
Jun | 20

CARTA DE MULTIMERCADO 
E AÇÕES

LANÇAMENTO DO FUNDO 
LONG BIASED

BUTIÁ FUNDAMENTAL LONG BIASED FIC FIM

Lançamos, no final de junho, um fundo Long Biased, que chega para 
compor a estratégia de ações da casa, que já conta com o Long Only 
Butiá Fundamental FIC FIA. A alocação neutra do Long Only é de 100% 
em bolsa, com uma menor margem de manobra, já o Long Biased da 
Butiá tem alocação neutra menor, de 60% em ações e flutua entre 0% e 
120% alocado.

O Butiá Fundamental Long Biased FIC FIM oferece a possibilidade de 
aproveitar a maior parte do movimento de alta e perder menos em 
momentos de queda. Assim, é possível ampliar o excesso de retorno para 
além daquele gerado pela pura seleção de papeis, aumentando os 
ganhos acima do benchmark, o Ibovespa, principalmente sob uma ótica 
ajustada para o risco. Por ter uma alocação neutra menor, a estratégia 
apresenta menor volatilidade se comparada aos fundos tradicionais.

Além das vantagens já citadas, se comparado aos fundos Multimercado, 
o Long Biased oferece tributação de 15% pagos no longo prazo, sem
come cotas. Apresenta, também, menor correlação com a Bolsa quando
comparado a fundos Long Only. Com aplicação inicial de R$500, o fundo
tem prazo de resgate d+31.
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Os mercados financeiros globais chegam ao 
final do segundo trimestre de 2020 em ritmo de 
recuperação. Até o presente momento, as projeções 
indicam que a economia real passou nestes 
últimos meses pela maior queda trimestral do PIB 
na história. Contudo, em junho, a divulgação de 
dados econômicos melhores do que o esperado 
mostrou que os vultuosos estímulos injetados por 
governos e bancos centrais nas economias podem 
ter engendrado uma dinâmica de recuperação mais 
acelerada, em especial nos países desenvolvidos, 
sujeitos a menores restrições fiscais.

Neste cenário de crescimento mais pujante à frente 
nas economias centrais, a moeda americana voltou a 
ganhar força contra o Real e o Dólar (PTAX) fechou o 
mês cotado a R$5,48 com alta de 0,92%. Já em renda 
variável, pelo terceiro mês consecutivo o IBOVESPA 
apresentou ganhos, subindo +8,8%, enquanto o 
S&P500 valorizou +1,8%. O mercado de juros locais 
também registrou valorização, +0,79% no IRF-M e 
+2,05% no IMA-B.

CENÁRIO 
INTERNACIONAL
Os dados de produção, renda e consumo nas 
maiores economias, divulgados ao longo de junho, 
mostraram um cenário mais benigno do que 
projetava o consenso de mercado para Europa e 
Estados Unidos. Os índices de gerentes de compras 
(PMIs) apontam para uma redução do ritmo de 
queda generalizado da produção em maio e mesmo 
uma expansão já em junho nos Estados Unidos, 
França e Reino Unido, enquanto dados da Alemanha 
indicam ritmo mais gradual de recuperação. 

Na economia americana, os dados de varejo 
chamaram a atenção, mostrando que em maio as 
famílias voltaram a consumir. Houve redução de 
estoques e o volume de compras no varejo restrito 
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já atinge os patamares que eram observados no 
início do ano. Ainda, a volta da demanda por bens 
duráveis (de maior valor agregado) e a melhora das 
pesquisas de confiança do consumidor sugerem 
uma dinâmica de aquecimento. 

Os riscos a um momento mais benigno nos próximos 
trimestres parecem ainda ligados à evolução da 
pandemia, que ainda cresce em alguns estados 
americanos e pode frear a reabertura. Em sua 
apresentação trimestral de cenário, o FMI divulgou 
projeções referentes a 2020 e 2021, que apontam 
uma retração da economia mundial em 4,9% neste 
ano e um crescimento de 5,4% no próximo ano. 

