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O ano de 2019 chegou ao fim com forte valorização dos 
ativos globais, sustentados por clima de otimismo após 
eleição no Reino Unido e conclusão da fase 1 do acordo 
comercial entre Estados Unidos e China. A vitória com 
ampla maioria do Partido Conservador aumenta de forma 
expressiva a probabilidade de que haja um acordo para a 
saída do Reino Unido da União Europeia, enquanto o acordo 
sino-americano reduz a probabilidade de um acirramento 
das disputas comerciais no curto prazo. Nos Estados Unidos 
o S&P500 fechou com valorização de +2,86%. No Brasil, o 
Ibovespa manteve a sequência e se valorizou pelo quarto 
mês seguido (+6,85%), enquanto o dólar se desvalorizou 
(-4,58%) frente ao Real. Os títulos prefixados (IRF-M) 
obtiveram valorização de +0,62% e os títulos indexados à 
inflação (IMA-B) subiram +2,01%.

BALANÇO 2019 E  
PERSPECTIVAS 2020
Em nossa Carta Mensal de dezembro de 2018 registramos 
nossas expectativas à época sobre o cenário que viria a se 
desenrolar no decorrer do ano de 2019. Àquele momento 
notávamos uma mudança no cenário internacional, que 
vinha de um ciclo de crescimento sincronizado nas principais 
economias do mundo e entrava em um ambiente de 
retração do comércio mundial, tendo como pano de fundo 
o endurecimento nas relações entre Estados Unidos e 
China, além do BREXIT. A perspectiva para Brasil continuava 
muito semelhante à que também havíamos escrito na Carta 
de dezembro de 2017, quando notávamos o baixo déficit 
em conta corrente, elevado nível de reservas e grande 
ociosidade dos fatores de produção como oportunidades 
para crescimento sustentado com baixa inflação e taxa de 
juros declinante. O dever de casa seria novamente a agenda 
de reformas, em especial a da Previdência, que traria maior 
equilíbrio às contas públicas e maior previsibilidade para os 
investimentos.

Em linhas gerais, o que observamos foi o crescimento 
brasileiro novamente abaixo do que era esperado no início do 
ano e os mercados internacionais atingindo novas máximas 
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históricas, a despeito da já esperada contração no 
comércio global. No primeiro caso, a frustração no 
crescimento em 2019 é explicada pelo longo ciclo da 
Reforma da Previdência na Câmara, consumindo todo 
o primeiro semestre do ano em discussões até que se 
chegasse à aprovação em 1º turno no plenário. Assim 
como no ano anterior, um evento de grande magnitude 
empunha a necessidade de postergar investimentos e 
esperar, visto que representava a grande batalha de um 
governo que ainda precisava mostrar sua habilidade 
de coordenação junto ao Parlamento. No entanto, 
o que uma análise superficial do crescimento anual 
(projetamos que o PIB tenha crescido +1,2% em 2019) 
esconde é que desde o 2º trimestre o produto brasileiro 
vem acelerando na margem, mostrando sinais de 
recuperação especialmente em setores importantes 
para a geração de emprego, como o setor da construção 
e o automobilístico. Embora em um primeiro momento 
tais fatores não se expressem na taxa de desemprego, 
é possível notar crescimento da formalização (dados 
do Min. do Trabalho referentes à novembro indicam 
oitavo mês consecutivo de criação líquida de empregos 
com carteira assinada e o melhor dado para o mês 
desde 2010). Na esteira de movimentos positivos, o 
mercado de crédito, importante canal de transmissão 
da política monetária, mostra sinais positivos através 
do crescimento das concessões e da evolução do 
mercado de capitais e deve continuar a ser afetado 
positivamente em 2020 pelos efeitos defasados da 
política monetária, que em nossos cálculos atingem 
ápice de seu efeito após 3 a 4 trimestres.

O cenário externo se mostrou uma surpresa 
positiva para nosso cenário base. Embora os dados 
mostrassem claros sinais de exaustão do longevo ciclo 
de crescimento por que passa os Estados Unidos, o 
excesso de liquidez e um mercado de trabalho ainda 
pujante auxiliado por uma inflação ao consumidor 
comprimida foram fatores atenuantes à desaceleração 
na indústria manufatureira, permitindo que em 2019 
a maior economia do mundo tenha crescido acima 
de 2%. O FED (BC americano), que iniciara o ano em 
processo de aperto das condições monetárias, cedeu 
aos fatos, reviu sua atuação, interrompeu o movimento 
de alta logo no início do ano e iniciou um curto mas 
efetivo ciclo de redução na taxa a partir da segunda 
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metade do ano, reverberando de forma positiva nos 
mercados de juros por todo o mundo. A situação na 
Europa, por sua vez, segue mais delicada. Enquanto 
os juros negativos sustentaram a valorização de ativos 
de risco, o consumo não tem sido ativado na mesma 
magnitude, e, aliado a pressões em setores chave para 
a região, como o automotivo na Alemanha, a indústria 
no Velho Continente passou por forte desaceleração.  

