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Enquanto discussões mais duras sobre a dinâmica 
das contas públicas se aproximam, em julho o 
mercado financeiro local voltou a se apoiar na 
divulgação de dados econômicos melhores do que 
o esperado, liderados pelas vendas no varejo aqui e 
nas principais economias ocidentais. 

Como reflexo, observamos mais um mês de ganhos 
no IBOVESPA, que atingiu uma sequência de 
quatro meses consecutivos de resultados positivos, 
adicionando +8,27%. O S&P500 também apresentou 
valorização no período, +5,51%. O mercado local de 
juros se aproveitou da queda no prêmio de risco, 
que saiu de 256 para 217 e apresentou movimento 
forte de redução nas taxas longas, resultando em 
uma alta de 4,39% no IMA-B e 1,08% no IRF-M. Em 
linha com esse movimento de menor percepção de 
risco, o Dólar se desvalorizou 4,51% em relação ao 
Real.

.

CENÁRIO 
INTERNACIONAL
Na cena externa, observamos ao longo do mês de 
julho uma nova rodada de indicadores econômicos 
que apresentaram resultados melhores do que o 
esperado, embalados pela onda de programas de 
proteção à renda em curso ao redor do mundo e pela 
continuidade da flexibilização do distanciamento 
social. Neste último ponto, as maiores economias 
europeias já apresentam índice de mobilidade 
muito próximo ao observado no pré-pandemia, 
refletindo, até o momento, relativo sucesso das 
medidas de combate à Covid-19 implementadas na 
região. Por outro lado, nos EUA, os indicadores de 
mobilidade sugerem uma estabilização do processo 
de flexibilização que estava em curso até o final de 
junho. Os dados refletem a escalada do número 
de casos que se deu a partir de meados de junho 
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e passou a se refletir em aumento do número de 
mortes ao longo do mês de julho.

Beneficiada pelo comércio eletrônico e pela 
manutenção da renda, as vendas no varejo americano 
atingiram máximas históricas em junho no conceito 
restrito, que exclui itens mais voláteis como vendas 
de veículos e materiais de construção. O cenário 
para a indústria ainda é distinto, visto que o nível 
de produção observado em junho (crescimento de 
5,4% M/M foi acima do esperado) é semelhante ao 
ocorrido em 2011 e a restrição à mobilidade impede 
a abertura integral das fábricas, resultando em uma 
utilização da capacidade instalada em junho de 
apenas 68,6%. Ainda assim, os dados do mercado de 
trabalho por lá mostram recuperação na margem, 
com os números até junho apresentando criação 
líquida de aproximadamente 7,5 milhões de vagas 
(cerca de 1/3 das vagas fechadas entre março e 
abril).

Como ponderado em nossa última carta, os 
riscos em meio a um momento mais benigno na 
economia americana estariam ligados à evolução da 
pandemia no país. Com o desenvolvimento adverso 
da doença observado em julho, alguns indicadores 
divulgados já apontam o risco à frente, como é o 
caso da confiança do consumidor. Por meio de duas 
principais pesquisas, o cidadão americano voltou a 
mostrar o mesmo ceticismo de abril e maio quando 
perguntado sobre as expectativas para o futuro. 
Assim, os dados de consumo a serem divulgados 
ao longo do mês de agosto podem nos indicar o 
impacto da expectativa no comportamento do 
consumidor, que também poderá ser afetada pelos 
desdobramentos da negociação envolvendo a 
renovação do programa de auxílio à renda, que hoje 
concede 600 dólares semanais.
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 CENÁRIO
DOMÉSTICO
Em julho conseguimos extrair duas percepções 
para o cenário doméstico. No tocante à trajetória 
inflacionária, a divulgação do IPCA de junho (0,26% 
vs. Expec. 0,30%) e, principalmente, a do IPCA-
15 de julho (0,30% vs. Expec. 0,52%) afastaram as 
possibilidades de alguma contaminação pelo dólar e 
preços de commodities nos preços ao consumidor. 
O mercado de trabalho também não deve ser fonte 
de pressão no índice, visto que a ociosidade está 
em níveis elevados. Com base nos dados da PNAD 
até maio, estimamos que a taxa de desemprego 
estava em 18,7% no período, quando ajustamos 
pela sazonalidade e pelos efeitos indiretos da 
pandemia, cenário bem mais desinflacionário que 
possa parecer o valor reportado de 12,9%. Assim, 
mesmo com os dados do Caged de junho mostrando 
uma leve criação no número de vagas formais, o 
caminho parece ainda delicado à frente, quando os 
programas de sustentação do emprego chegarem 
ao fim.

A segunda percepção que foi consolidada ao 
longo do mês é a de que os riscos às projeções de 
crescimento para 2020 apresentam assimetria para 
cima, ou seja, enquanto projeções giravam em torno 
de 7-9%, com os dados divulgados até o momento 
deveremos observar algo entre 5-7% para este ano. 
A menor probabilidade de um cenário mais adverso 
advém dos dados de produção industrial e vendas no 
varejo, que vieram acima do esperado. A manutenção 
da renda proporcionada, principalmente, pelo 
programa de auxílio emergencial é um dos suportes 
aos bons números, enquanto a demanda externa 
e a própria recomposição da força de trabalho 
na indústria de transformação também ajudam 
a explicar a dinâmica. Por outro lado, o setor de 
serviços sofre ainda com o distanciamento social e, 
dado seu peso de aproximadamente 65% do PIB, 
deve amenizar a retomada da economia.
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 PALAVRA DO GESTOR
MULTIMERCADO

Em junho, o BUTIÁ EXCELLENCE FIC FIM obteve 
retorno de +2,69%, enquanto o BUTIÁ EXCELLENCE 
PREVIDÊNCIA FIC FIM apresentou retorno de +3,28%. 
As principais contribuições de retorno vieram da 
posição em renda variável doméstica, seguida de 
posições em juros nominal e real na curva brasileira. 
Ainda obtiveram resultados positivos, em menor 
grau, as posições alocadas em ouro, renda variável 
internacional e crédito. Os resultados desfavoráveis 
se concentraram em posição comprada em dólar 
contra real.