 CENÁRIO
DOMÉSTICO
Junho foi período de calcular o impacto da crise e 
projetar a retomada. No decorrer do mês, foram 
divulgados os dados do IBGE sobre a indústria, 
comércio e serviços referentes a abril, os quais 
se mostraram mistos. A produção industrial 
surpreendeu e no agregado apresentou queda 
de 18% na variação mensal, ante um consenso 
de mercado de -28%, tendo se concentrado na 
indústria de transformação (-23% m/m), enquanto 
a indústria extrativa apresentou estabilidade.  O 
varejo se contraiu em 16% e os serviços em 17%, 
ambos obtendo resultados inferiores aos que foram 
anteriormente projetados. 

Olhando à frente, os dados paralelos aos oficiais 
nos apontam o ritmo da retomada. O consumo 
de energia elétrica, as vendas de automóveis no 
mercado interno e o fluxo de veículos pesados 
nas estradas pedagiadas apontam para uma 
estabilização da economia e sugerem que, assim 
como em países desenvolvidos, abril deve ter sido, 
de fato, o pior momento da crise, como também 
sugerem os dados de confiança do consumidor. 

Na leitura de junho, divulgada pela FGV, é possível 
notar crescimento de 14,5% no indicador, após 
se elevar 6,7% em maio. O relaxamento do 
distanciamento social em algumas localidades e 
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a perspectiva de uma volta a um convívio social, 
embora que ainda não pleno, tem animado 
as famílias. Este movimento resultou em uma 
recuperação da expectativa de recuperação em 
maior grau do que de fato a sensação de melhora da 
situação atual, como aponta a pesquisa. Os dados 
desagregados sugerem que houve melhora da 
situação financeira no país, o que pode estar ligado 
aos programas de auxílio implementados pelo 
governo, e que as famílias aumentaram a previsão 
de compras de bens duráveis, embora ainda em 
patamares muito reduzidos em comparação aos 
observados no período pré-pandemia.

Dado este cenário, espera-se que o PIB tenha caído 
10% T/T no segundo trimestre deste ano e seja 
seguido de crescimento em torno de 4% T/T nos 
últimos dois trimestres de 2020, atingindo uma 
queda superior a 6% no ano. O que esperamos 
para a sequência de 2021 é uma retomada mais 
lenta, o que estaria em linha com um contingente 
ainda elevado de pessoas sem ocupação que não 
conseguirão se recolocar no mercado de trabalho 
e a consequente queda na massa salarial, vide a 
restrição fiscal do governo que o impede de estender 
por vários trimestres o auxílio praticado no volume 
atual. Em um ambiente mais desafiador, é normal 
que a propensão ao consumo se retraia, atrasando 
o processo de recuperação econômica.

 

PALAVRA DO GESTOR
MULTIMERCADO

Em junho, o BUTIÁ EXCELLENCE FIC FIM obteve 
retorno de +1,47%, enquanto o BUTIÁ EXCELLENCE 
PREVIDÊNCIA FIC FIM apresentou retorno de +1,75%. 
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, 
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em menor grau, as posições alocadas em renda 
variável internacional, em dólar, ouro e crédito. 
Os resultados desfavoráveis se concentraram em 
posição comprada em inclinação da curva de juros.

Durante o mês, observamos 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, incluindo estrutura de proteção 
via opções. Ainda, aumentamos a posição comprada 
em dólar contra real, além de promovermos novo 
incremento na posição vendida na ponta curta da 
curva de juros doméstica, estratégia que segue 
como maior consenso em nossos debates. Além 
disso, aumentamos marginalmente a posição 
comprada em NTNB longa, zerando, em seguida, a 
posição comprada na inclinação da curva de juros 
doméstica. 

O cenário prospectivo vem se mostrando 
mais benigno ao redor do mundo, com as 
graduais suspensões do distanciamento social 
e a consequente volta da atividade econômica, 
suportando a tese de recuperação antecipada 
nos países centrais. As medidas de apoio à renda 
nos Estados Unidos garantiram a manutenção da 
massa de rendimentos e a confiança das famílias, 
enquanto a flexibilidade no mercado de trabalho e a 
capacidade das autoridades de voltarem a promover  
novos estímulos devem deixar os Estados Unidos 
como um dos motores do crescimento mundial no 
período pós-pandemia. 

