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Abril destacou-se pela recuperação parcial dos 
ativos financeiros ao redor do mundo. Embora 
ainda sem solução definitiva para conter a Covid-19, 
países duramente afetados pela doença como Itália, 
Espanha e Estados Unidos atingiram o pico de 
transmissões ao longo do mês e passaram a debater 
como e quando irão relaxar as medidas de restrição 
de mobilidade impostas. No Brasil, o clima político 
voltou a se desestabilizar e terminamos o mês com 
as saídas dos ministros da Saúde e da Justiça, além 
de confrontos do poder Executivo com os demais 
poderes. 

Em meio ao cenário político e econômico 
tumultuados, o IBOVESPA subiu 10,2%. O mercado 
de juros locais também registrou altas, 1,15% no 
IRF-M e 1,31% no IMA-B. O Dólar voltou a se valorizar 
contra o Real, desta vez em 4,4% (acumulada 
valorização de 34,6% no ano) e o S&P500 fechou o 
mês com expressivo avanço de 12,68%.

.

CENÁRIO 
INTERNACIONAL
O cenário internacional foi dominado pelas 
perspectivas de reabertura econômica em 
importantes países. Após Itália e Espanha terem 
atingido o pico do saldo diário de infectados em 
março, em abril, foram os Estados Unidos que 
chegaram lá. Neste cenário, o tom da discussão 
passou ao longo do mês para as estratégias de 
saída da quarentena, o que se espera que ocorra 
gradualmente a partir do mês de maio. O discurso 
anima os mercados que, com vultuosas medidas de 
cunho fiscal e monetário já anunciadas, vislumbram 
uma corrida para ativos de risco à medida que a 
situação se normalize.

Colocando em perspectiva, EUA e Japão foram os 
desenvolvidos que mais fizeram política fiscal, com 
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liberações de recursos atingindo, respectivamente, 
15% e 22% do PIB, valores superiores aos pares 
europeus que chegaram a cerca de 5% , caso da 
Alemanha. 

Entretanto, é na política monetária que os países 
pretendem segurar suas economias. Nesta linha, o 
ECB anunciou seu programa emergencial de compra 
de títulos que prevê a compra de até 750 bilhões 
de euros em títulos, o Reino Unido pretende fazer 
compras que somariam 200 bilhões de libras (8% do 
PIB) e os Estados Unidos se destacam, novamente, 
com um programa ilimitado de compra de ativos, 
incluindo títulos privados de crédito abaixo do grau 
de investimento. 

 

CENÁRIO
DOMÉSTICO
O grande desafio no mês foi dosar o grau de 
otimismo, visto que, embora o mercado financeiro 
local tenha sido contagiado pelo humor externo, os 
desdobramentos políticos e as restrições fiscais aos 
poucos vão se acumulando por aqui e devem ser o 
foco de preocupação quando a pandemia passar. 
No período, houve saída do Ministro da Saúde e 
do Ministro da Justiça, o que gerou desgaste e a 
necessidade do Executivo concentrar seus esforços 
para estabilizar a situação. 

No lado econômico, o IPCA divulgado, referente a 
março, veio em 0,07% a despeito de uma alta no 
preço dos alimentos. Setores como o de serviços, 
bens duráveis e combustíveis contribuem para baixo 
e devem segurar ainda mais o índice, a depender da 
duração da pandemia. 

Outro indicador que chama atenção é a confiança, 
conforme pesquisa da FGV. Todos os setores 
reportam queda brusca, com a confiança atingindo 
patamar muito inferior do que o pior momento que 
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vivemos na crise política de 2015. Por fim, o dado 
de produção industrial, divulgado já no início de 
maio, veio muito abaixo da expectativa, indicando 
que poderemos ter um mês de novas revisões, para 
baixo, nas projeções de crescimento.

 PALAVRA DO GESTOR
MULTIMERCADO

Em abril, o BUTIÁ EXCELLENCE FIC FIM obteve 
retorno de +1,11%, enquanto o BUTIÁ EXCELLENCE 
PREVIDÊNCIA FIC FIM apresentou retorno de -1,12%. 
As principais contribuições de retorno vieram da 
posição em renda variável internacional, seguida das 
posições em renda variável BR e em ouro. Dentre as 
posições que obtiveram resultado negativo, estão as 
posições comprada em dólar e inclinação na curva 
de juros.

Como havíamos comentado em nossa carta de 
março, passamos a aumentar gradualmente 
nossa exposição em renda variável à medida que 
notávamos um cenário bastante negativo sendo 
precificado nos ativos. Ao contrário, em abril 
reduzimos nossa exposição no mercado acionário 
para observarmos um pouco mais os próximos 
passos do cenário político-econômico, tendo em 
vista uma valorização considerável em meio a um 
cenário ainda bastante indefinido. 

Para navegarmos no cenário que esperamos em 
maio, nos posicionamos por meio de estratégia que 
se beneficia da manutenção dos juros ao redor dos 
patamares atuais para além do ano de 2020, em um 
momento que o mercado precifica uma aceleração 
da taxa básica no segundo semestre do próximo 
ano. 

Mantivemos a posição em NTNBs, estamos 
comprados em uma carteira de ações brasileiras 
contra o índice e com leve exposição em renda 
variável internacional. As posições consideradas de 
proteção incluem contratos futuros de Ouro, posição 
que foi duplicada em abril, compra de inclinação na 
curva nominal além de calls de Dólar.
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Entendemos que o cenário, especialmente para 
o Brasil, encontra-se ainda muito incerto e sujeito 
a reviravoltas no curto prazo, motivo pelo qual 
entraremos no mês de maio com baixa exposição 
a risco e analisando de maneira tática eventuais 
alocações.

AÇÕES

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 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 
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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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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+31

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$ 47.948.595,86

PL médio (12 meses): R$ 48.498.709,49

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$ 77.019.823,55 

PL médio (12 meses): R$ 91.181.179,46
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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 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$ 54.750.962,40

PL médio (12 meses): R$ 56.506.418,32



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
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/butiainvest
/butiá-investimentos


