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Após dois meses de monitoramento e apreensão, o sentimento 
de pânico tomou conta dos mercados financeiros em março. 
O avanço rápido do Covid-19 nos países ocidentais e as 
consequentes medidas restritivas de mobilidade impostas 
por diversos países na tentativa de frear a doença geraram 
um enorme ponto de interrogação sobre o curso da atividade 
global. Diante deste cenário, os investidores realizaram uma 
venda massiva dos ativos de risco, provocando um dos piores 
retornos mensais já registrados em diversas classes de ativos. 

O IBOVESPA caiu 29,9% e obteve o pior retorno mensal desde 
1998, superando inclusive o pior mês da crise financeira de 
2008. O Dólar se valorizou em 15,6% contra o Real, refletindo 
a força da moeda americana sobre as emergentes. No 
mercado de juros, voltamos a observar a inclinação da curva, 
causada pela alta mais intensa das taxas em vértices longos. 
O IRF-M (índice de títulos pré-fixados e com duration mais 
curta) se desvalorizou em 0,1% e o IMA-B (índice de títulos 
indexados à inflação e com maior duration) caiu 10,9%.

CENÁRIO 
INTERNACIONAL
A situação econômica global se deteriorou a passos largos 
no mês de março. Se o problema já parecia suficientemente 
grande com a segunda maior economia mundial parcialmente 
inoperante, o cenário ficou ainda mais nebuloso com as 
políticas de distanciamento social nos Estados Unidos e na 
Europa. Além disso, a disputa travada entre Arábia Saudita e 
Rússia levou o preço do barril de petróleo aos menores níveis 
dos últimos 20 anos, agravando a crise. 

Do ponto de vista sanitário, os países mais afetados da Europa 
até o momento, Itália e Espanha, parecem já ter deixado para 
trás o pico de crescimento diário de casos, o que nos indica 
que nas próximas semanas a situação deverá se normalizar 
nestas regiões. 

Enquanto isso, França e Reino Unido apresentam número 
crescente de casos e se apressam para evitar que a situação 
se agrave ao ponto de colapsar o sistema de saúde. Ao que 
tudo indica, em abril, todo o mundo estará acompanhando 
de perto a situação nos Estados Unidos, que deverão atingir 
o pico da contaminação ainda na primeira quinzena do mês e 
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dependerá da mensuração do ritmo de avanço.

Observando o aspecto financeiro, podemos concluir 
que encerramos o mês com a perspectiva de que as 
economias centrais farão o possível para impedir 
um colapso ainda maior da economia. As respostas 
fiscal e monetária dos países desenvolvidos vieram 
antes e mais potentes do que observamos em 2008, 
se levarmos em consideração o pacote americano 
de auxílio. Orçado em mais de US$ 2 trilhões (valor 
semelhante ao PIB brasileiro), o benefício engloba 
desde ajuda direta às famílias, por meio da concessão 
de uma renda mensal, até a ampliação da cobertura 
do seguro desemprego, passando pelo auxílio às 
empresas. O FED também dará sua contribuição para 
estabilizar os mercados e implementou um programa 
de compra de títulos públicos e privados, sem limite 
máximo estabelecido.  

CENÁRIO DOMÉSTICO
O cenário interno continua tomado pelos mesmos 
temores que assolam os demais países. Embora o 
Brasil tenha passado o mês de março sem um alto 
índice de infectados pelo novo Coronavírus, é esperado 
que o pico de contaminação ocorra no decorrer do 
mês de abril. Consequentemente, as medidas de 
enfrentamento já impactam a economia. 

Atingida em um momento de recuperação e ainda 
frágil do ponto de vista fiscal, as contas públicas 
impedem, em um momento inicial, que medidas 
próximas às anunciadas pelos governantes das 
economias desenvolvidas sejam aplicadas no Brasil. 
Desta forma, os anúncios têm sido centrados em 
antecipações de despesas, como o adiantamento do 
décimo terceiro salário dos aposentados, pensionistas 
e beneficiários do Bolsa Família e saques de contas do 
FGTS. Já aprovado pelo Congresso ao final do mês, o 
auxílio emergencial de R$600 a autônomos e informais 
se junta à medida de subsídio de parte dos salários de 
funcionários de pequenas e médias empresas como 
trunfo do governo para impedir uma avalanche de 
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demissões. Assim como em outros países, o Banco Central 
estruturou um programa de compra direta de ativos, que ainda 
precisa de aprovação do Senado, como uma das medidas para 
estabilizar o mercado de crédito e a curva longa de juros.

Ao longo do mês a curva de juros fechou gradualmente, 
recuperando parte da abertura observada no mês de novembro. 
Essa dinâmica pode ser explicada principalmente pela redução 
do risco-país que chegou a 100 pontos, 25 pontos a menos que 
o fechamento do mês anterior. O movimento não foi só local 
já que outros países latinos (Chile, México, Peru, Colômbia) 
tiveram melhoria proporcional. O impacto positivo deste 
movimento nos juros futuros só não foi maior, pois os dados 
econômicos divulgados sugeriram um crescimento acima do 
esperado e ampliou assim a possibilidades de aumento de 
juros nos próximos anos. 

PALAVRA DO GESTOR
MULTIMERCADO

Em março, o BUTIÁ EXCELLENCE FIC FIM obteve retorno de 
-4,38%, enquanto o BUTIÁ EXCELLENCE PREVIDÊNCIA FIC FIM 
apresentou retorno de -4,58%.

As contribuições negativas de retorno vieram, principalmente, 
de posições no book de juros, em posições direcionais aplicadas 
em juros nominais e reais, além de estratégia de inclinação na 
curva. A posição comprada em Bolsa Brasil também apresentou 
perdas. Os resultados positivos vieram de posições compradas 
em Bolsa americana e estratégia em valor relativo na curva 
nominal.

