
Nov | 19

CARTA DE 
MULTIMERCADO E AÇÕES

Em novembro , o interregno benigno vindo das economias 
centrais continua a impactar os ativos de risco ao redor do 
mundo. A proximidade de um acordo inicial entre Estados 
Unidos e China além de dados da indústria sugerindo 
estabilização do nível de atividade foram os principais 
direcionadores do movimento nos mercados. Pelo lado 
doméstico, o leilão dos excedentes da cessão onerosa gerou 
o primeiro desapontamento com a equipe econômica, 
após ausência dos principais players internacionais. 
Com a perspectiva de menor entrada de dólares aliada à 
tensão em países da América Latina, o dólar passou por 
uma trajetória de forte valorização (+5,49%). Os impactos 
mais diretos deste movimento foram observados na curva 
de juros, que subiu e anulou parte da queda nas taxas 
ocorrida em outubro, levando a retornos negativos tanto 
no IRF-M (-0,46%) quanto no IMA-B (-2,45%). O Ibovespa e 
o S&P 500 registraram variação positiva pelo terceiro mês 
consecutivo, +0,95% e +3,40% respectivamente.

CENÁRIO 
INTERNACIONAL
Assim como no mês anterior, as notícias vindas das principais 
economias tiveram balanço líquido positivo no ânimo dos 
mercados fi nanceiros. Entre idas e vindas na tratativa sino-
americana, o que se extraiu dos acontecimentos no mês 
foi maior probabilidade de que haja a conclusão da fase 
1, tratada em nossa Carta Mensal do mês anterior, ou ao 
menos uma continuidade do tom mais brando. Os dados de 
atividade também trouxeram alívio ao mostrarem pausa no 
ritmo de queda nas indústrias europeia, chinesa e americana. 
Ainda, uma análise do mercado acionário americano sugere 
que a precifi cação atual já embute recuperação na atividade 
manufatureira para os níveis observados em 2018, o que 
demonstra um viés positivo do mercado mesmo com índices 
de incerteza econômica atingindo patamares elevados 
e confi ança dos CEOs atingindo os valores mais baixos 
desde 2008, conforme pesquisa realizada pelo Conference 
Board. Indicadores antecedentes, por sua vez, também não 



Nov | 19

CARTA DE 
MULTIMERCADO E AÇÕES

confi rmam a visão do mercado, apontando para um 
ritmo menor de contratações no mercado de trabalho 
americano no primeiro trimestre do próximo ano, além 
de um primeiro semestre de frustração com a atividade 
na Zona do Euro em 2020.  

Pelo lado dos pares latino americanos, o mês foi de 
pressão pelo que tem sido chamado de Primavera 
Latina. As ocorrências no Chile e Bolívia, que 
posteriormente se espalharam por Peru, Colômbia, 
Equador e Paraguai ajudaram a pressionar a taxa de 
câmbio, mas parecem incapazes de contaminar no 
curto prazo o ambiente político no Brasil. Ao que tudo 
indica, os impactos gerados tenderão a se dissipar à 
medida que os eventos forem perdendo força em suas 
localidades

CENÁRIO 
DOMÉSTICO
No cenário interno, o principal evento do mês foi o 
leilão dos excedentes da cessão onerosa. O pleito foi 
cercado de expectativa, visto que diferentemente das 
demais licenças de exploração, onde não há garantia do 
efetivo tamanho dos poços, o que estaria em jogo era 
a exploração de áreas já declaradas comercializáveis, 
com potencial superior às reservas de países como 
Noruega e México e já em exploração pela Petrobrás. 
O montante total esperado com arrecadação em 
bônus de assinatura ultrapassava os R$106 bilhões, 
o que contabilizaria ao fi nal da operação números 
próximos a R$50 bilhões para o caixa do Governo 
Federal. Entretanto, o que se viu foram os principais 
players internacionais desistindo da disputa e um 
total arrecadado de R$69,8 bi. A frustração com o 
evento se deu em diferentes frentes: i) em primeiro 
lugar demonstrou o primeiro desapontamento com a 
equipe técnica do Governo, visto que o evento vinha 
sendo preparado há meses e era esperado que os 
interesses e necessidades dos potenciais participantes 
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tivessem sido mapeados; ii) em seguida, a própria 
ausência do investidor estrangeiro sinalizou em um 
primeiro momento menor disposição ao risco Brasil, 
embora questões específi cas do contrato possam 
minimizar esse ponto; iii) com a menor arrecadação, 
o Governo Federal que esperava receber cerca de R$ 
50 bi, receberá pouco mais de R$ 22 bi, uma perda 
considerável em uma situação de recorrentes défi cits 
primários; iv) por último, com a arrecadação vindo em 
quase sua totalidade da Petrobrás, houve reversão 
das expectativas de entrada de dólares no país, 
enfraquecendo a moeda brasileira.

Em termos de atividade, dados divulgados em novembro 
foram positivos. A confi ança da indústria mostrou 
elevação em todos os segmentos (Transformação, 
Extrativa e Construção), enquanto o indicador de 
confi ança do consumidor demonstrou que os brasileiros 
têm notado melhora na situação atual, apesar de terem 
ajustado para baixo expectativas quanto ao futuro. 
Dados do varejo referente à setembro, mostraram 
o quinto mês de crescimento na margem, desta vez 
com relevante participação do setor de Móveis e 
Eletrodomésticos, infl uenciada pelo lançamento da 
Semana do Brasil pelo Governo Federal, uma espécie de 
Black Friday que foi pensada como uma data comercial 
em comemoração ao mês da Independência do Brasil. 
Os dados de serviços também mostraram avanço 
de +1,2%, sustentado pelo crescimento dos serviços 
prestados às famílias. Por fi m, a indústria cresceu na 
margem +0,3%, sendo puxada pelos Bens de Consumo 
(+1,3%).