Durante o mês, voltamos a observar valorização 
dos ativos de risco no Brasil e ao redor do mundo. 
No decorrer do período, realizamos novo aumento 
da exposição em renda variável local, mantendo 
estrutura de proteção via opções e aumentamos 
a posição comprada em dólar contra real. Após 
a significativa movimentação na curva de juros, 
optamos por reduzir exposição tanto na parte longa 
quanto na parte curta.

Embora entendamos que ainda há prêmio nos juros 
ocasionado por nossa leitura de que um elevado 
hiato do produto permitirá ao COPOM manter a 
taxa básica nos níveis atuais por um longo período, 
neste momento tornou-se prudente a redução das 
posições em juros e da exposição a risco geral da 
carteira, visto que a visibilidade ainda está baixa e 
a agenda de discussão em Brasília tem potencial 
para ser um elemento desestabilizador para os 
mercados. Entre agosto e setembro o governo terá 
de apresentar um direcionamento para o programa 
de auxílio emergencial e enviará ao Congresso 
Nacional o projeto de orçamento para 2021, dois 
momentos que poderão definir o rumo do Poder 
Executivo para os próximos trimestres. Assim, 
somente de posse destas informações acreditamos 
que será possível termos mais clareza dos próximos 
passos e mais convicção para a tomada de riscos.
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BUTIÁ FUNDAMENTAL (LONG ONLY e LONG BIASED): 

A recuperação do nosso mercado acionário não arrefeceu 
no mês de julho, com o Ibovespa rendendo mais 
+8,3%, o FUNDAMENTAL FIC FIA +9,0%. Paralelamente, 
o FUNDAMENTAL LONG BIASED FIC FIM já completou um 
mês, com um ótimo desempenho considerando o nível 
reduzido de risco ao que esteve exposto. Os motivos 
para a nova alta da bolsa se assemelham aos do mês 
anterior - reabertura e melhores dados das economias 
locais e globais, redução das chances de segunda onda 
do coronavírus e menor ruído político. A recuperação 
econômica tende a se refletir no mercado acionário, 
mas ainda vemos como principal fator para a rápida 
alta das bolsas as políticas monetárias expansionistas 
no Brasil e no mundo, traduzidas em menores taxas de 
desconto e fortes fluxos de capital para ativos de risco. 

Conforme planejado, aumentamos nossas posições em 
nossos ativos que se beneficiam da melhora econômica, 
conforme o cenário evoluiu. Acrescentamos uma 
posição no setor de construção por este ter sido menos 
afetado pelo cenário atual, ao mesmo tempo em que 
os juros em patamares baixos são estimulantes para as 
vendas do setor. Iniciamos uma posição em Trisul, que 
tem demonstrado boa execução, possui uma gestão 
experiente, dívida líquida negativa e poucos distratos, 
um dos melhores ROEs do setor, com ótima VSO, além 
de múltiplos atrativos e boas perspectivas. Adicionamos 
também uma pequena alocação em B3, que apesar de 
apresentar múltiplos esticados, deve continuar a se 
aproveitar da migração de investimentos para a Bolsa 
e para instrumentos de investimento mais sofisticados, 

gerando forte aumento nos volumes negociados em 
mercado. Para permitir estas compras, reduzimos nossa 
exposição a bancos, cujos resultados ainda estão sendo 
afetados pelas consequências da pandemia, enquanto 
apresentam ameaças competitivas e regulatórias.

Com o arrefecimento das preocupações ligadas à 
Covid-19, voltamos nossos olhos para as eleições 
americanas, para o risco fiscal brasileiro e para a 
sustentabilidade da recuperação. Nos EUA, a eleição dos 
democratas pode representar um cenário de aumento 
de impostos por lá. No Brasil, o debate entre o controle 
dos gastos em oposição à sustentação da economia e 
da renda será complicado, ameaçando a trajetória da 
dívida e a realização de reformas. O comportamento 
econômico após o fim do auxílio emergencial não é 
muito claro, com a incógnita de se os juros baixos serão 
fator suficiente para compensar o fim deste estímulo 
pareado ao aumento do desemprego. Por outro lado, 
caso um cenário negativo não se concretize, uma 
continuação da melhora econômica e dos fluxos de 
liquidez deve continuar a impulsionar os mercados no 
curto prazo, apesar de um nível de valuation que já não 
está mais tão descontado. 

Adicionalmente, ressaltamos que, dada a combinação 
de cenário e riscos, o FUNDAMENTAL LONG BIASED 
FIC FIM está com algumas posições visando proteção 
adicional do patrimônio dos cotistas no caso de um 
cenário adverso. Essas proteções incluem estruturas 
com opções e uma posição em dólar. Por último, 
acreditando na nossa capacidade de geração de alpha, 
estamos com uma posição long&short comprada na 
nossa carteira de ações contra o índice Ibovespa.
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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$ 45.394.768,22

PL médio (12 meses): R$ 48.355.270,52

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$ 95.088.060,80

PL médio (12 meses): R$ 90.919.951,15
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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 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$ 500,00

Taxa de Administração: 2,00% a.a.

Taxa de Performance:
20% s/ o que exceder o CDI

Prazo de Resgate: D+3

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: R$10.397.648,86

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$ 58.340.062,77

PL médio (12 meses): R$ 56.802.453,40
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