Os últimos meses têm sido de elevada volatilidade e o impacto 
no preço dos ativos sugere o tamanho da crise que está em 
curso. Tal dinâmica nos mercados financeiros se deu em duas 
fases até agora: 

1. Em um primeiro momento, a perspectiva de avanço da 
doença ocasiona sentimento forte de aversão ao risco, 
impulsionado pela impossibilidade de se calcular os impactos 
econômicos sobre as empresas e ainda incerto sobre a resposta 
governamental ao evento. Neste ambiente, os agentes reagem 
com vendas indiscriminadas de ativos, decorrentes de ajuste 
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do risco dos portfólios ao novo cenário. O resultado são 
bruscas quedas nos preços dos ativos e mercados altamente 
disfuncionais.

2. Em um segundo momento, o qual acreditamos que seja o 
atual no país, os agentes encontram-se pouco alavancados, os 
mercados voltam ao funcionamento normal e as oscilações de 
preços se dão em função da incorporação de novas notícias e da 
consequente busca por um novo ponto de equilíbrio. Assim, na 
segunda metade do mês, passamos a aumentar gradualmente 
a exposição em renda variável nos mercados brasileiro e 
americano, tendo em vista os anúncios àquele momento 
de uma perspectiva elevada de contaminação e mortes na 
principal economia aliada à perspectiva de fechamento parcial 
do comércio e indústria por lá. 

O desafio neste momento é o correto dimensionamento 
das posições, haja vista as incertezas de ordem sanitária. 
Deste modo, encerramos o mês com alocações em níveis 
historicamente baixos, leve exposição em renda variável e nos 
trechos intermediário e longo da curva nominal. Os fundos 
ainda possuem posições em ouro e estão comprados em 
inclinação na curva nominal de juros como hedge.

BUTIÁ FUNDAMENTAL FIC FIA: Nem mesmo em 2008 fomos 
atingidos por uma queda mensal tão forte do Ibovespa, que 
cedeu quase 30% em março. O pior mês do referido ano foi 
outubro, com uma queda de quase 25%, no entanto, o índice já 
vinha caindo forte nos quatro meses anteriores. Essa reflexão 
é válida, pois a pergunta que nos fazemos nesse momento é se 
já estamos próximos do pior cenário possível.

É muito claro que na economia real ainda estamos no início da 
crise, mas os preços do mercado sempre antecipam o cenário. 
Para auxiliar nossa alocação, precisamos estimar a duração 
e a intensidade desta crise, mas a tarefa é árdua, pois nunca 
passamos por uma situação semelhante no passado, com 
uma interrupção tão generalizada da produção global e sem 
perspectiva de data para a volta das atividades normais. Não é 
fácil estimar os impactos econômicos e quais serão os níveis de 
desemprego, falência e alavancagem finais. 

Nossa impressão é de que no Brasil esta crise será mais 
grave que a anteriormente mencionada devido à situação 
bem mais frágil na qual o país se encontra em questões de 
crescimento e de equilíbrio fiscal. Adiciona-se a isso o cenário 
político agravado, cujo desfecho pode prejudicar o andamento 
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das reformas estruturais e causar mais incerteza 
futuramente. 

Se essa crise for pior que a de 2008, não seria impensável 
que o índice teste movimentos tão amplos quanto 
naquela situação, na qual, do topo até o piso, o índice 
chegou a cair 50% e  apresentou um múltiplo de preço/
lucro de 12 meses à frente de 6,5 vezes, considerando 
dados mensais. Com esse múltiplo atualmente em 9,8 
vezes, a queda ainda poderia ser de outros 34%. Para 
igualarmos a amplitude da queda em percentuais, o 
recuo teria de ser até os 58.300 pontos, uma queda 
adicional de 20% a partir do fechamento de março.  

Como principal contraponto, temos hoje uma taxa de 
juros muito menor do que em qualquer outro momento 
da história, o que deveria sustentar preço médios mais 
altos para todos os ativos, fato que pode reduzir o 
tamanho da queda e nos levar a patamares superiores 
na recuperação. Ainda é necessária uma alta superior a 
58% para recuperarmos o patamar de fechamento de 
2019. É importante ressaltar que os fluxos de capital 
também impactam muito nas movimentações de curto 
prazo dos preços, tornando essas comparações apenas 
uma referência para justificar uma alocação cautelosa, 
apesar da grande atratividade que observamos nos 
preços atuais para o longo prazo. 

De qualquer maneira, o curto prazo deve continuar 
volátil, seja pela irracionalidade que tomou conta 
do mercado ou seja por algum fator real. Sendo 
assim, precisamos ter caixa para preservar o capital 
e aproveitar as oportunidades que provavelmente 
vão surgir. Já vemos diversas empresas de altíssima 
qualidade e menos dependentes da atividade 
econômica com quedas expressivas, permitindo a 
troca de algumas empresas do portfólio por outras que 
apresentam maior qualidade e melhores perspectivas, 
mas cujos preços estavam inflados, já que houve 
grande nivelação e irracionalidade na queda. 

Além de procurar por estes quesitos, estamos focando 
nossa alocação nas organizações que têm posição e 
geração de caixa grande em relação às dívidas de curto 
prazo, de modo que possam atravessar um período 
prolongado de contração econômica. Por último, 
empresas líderes de mercado e com balanços fortes em 
segmentos altamente afetados podem se beneficiar no 
momento da recuperação, onde o cenário competitivo 
estará melhor, caso vários de seus concorrentes 
venham a falir ou enfraquecer no meio do caminho.  
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