PALAVRA DO 
GESTOR 
MULTIMERCADO:

Em setembro, o BUTIÁ EXCELLENCE FIC FIM fi nalizou 
o mês com retorno de +0,12%, enquanto o BUTIÁ 
PREVIDÊNCIA FIC FIM apresentou retorno de -0,28%. 

No acumulado em 12 meses, o Butiá Excellence atingiu 
+6,38% (104,87% do CDI), enquanto o Butiá Previdência 
retornou +6,39% (104,99% do CDI). 

As maiores contribuições de retorno vieram de posições 
direcionais em Bolsa Brasil e em estratégias de valor 
relativo na curva de juros local. As perdas ocorreram 
em operações vendidas em Bolsa internacional, 
compradas em Real contra Dólar e posições direcionais 
aplicadas na curva de juros local. O Butiá Previdência 
teve, além destas, perdas na carteira de crédito privado, 
em função da abertura da curva de juros e dos spreads 
de crédito ocorrida no mês. 

Desde o cenário que descrevemos na Carta Mensal de 
outubro observamos forte performance do mercado 
acionário americano, além de uma escalada do 
dólar, abertura da curva de juros e da continuidade 
de um cenário de baixa volatilidade. Continuamos 
entendendo que estamos em um período de 
estabilidade frágil, confi rmada pelos índices de 
incerteza econômica em patamares comparáveis a 
períodos de forte crise. Neste ambiente, torna-se 
prudente o correto manejo das posições de hedge e a 
adequada calibragem de estratégias direcionais. Para 
isso, continuamos mantendo estrutura de proteção 
via opções para cenário de cauda na Bolsa americana, 
também mantendo estrutura para a Bolsa brasileira, 
aproveitando o momento de baixa volatilidade nos 
mercados. Em contraponto, dada a visão construtiva 
com o cenário interno, estamos comprados em Bolsa 
local, com posições em estratégia de valor relativo nos 
juros domésticos, além de exposição ao Real através 
de opções. No Butiá Previdência também ampliamos a 
carteira de crédito privado, entendendo que tem havido 
disfuncionalidade no mercado de crédito local e que 
os títulos têm sido negociados com prêmios bastante 
atrativos no mercado secundário.

AÇÕES: 

O BUTIÁ FUNDAMENTAL FIC FIA apresentou rentabilidade 
estável de 0,0% em novembro, enquanto o Ibovespa 
apresentou uma alta de +0,9%. Quando avaliamos 
o retorno em 12 ou 24 meses, o nosso retorno foi de 
+18,3% e +60,1% contra +20,9% e +50,4% do índice. 
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Com relativa calmaria no mercado interno, a Bolsa 
foi puxada por um movimento pró-risco global 
com bons indicadores econômicos americanos e 
otimismo com o avanço das negociações comerciais 
entre China e EUA.

Nossa performance no mês foi fortemente 
afetada pelas divulgações de resultado ruins das 
empresas Burguer King e CVC, que caíram 11% e 
21% respectivamente, gerando uma contribuição 
negativa de 1,7% para o fundo. A primeira 
apresentou uma menor margem bruta, impactada 
pelo aumento da competição e crescimento de 
despesas acima do esperado com o aumento do 
delivery. O caso de CVC foi ainda mais complicado, 
com a companhia sendo negativamente afetada 
por diversos fatores. O impacto da quebra da 
Avianca continuou a impactar com uma provisão 
de custos para reembolsos de R$ 45 milhões no 3° 
trimestre e uma expectativa de mais R$ 30 a R$ 40 
milhões no 4T. Além disso, a companhia ainda foi 
impactada pela menor oferta de passagens devido 
a paralizações para manutenções de emergência e 
entregas atrasadas de aviões para as companhias 
aéreas. O vazamento de óleo afetando as praias do 
Nordeste também reduz a atratividade de pacotes 
para a região. Por último, as vendas mesmas lojas 
caíram 6,4% e o take rate da companhia também 
caiu 50 bps, para 10,2% por efeito de MIX, pela saída 
da Avianca do mercado e pela maior competição. 
O único fator positivo foi a redução do capital de 
giro com maior aprovação de crédito pelos bancos, 
reduzindo a participação da mesa interna de 
crédito. É inegável que a companhia enfrenta uma 
coletânea de ventos contrários no curto prazo e não 
projetamos um 4º trimestre muito animador, mas 
ainda acreditamos que a maior parte destes efeitos 
é passageira e não houve quebra na tese estrutural 
da companhia, que ainda apresenta alta qualidade 
e tem espaço para retomar um crescimento forte 
nos próximos anos, além da queda ter levado o seu 
preço a um patamar interessante.
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FUNDOS DE INVESTIMENTO BUTIÁ – CLASSES MULTIMERCADO E AÇÕES
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

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 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 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$ 48.619.208,20 

PL médio (12 meses): R$ 48.130.437,55

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+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$ 94.853.697,70

PL médio (12 meses): R$ 82.957.211,39
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Este relatório foi elaborado com fi ns 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 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:  1,60% 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 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$ 57.067.791,42

PL médio (12 meses): R$ 55.538.028,37 
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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

PARA INVESTIR 
EM NOSSOS FUNDOS, 
clique aqui

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

/butiainvestimentos
/butiainvest 
/butiá-investimentos


