
Ago | 20

CARTA DE MULTIMERCADO 
E AÇÕES

Em um mês marcado pela especulação sobre vacinas 
e a continuidade de dados mostrando a recuperação 
das economias, o mercado local se descolou do 
exterior. Focado nas discussões fiscais e na queda 
de braço entre ministros, agosto nos mostrou o 
quão difícil será a discussão no Congresso Nacional 
ao longo dos próximos meses.

O ambiente mais desafiador pesou sobre os ativos 
domésticos, interrompendo a sequência de altas do 
IBOVESPA, que caiu 3,44% no mês e foi acompanhado 
de pressão na taxa dos títulos públicos (IMA-B 
-1,80% e IRF-M -0,75%), além de desvalorização do 
Real (Dólar-PTAX +5,15%).

CENÁRIO 
INTERNACIONAL
O cenário internacional continuou na mesma 
dinâmica ao longo do mês de agosto. Com fortes 
estímulos para sustentação da renda ainda em 
curso, economias retomando a atividade e juros 
reais negativos, o consumo nos Estados Unidos e 
na Zona do Euro fizeram a retomada em V, com as 
últimas leituras apontando valores superiores aos 
indicados no início de 2020. Outro setor beneficiado 
pelo ambiente de juros baixos e que surfa na 
mudança de hábitos das famílias é o setor imobiliário 
americano, que registrou em julho o maior volume 
de venda de casas existentes em um mês desde o 
final de 2016. 

No tocante aos juros, o tradicional encontro dos 
banqueiros centrais em Jackson Hole, que este ano 
foi realizado virtualmente, trouxe uma inovação 
na condução da política monetária pelo FED. O 
anúncio feito por Jérome Powell de uma meta de 
média inflacionária flexível traz a perspectiva de que 
o principal banco central do mundo está disposto 
a reavivar a inflação mantendo juros muito baixos 
por muito tempo. A retomada mais acelerada da 
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economia é uma aliada do FED nesta empreitada e as 
notícias de uma possível flexibilização dos critérios 
de aprovação das vacinas, além da aprovação do 
uso de plasma de convalescentes para tratamento 
de pacientes com Covid-19 nos Estados Unidos, vão 
nesta direção. 

CENÁRIO
DOMÉSTICO
Assim como no exterior, os dados econômicos 
divulgados no mês continuaram a mostrar trajetória 
de recuperação na economia brasileira. As pesquisas 
conduzidas pelo IBGE referentes ao mês de junho 
tiveram como novidade o crescimento do setor de 
serviços no período, a primeira alta mensal desde 
janeiro. O varejo restrito, por outro lado, cresceu de 
forma vigorosa nos últimos meses e, em junho, já 
havia ultrapassado o nível observado em fevereiro, 
enquanto a indústria seguiu em recuperação a 
partir de maio, porém, até junho, ainda 13% abaixo 
do nível de fevereiro.

Dados mais tempestivos sugerem a continuidade 
da retomada nesses últimos meses, que deverá 
ser refletida nas próximas leituras. Entre os dados 
que nos chamam atenção, estão a utilização da 
capacidade instalada na indústria, o tráfego de 
caminhões nas rodovias e a expedição de papelão 
ondulado, todos já girando em torno dos níveis pré-
pandemia. Estes resultados positivos têm se refletido 
na retomada da confiança do empresariado, que já 
alcança níveis próximos do início do ano, quando 
houve análise da indústria, comércio e construção.

Enquanto os dados surpreendem positivamente e 
as cidades seguem em processo de reabertura, o 
debate caminha para o lado fiscal e a necessidade 
de retomarmos o caminho da austeridade, tema 
sensível ao mundo político, porém, necessário do 
ponto de vista do cumprimento do teto de gastos. 
De forma breve, o debate consiste na restrição pela 
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regra do teto do limite das despesas em 2021, no 
entanto, a proposta aparece no momento em que 
o governo deseja aumentar gastos sociais e as 
despesas de cunho obrigatório deixam pouca ou 
nenhuma margem para manobras. Assim, posta a 
equação na mesa, o que se espera é uma disputa 
dura em torno do remanejamento de recursos. 
Com uma dívida grande e com relevante percentual 
vencendo nos próximos 12 meses, há pouco espaço 
para deslizes à frente. 