Os desdobramentos no cenário externo continuarão 
em 2020 como nosso foco principal de atenção. 
Mesmo com apoio da política monetária ativista 
praticada pelos principais bancos centrais, é esperado 
que haja continuidade no processo de desaceleração 
das economias desenvolvidas. Ainda que o cenário 
base seja de um pouso suave, a eleição americana e 
tudo que a envolve (inclusive as disputas comerciais) 
trará volatilidade a um cenário possivelmente mais 
fragilizado, ampliando os riscos. Pelo lado doméstico 
estimamos que o crescimento do PIB brasileiro atingirá 
2,6%, suportado pelo consumo e investimento privado, 
enquanto o setor público e o setor externo continuarão 
a apresentar restrições. Embora seja o terceiro ano 
que iniciamos com projeção de crescimento acima de 
2,5%, acreditamos que as circunstâncias agora são 
diferentes dos anos anteriores. Ainda que as bases 
para um crescimento sustentado já estavam presentes 
ao final de 2017 e 2018, nestes momentos ainda eram 
necessários esforços políticos para que o principal 
obstáculo (risco de insolvência) saísse do caminho. 
Desta vez já estamos em crescimento (estimamos que o 
PIB tenha fechado o ano crescendo +0,7% na margem) 
e devido às eleições regionais, não esperamos que 
grandes reformas sejam pautadas. A tendência é que 
os dados econômicos passem a ser protagonistas na 
formação de preços, tendo os ruídos políticos efeitos 
secundários e temporários sobre os ativos. 

PALAVRA DO 
GESTOR
MULTIMERCADO:

Em dezembro o BUTIÁ EXCELLENCE FIC FIM obteve 
retorno de +1,81% (483,7% do CDI), enquanto o BUTIÁ 
PREVIDÊNCIA FIC FIM apresentou retorno positivo de 
+2,16% (575,5% do CDI). As maiores contribuições 
de retorno vieram de posições direcionais em renda 
variável doméstica e em posição vendida de Dólar 
contra Real. As estratégias foram beneficiadas pela 
definição da fase 1 do acordo entre Estados Unidos e 
China, o qual temos falado recorrentemente em nossas 
cartas.   

Em 2019, o BUTIÁ EXCELLENCE FIC FIM obteve 
valorização de +7,95% (133,4% do CDI), enquanto o 
BUTIÁ PREVIDÊNCIA FIC FIM acumulou 8,53% (143,2% 
do CDI). Em 18 meses os fundos apresentam retornos 
equivalentes a 137% e 150% do CDI, respectivamente. 
O ano, embora positivo para nossas estratégias, se 
desenrolou de forma não linear. Após euforia em 
janeiro, com elevada perspectiva de crescimento 
econômico e agilidade na tramitação da reforma da 
previdência, o mercado sucumbiu nos meses seguintes 
diante de uma sequência de revisões para baixo no 
crescimento e da morosidade do legislativo, passando 
a se recuperar já no final do semestre, com maior 
clareza em relação à reforma e na esteira da divulgação 
de dados indicando que o crescimento passava a 
acelerar no segundo trimestre. Na metade final do ano 
o mercado acionário passou a refletir a continuidade 
da aceleração da economia, registrando valorização 
em 5 dos 6 meses, enquanto o mercado de juros 
registrou valorização expressiva, influenciado pela 
mudança de postura do FED a partir do meio do ano 
e maior agressividade do BACEN. O Dólar apresentou 
fortes oscilações, acompanhando em grande parte a 
continuidade do crescimento americano, a incerteza 
resultante das discussões comerciais, a redução do 
diferencial de juros e também do menor saldo da 
balança comercial. No resultado líquido do ano as 
maiores contribuições de retorno vieram de posições 
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direcionais em Bolsa Brasil, em juros reais e nominais, enquanto 
as maiores perdas do ano ficaram com estratégias compradas 
em inflação implícita e vendida em S&P500. 