Por outro lado, temos menos certezas em relação 
aos emergentes e, em especial, o Brasil. As medidas 
fiscais tomadas por aqui, até o momento, apenas 
ajudam a evitar o colapso social e seu custo 
elevado impede que sejam postergadas por muito 
mais tempo, de modo que, à medida que nos 
aproximemos do mês de setembro, voltaremos 
a observar duras discussões sobre o tema em 
Brasília. Acreditamos em um cenário desafiador 
neste segundo semestre e ainda aberto a diversas 
trajetórias da economia, de forma que temos 
construído um portfólio balanceado, adicionando 
proteções e nos mantendo ainda cautelosos aos 
sinais vindos da política e da economia.
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AÇÕES

BUTIÁ FUNDAMENTAL FIC FIA: 

Junho foi mais um mês de recuperação do mercado 
acionário, completando assim um trimestre de forte 
recuperação do Ibovespa, que rendeu +8,8% e do Fundo, 
que teve alta de +9,2%. No trimestre, as rentabilidades 
do índice e do Fundamental foram, respectivamente, 
+30,2% e +38,3%. Como fatores positivos para a alta 
mensal, destacamos uma continuidade da diminuição 
do cenário de riscos, com a gradual reabertura de 
alguns países, redução do risco de segunda onda 
da Covid, indicadores econômicos locais e globais 
surpreendendo positivamente e mais uma rodada de 
corte de juros pelo Banco Central. O fluxo potencial 
em direção à bolsa, gerado por este último fator, pode 
continuar a impulsionar o mercado, mesmo que a 
retomada da economia não seja vigorosa ou que o nível 
de riscos ainda seja alto.

Com relação ao nível de valuation que atingimos 
após essa alta, apesar dos múltiplos esticados, uma 
grande melhora é esperada para os lucros nos anos 
seguintes. Além disso, a taxa de desconto atualmente 
é relativamente mais baixa, dado o menor nível de 
juros frente o histórico. Sendo assim, o nível de preços 
nos parece alto, mas não extremamente esticado, 
especialmente no caso de algumas empresas que 
devem sofrer apenas temporariamente.

Continuamos com nossa alocação focada em empresas 
que têm boa posição e geração de caixa em relação às 
dívidas de curto prazo, de modo que possam atravessar 
um período prolongado de contração econômica. 

Nesse momento, preferimos manter uma alocação 
diversificada e balanceada. Em aproximadamente 
metade da carteira, damos preferência a setores 
defensivos, com receita resiliente e pouco dependentes 
da atividade (consumo básico: Carrefour), setores que 
se beneficiem da valorização do dólar (exportadores: 
Vale, Suzano, Marfrig), ou setores que se beneficiem da 
nova dinâmica de mercado (E-commerce: Via Varejo, 
B2W). 

Para a parte mais agressiva da carteira, procuramos 
empresas líderes de mercado, com balanços fortes e 
em segmentos altamente afetados, mas que podem 
se beneficiar no momento da recuperação, onde o 
cenário competitivo estará melhor caso vários de 
seus concorrentes venham a falir ou se enfraquecer 
no meio do caminho, como é o caso de Unidas, que 
preferimos à Localiza devido a seus múltiplos mais 
convidativos. Aumentamos a alocação também em 
alguns nomes ligados à infraestrutura, que deve ser 
foco do governo para atrair investimentos e retomar o 
crescimento, conforme demonstrado na aprovação do 
novo marco do saneamento e na indicação de intenção 
de reequilíbrio de concessões afetadas pela pandemia.

Continuamos acreditando que o fator crucial para a 
recuperação da economia e do mercado é que não 
haja um abandono da pauta de reformas estruturais 
e do compromisso com a estabilidade fiscal. A aliança 
de Bolsonaro com o centrão e a estabilidade do seu 
nível de popularidade reduzem parcialmente esse 
risco, mas não o eliminam. Na combinação atual de 
cenário econômico, riscos e valuation, estamos com 
uma alocação neutra.
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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$ 49.145.892,43

PL médio (12 meses): R$ 48.569.484,73

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$ 86.599.093,74

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 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$56.447.614,08

PL médio (12 meses): R$ 56.595.383,00
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