, fazendo com que a bolsa medida pelo 
Ibovespa subisse 7,0% no mesmo período. Esse 
processo de entrada de recursos globais no 
mercado de ações brasileiro pode ser observado 
no fluxo líquido positivo de R$32,5 bilhões em 
investimentos estrangeiros que entraram na bolsa 
em janeiro de 2022. Essa entrada contribuiu para 
a valorização do real — o dólar saiu de R$5,58 e 
terminou janeiro em R$5,31, uma queda de 4,8%. 
Além do perfil do fluxo, o mercado brasileiro 
continua muito descontado em relação às demais 
bolsas globais, o que aumenta a probabilidade de 
continuidade dessa entrada de capitais.

O cenário de inflação alta, seja no Brasil ou no 
mundo, foi altamente influenciado pelos preços 
das commodities, que continuam altos, devido aos 
impactos da pandemia. Os lockdowns causaram 
restrições de oferta pela impossibilidade de manter 
a produção em algumas fábricas e alteraram o 
perfil de consumo, onde houve troca do consumo 
de serviços pelo de bens, gerando aumento de 
demanda.

Mercado

O fator determinante para a performance dos ativos 
no mercado global tem sido o comportamento 
da curva de juros americana. Com a persistência 
da inflação e redução do desemprego nos EUA, 
os membros do FED e o mercado já esperam ao 
menos quatro altas de 0,25% a.a na meta do FED 
Funds Rate, a taxa de juros overnight dos títulos 
públicos federais americanos, análoga à nossa 
Selic. Isso naturalmente tem elevado toda a curva 
de juros futuros dos EUA, com a sua taxa de dez 
anos saindo de aproximadamente 1,50% a.a para 
mais de 1,75% a.a neste último mês. Essa persistência 
da inflação americana, paralelamente à alta das 
expectativas para os juros, tem causado uma 
rotação da alocação global em ativos semelhante 
à observada no mercado brasileiro desde a metade 
de 2021, que foi causada pelos mesmos fatores, 
mas na esfera local, com a venda e consequente 
queda dos ativos de crescimento que possuem 
fluxos de caixa mais distantes, muitos destes no 
setor de tecnologia, e dos ativos que não geram 
caixa, como criptomoedas. Os recursos oriundos 
dessas vendas têm sido direcionados à compra e 
consequente alta dos ativos chamados de valor, 
que possuem fluxos de caixa concentrados em 
prazos mais curtos e menores múltiplos, muitos 
destes nos setores de commodities e no setor de 
bancos tradicionais. 

Esse padrão de rotação fez com que a bolsa 
americana, se medida pelo S&P, caísse 9,8% em janeiro, 



A combinação desses efeitos com os fortes 
estímulos fiscais e monetários pelo mundo 
pressionaram e ainda pressionam os índices de 
preço. Apesar de acreditarmos numa reversão 
desses fatores conforme a pandemia arrefeça e 
as economias reabram, uma dessas commodities 
deve continuar a ser fator relevante na pressão 
de preços, o petróleo. Esta commodity sofre uma 
pressão adicional de curto prazo pela menor 
geração de energia renovável no mundo, que foi 
negativamente impactada por eventos climáticos 
e pelo aumento de produção abaixo da meta dos 
membros da OPEP. Em uma visão de prazo mais 
estendido, o menor crescimento de oferta do 
petróleo, fruto da falta de investimentos no setor, 
com o mundo buscando políticas de transição 
para energias menos poluentes, também ajuda 
a pressionar os preços para cima. Temos ainda 
diversos fatores geopolíticos que representam 
risco de alta adicional, sendo o principal deles a 
situação da Ucrânia, onde uma invasão russa 
poderia prejudicar o fornecimento de gás para a 
Europa, pois os dutos de gás que fazem ligação 
entre o primeiro e o segundo, estão em território 
ucraniano. A redução da oferta de gás da Rússia 
para a Europa, importante fonte energética para 
esta, pressionaria ainda mais o equilíbrio de oferta 
e demanda do petróleo, aumentando seus preços.   