Para 2020 seguimos construtivos com o cenário doméstico, 
acreditando que após dois anos de frustrações com o 
crescimento, o risco desta vez será de subestimarmos a 
evolução do PIB. Neste cenário a renda variável doméstica deve 
seguir como termômetro da situação interna, sendo guiada 
pela divulgação dos indicadores econômicos. Na curva de juros 
nominal ainda há espaço para fechamento na ponta curta, 
tendo como base a última projeção divulgada pelo COPOM e 
uma análise dos núcleos de inflação, porém o movimento tem 
espaço limitado caso não haja nova rodada de redução nos juros 
internacionais. Os trechos longo e intermediário serão mais 
sensíveis ao risco país (que em nossa visão ainda possui espaço 
significativo para redução caso o país demonstre continuar na 
trajetória de aproximação aos benchmarks emergentes e não 
haja deterioração da situação global) e à dinâmica esperada 
para a inflação, que no momento acreditamos que continuará 
a ser benigna. O cenário base para o Real é de apreciação, visto 
que acreditamos em um diferencial de crescimento positivo 
a partir deste ano para o lado interno. Os riscos de cauda a 
este cenário são uma a possível desaceleração do crescimento 
mundial (que pode ir além de um simples “pouso suave”) e/ou 
elevação dos patamares de inflação.

AÇÕES:  

O ano de 2019 foi muito positivo para o mercado acionário, e 
dezembro seguiu o mesmo tom. O mesmo pode ser dito sobre 
o BUTIÁ FUNDAMENTAL FIC FIA, especialmente com relação a 
este último mês, onde geramos quase 5% de alpha, obtendo um 
retorno de +11,6% contra +6,9% do Ibovespa. Dessa maneira, 
conseguimos recuperar praticamente tudo o que estávamos 
atrás do índice no ano, finalizando com uma valorização das 
cotas de +31,3% contra +31,6% do índice. A valorização do 
índice em dezembro se deu pelo avanço do acordo comercial 
parcial entre EUA e China a ser assinado em janeiro e surpresas 
internas positivas, com a divulgação do PIB do terceiro trimestre 
e de dados do CAGED.

Assim como dezembro foi semelhante ao resto do ano para 
o índice, também foi para os papeis de nossa carteira, com as 
maiores contribuições de retorno no mês e no ano vindo de 
LCAM e JSLG, teses já defendidas em nossas Cartas. Continuamos 
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confiantes no setor de locação de veículos e de logística, 
mas pretendemos fazer alguns ajustes por questões 
de preço. Do lado negativo para nós no mês tivemos 
apenas as ações do setor de proteína devolvendo parte 
dos ganhos do ano e um recuo de B3 devido ao aumento 
da probabilidade da entrada de um novo concorrente, 
após a ATS, empresa que pretende operar uma nova 
bolsa no Brasil, ganhar uma arbitragem com o CADE 
reduzindo a taxa de custódia de ativos a ser paga à 
BM&FBOVESPA. A entrada de um novo concorrente 
pressionaria as margens da empresa. Gostamos da tese 
de B3, que continua exposta ao “financial deepening”, 
mas fizemos um ajuste de posição após a notícia. Além 
disso a CVM está promovendo audiências públicas 
buscando aumentar a competição no setor no Brasil.

Entramos em 2020 otimistas. Estamos saindo da fase 
de recuperação para entrar na fase de crescimento 
rápido, o que continua a favorecer ações ligadas ao 
crescimento e menos defensivas, embora parte do 
movimento já tenha acontecido. O mesmo pode ser dito 
para a Bolsa como um todo, parte do movimento deste 

ciclo já passou, mas ainda é uma fase onde os ativos 
de risco costumam performar bem devido à aceleração 
do crescimento do PIB, que vêm sendo revisado 
para cima.  Adicionalmente, como fatores positivos, 
temos os juros curtos e longos, tanto internos quanto 
externos, em patamar baixo, que devem se manter 
assim devido à inflação controlada. Temos um CDS em 
níveis baixos e cadentes, um cenário de riscos internos 
relativamente tranquilo e espaço para aumento do 
posicionamento dos investidores locais e estrangeiros 
em bolsa. Em contraponto, justificando uma visão mais 
próxima à neutra no curto prazo, temos um nível de 
risco externo alto, com as economias avançadas em 
estágio avançado do ciclo econômico, dificuldades 
com a guerra comercial, Brexit e tensões geopolíticas. 
Somando a isso a forte valorização da Bolsa nos últimos 
3 meses, acreditamos que pode haver pontos para uma 
alocação mais agressiva após algum movimento de 
realização.

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$ 49.618.585,80 

PL médio (12 meses): R$ 48.317.856,79
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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$ 106.593.778,51

PL médio (12 meses): R$ 86.525.684,29

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$ 58.256.929,29

PL médio (12 meses): R$ 55.916.148,69 

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.
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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