Com relação à Covid, as evidências apontam para 
uma variante muito mais contagiosa, mas com 
sintomas e efeitos mais leves. Este perfil, apesar de 
impactar negativamente a atividade econômica 
nos países afetados, aponta para uma maior 
probabilidade de que a combinação do grande 
número de pessoas já infectadas, o avanço da 
vacinação e a menor gravidade dos sintomas, leve 
a maior normalização social no futuro. Apesar disso, 
ainda vemos risco nos efeitos da pandemia na China, 
que tem adotado uma política de tolerância zero com 
o vírus e onde uma variante mais contagiosa pode 

causar mais interrupções de atividade, impactando 
negativamente o crescimento global e possivelmente 
mantendo pressionados os preços internacionais por 
interrupções nas cadeias de suprimentos globais. Não 
ajudam o cenário chinês as intervenções setoriais nos 
setores de tecnologia, saúde, educação e games e 
a crise no setor imobiliário. No entanto, em vista do 
congresso do partido comunista chinês este ano, 
as políticas visando estabilidade do crescimento 
devem ser perseguidas ao invés das mudanças que 
buscam o que tem sido chamado de “commom 
prosperity”. Uma desaceleração chinesa impactaria 
negativamente as commodities e o Brasil, mas como 
ressaltado, políticas de estabilização do crescimento 
devem ser perseguidas e, inclusive, já observamos 
relaxamento das condições monetárias, caminho 
oposto ao do restante do mundo. 

No cenário local, o fator de atenção continua sendo o 
equilíbrio fiscal. Nessa fronte, apesar de bons resultados 
nos dados de curto prazo, nos quais a dívida pública 
bruta do país fechou 2021 em 80,3% do PIB e tivemos o 
primeiro superávit no setor público desde 2013, temos 
alguns riscos de curto prazo, como greves e possíveis 
aumentos paras servidores, correções da tabela de 
IRPF, reduções de tributos federais sobre combustíveis 
e maior influência concedida para a casa civil sobre 
remanejamentos das despesas dos ministérios. O 
maior risco, no entanto, se encontra na indefinição 
do arcabouço fiscal a ser adotado a partir de 2023 
com o início do próximo mandato presidencial. A 
credibilidade do teto de gastos foi afetada após a 
última alteração e ainda não sabemos se haverá sua 
defesa em um próximo governo de Lula ou Bolsonaro, 
e, caso não haja, qual será o novo instrumento de 
ancoragem fiscal, se houver. 

Como o ponto de definição sobre a trajetória fiscal 
dependerá do próximo governo, as atenções estão 
voltadas às eleições, mais especificamente às 
sinalizações com relação à política fiscal dos dois 
candidatos que lideram as pesquisas eleitorais.
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Com diferentes práticas e filosofias adotadas durante 
governos petistas e como líder isolado nas pesquisas, 
as sinalizações de Lula sobre um possível futuro 
governo tem sido um dos fatores mais influentes 
sobre o sentimento em relação à performance dos 
ativos locais.  

Lula tem balançado em suas sinalizações, após 
declarações negativas para os mercados, de revisão 
da reforma trabalhista por sua parte e da escolha de 
Guido Mantega para publicação de artigos na mídia, 
novas entrevistas, em que colocou menor ênfase no fim 
do teto de gastos e reforçou seu interesse na aliança 
com Alckmin e na necessidade de uma aliança ampla 
para além da esquerda contra Bolsonaro, ajudaram a 
aliviar o mercado. Dada a polarização, acreditamos 
que os dois principais candidatos se beneficiam de 
recorrer ao centro para ampliar sua capacidade de 
angariar votos e afastar uma terceira via, enquanto a 
viabilidade desta nos parece pouco provável. 

Os sinais econômicos locais continuam negativos, com 
revisões para baixo nas expectativas de crescimento 
do PIB e para cima nas expectativas para inflação 
e para a Selic de acordo com o Focus. Em paralelo, 
os indicadores de confiança também continuam a 
definhar, enquanto os últimos dados de emprego, 
que vinham se comportando de maneira mais 
positiva, vieram abaixo do esperado pelo mercado. As 
perspectivas para o mercado de trabalho também 
não são mais tão favoráveis com a desaceleração 
da economia e com o perfil de novas vagas a serem 
criadas. As novas vagas de emprego devem ser de 
menor remuneração por estarem ligadas aos setores 
impactados pelos fechamentos relativos à pandemia, 
como o de serviços e de comercio, que apresentam 
remuneração mais baixa que a média. O crédito 
também não deve servir de estímulo, pois além do 
impacto dos fatores já listados no crescimento deste, 
a inadimplência deve aumentar e o endividamento 
das famílias se encontra em nível alto. 

AÇÔES: BUTIÁ FUNDAMENTAL (LONG ONLY e 
LONG BIASED):

O Butiá Fundamental FIC FIA avançou 8,5% no primeiro 
mês do ano, enquanto o Butiá Fundamental Long 
Biased FIC FIM, subiu 8,1%, contra uma alta de 7,0% no 
Ibovespa, de 3,3% do índice Small Cap e de 0,7% do 
CDI.  Como principais fatores de alta, estão a rotação 
de alocação de ativos globais discutida e uma maior 
sinalização, mesmo que superficial, em direção 
ao centro, de Lula, candidato líder das pesquisas 
eleitorais, na segunda metade do mês. A diferença 
entre o comportamento dos dois índices é reflexo do 
perfil dos compradores. O estrangeiro normalmente 
entra em papeis mais líquidos e ETFs do Ibovespa, 
puxando este índice e algumas ações de empresas 
de grande representatividade como Vale, Petro, 
grandes bancos e B3. O local provavelmente está 
mais relacionado ao comportamento do índice Small 
Caps, e a performance deste, após o dia 10, quando 
chegou a acumular queda de mais de 11% no ano, foi 
de forte recuperação, que além de desdobramento 
de segunda ordem da entrada de capital estrangeiro, 
pode indicar que talvez o investidor local esteja menos 
pessimista com o mercado, talvez pela sinalização ao 
centro de Lula, talvez pelos preços atrativos pelos quais 
as diversas ações da classe estão sendo negociadas. 

Dentre as empresas com perfil de maior influência 
da entrada de capital estrangeira, conseguimos 
acompanhar algumas altas por meio de nossas 
alocações no setor de óleo e gás, com Petrorio, 
Petrobras e 3R, que além de apresentarem valuations 
altamente interessantes, servem de hedge para o 
resto das posições no caso de uma alta maior do 
petróleo e consequentemente da inflação. Também 
acompanhamos nossa posição em Vale, cujo 
valuation e geração de caixa permite ampla margem 
de segurança para variações no preço do minério e 
pode se beneficiar do cenário de curto prazo para 
este.
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Apesar de uma posição tática em Bradesco, nossa 
alocação nos grandes bancos é inferior ao índice por 
uma visão estrutural mais negativa com o setor. Um 
destaque de alta no índice, que não acompanhamos, 
foi das ações da B3, que realmente estava e ainda 
está descontada, mas acreditamos haver melhores 
oportunidades no mercado em empresas que 
não são tão dependentes de um ciclo de alta do 
mercado de ações. Dentre nossas demais posições, 
nosso aumento de posição no setor defensivo de 
healthcare, com vista no ciclo econômico negativo, foi 
benéfica, com forte performance de nossa posição 
em Hapvida. 

A combinação de um cenário econômico local ruim 
e nível de riscos alto, mas valuations descontados, 
mesmo após a alta de janeiro, nos mantém com 
uma alocação levemente acima do neutro e com 
uma carteira diversificada. Aumentamos as teses 
ligadas ao petróleo, pela defesa do portfólio e pelos 
valuations, conforme explicitado anteriormente. 
Aumentamos também a alocação no setor de utilities, 
mais especificamente em empresas no setor de 
energia elétrica, por vermos um excesso nas curvas 
de juros e nos prêmios de algumas companhias 
do setor, apesar de estarmos ciente da volatilidade 
esperada para “bond proxies” em um ano eleitoral. 
Reduzimos uma pequena parte da alocação no 
setor de saúde e no setor financeiro após os fortes 
ganhos de janeiro. Apesar das movimentações, a 
carteira ainda é composta por uma combinação 
de alocação em empresas com dinâmica própria, 
cujo crescimento deve ser forte mesmo 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 alocação em companhias 
exportadoras, que dependem mais da economia 
global e do câmbio.

MULTIMERCADO: BUTIÁ EXCELLENCE E 
PREVIDÊNCIA

O Butiá Excellence FIC FIM apresentou uma 
rentabilidade de 2,1% em janeiro e o Butiá Excellence 
Previdência FIC FIM uma rentabilidade de 2,2% contra 
um CDI de 0,7%.  As principais contribuições vieram da 
alocação em bolsa brasileira seguida pela alocação 
comprada na taxa de juros americana de 10 anos. As 
maiores perdas vieram da alocação em futuro de S&P 
e da alocação na ponta curta dos juros brasileiros. 

Como explicitado anteriormente, a boa performance 
da bolsa local foi, em boa parte, fruto do fluxo de 
compra estrangeira em ativos locais, parte do 
processo de rotação de carteira advinda da alta de 
juros americana. Esta alta, que capturamos também 
na parte comprada da taxa de juros americana de 
10 anos, foi significativa, o que em nossa visão, apesar 
de ainda representar um bom investimento devido 
à persistência inflacionária global, fez com que esta 
alocação perdesse parte de sua assimetria positiva 
após todo o ajuste recente, o que nos levou a reduzir 
metade de nossa posição. Outro fator que nos levou 
à diminuição dessa alocação é a maior relação entre 
a direção dos juros americanos e a performance da 
bolsa brasileira, justamente por sua alta fazer parte da 
motivação para o fluxo de investimentos em direção 
às ações de valor da bolsa brasileira, nossa principal 
posição em termos de risco, tornando um ajuste 
necessário também sob a ótica de diversificação 
do portfólio entre ativos menos correlacionados.  As 
perdas em nossa posição em S&P, também foram 
consequência da queda do índice após a alta das 
expectativas de juros dos EUA.   

Mesmo com a alta de janeiro, reduzimos apenas 
marginalmente nossa posição no mercado acionário 
brasileiro, por ainda vermos valuations muito 
descontados em diversas empresas. Continuamos 
com uma posição abaixo da neutra no mercado 
americano por vermos um cenário de mais juros e 
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inflação e de menos crescimento, além de valuations 
ainda esticados. Apesar disso, o crescimento 
econômico americano ainda deve ser saudável e os 
lucros das empresas ainda deve crescer, justificando 
alguma alocação. Apesar do nível de risco atual, 
vemos oportunidades na parte curta e média da 
curva de juros brasileira e na inflação implícita em toda 
a curva, cujas taxas nos parecem demasiadamente 
altas, mantendo nossas posições apostado em suas 
quedas. No momento também não gostamos do 
dólar com ativo de proteção da carteira pelo alto 
custo de carrego para nós, além da possibilidade de 
mais entrada de fluxo estrangeiro, seja pelo diferencial 
de juros brasileiros e globais após as seguidas altas 
da Selic, seja pela possibilidade da continuidade da 
entrada de fluxo de dólar para alocação em bolsa. 
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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: 42.648.922,94

PL médio (12 meses): 46.041.148,66

BUTIÁ PREVIDÊNCIA
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:  1,6% 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: R$ 57.216.909,31

PL médio (12 meses): R$ 59.933.197,73 

FUNDOS DE INVESTIMENTO BUTIÁ - CLASSE MULTIMERCADO E AÇÕES
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
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BUTIÁ FUNDAMENTAL
LONG BIASED FIC FIM

Classificação Anbima:
Multimercado Livre

Aplicação Mínima: R$ 100,00

Taxa de Administração:  2% 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

RENDA FIXA

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: R$ 13.014.849,26

PL médio (12 meses): R$ 16.237.716,55
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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. 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 FIA 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: R$ 79.897.801,31

PL médio (12 meses): R$ 100.584.120,41
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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

WWW.BUTIAINVESTIMENTOS.COM.BR

ATENDIMENTO@BUTIAINVESTIMENTOS.COM.BR

(31) 2115-5454

ou acesse o site:

Se preferir envie um e-mail para: 

Ou ligue para:

e clique em “Invista Aqui”.

/BUTIAINVESTIMENTOS

@BUTIAINVEST

/BUTIÁ-INVESTIMENTOS

BUTIÁ INVESTIMENTOS

/BUTIAINVESTIMENTOS

@BUTIAINVEST

/BUTIÁ-INVESTIMENTOS

BUTIÁ INVESTIMENTOS

BUTIÁ INVESTIMENTOS

BUTIÁ INVESTIMENTOS

http://www.butiainvestimentos.com.br
mailto:atendimento%40butiainvestimentos.com.br?subject=
tel:3121155454
http://
https://www.youtube.com/channel/UCng3BUt1Pbl-YZg-P_IPeKg