 PALAVRA DO GESTOR
MULTIMERCADO MACRO

Em agosto, o BUTIÁ EXCELLENCE FIC FIM obteve 
retorno de +0,49%, enquanto o BUTIÁ EXCELLENCE 
PREVIDÊNCIA FIC FIM apresentou retorno de +0,23%. 
As principais contribuições de retorno vieram do 
livro de moedas e de posição em bolsa internacional. 
Os resultados desfavoráveis se concentraram em 
posição comprada em juros reais e bolsa local.

Durante o mês, acontecimentos ligados à discussão 
fiscal foram os principais drivers para o movimento 
dos ativos domésticos. Uma vez que já havíamos 
antecipado esta possibilidade, no início de agosto 
continuamos o processo de redução nas posições 
aplicadas em juros longos e encerramos toda a 
posição aplicada na ponta curta, o que, à luz dos 
acontecimentos, se mostrou bastante efetivo. No 
período, vimos nossas posições de hedge como o 
dólar e estrutura de opções em índice performarem 
bem, permitindo ao portfólio absorver as perdas 
decorrentes da queda na bolsa brasileira. Ao longo 
do mês, reduzimos a posição comprada em USDBRL, 
devido a incorporação aos preços de boa parte 
da deterioração fiscal, e optamos pela inclusão de 
posição comprada em EURBRL.

De posse do conjunto de informações disponíveis 
até o final de agosto, reforçamos nossa percepção 
de que a cena local deverá ser tomada pela 
discussão política nos meses restantes do ano, 
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mas já partimos de um nível mais depreciado em 
câmbio e juros, o que pode suportar os preços em 
cenários não tão adversos. Outro tema relevante 
para setembro será a campanha eleitoral americana 
e a possibilidade de avanço do atual presidente nas 
pesquisas, o que poderia gerar fortalecimento do 
USD em um momento de fortes apostas contrárias. 
Pelo contexto e pelos preços atuais dos ativos, 
entendemos que entraremos em um mês ainda 
mais desafiador para a equipe de gestão, que 
continua a manter exposição moderada a risco e em 
busca de sinais mais claros do cenário político local 
para construção de posições mais arrojadas.

AÇÕES

BUTIÁ FUNDAMENTAL (LONG ONLY e LONG BIASED): 

Após 4 meses de forte alta, o Ibovespa teve uma 
queda de 3,4% em agosto, na esteira do aumento do 
principal risco para a economia e para os mercados 
brasileiros, o risco fiscal. O Fundamental Long 
Only registrou queda de 1,3% no mês, enquanto o 
Long Biased teve alta de 0,1%, demonstrando sua 
capacidade de proteger o patrimônio dos cotistas. 
Tivemos bons resultados no market timing, na 
seleção de ativos e nos derivativos para proteção.

A percepção de risco fiscal aumentou dada a 
necessidade de apresentação, no final de agosto, do 
orçamento fiscal nacional para 2021 e a incapacidade 
de acordo entre Bolsonaro e Guedes quanto à fonte 

de recursos para financiar a criação do Renda Brasil.  
Um programa de transferência de renda mais robusto 
é um desejo do presidente após o efeito causado em 
sua popularidade após a disponibilização do auxílio 
emergencial durante a pandemia. A dificuldade em 
conciliar a extensão do programa, o equilíbrio fiscal e 
as vontades do Congresso, pode continuar a afetar os 
mercados até que uma saída seja encontrada.

Em contrapartida, caso o risco fiscal venha a ser 
administrado e tenhamos maior possibilidade 
de avanço da agenda de reformas, esperamos a 
manutenção de uma recuperação econômica, que 
tem se mostrado mais forte que o esperado no Brasil 
e no mundo. Também há expectativa por uma rápida 
recuperação da rentabilidade das empresas, tudo isso 
em um ambiente de juros baixos e inflação controlada. 
Sendo assim, estamos aguardando um sinal de que 
a irresponsabilidade fiscal não será a linha escolhida 
pelo Governo para, dessa forma, aumentar nossa 
exposição e agressividade da carteira, que permanece 
balanceada e com poucas alterações neste mês, apesar 
da realização parcial em Suzano e Marfrig que tiveram 
forte performance após boa divulgação de resultados e 
forte alta do câmbio.

Alguns dos demais riscos continuam a arrefecer por 
conta da estabilização do surto do Coronavírus no 
Brasil e a recuperação econômica local e global, mas 
ainda monitoramos as eleições americanas, as relações 
entre China e EUA e como se dará o comportamento 
da economia brasileira com a redução do auxílio 
emergencial e maior abertura econômica.
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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$ 45.965.600,26
PL médio (12 meses): R$ 48.202.772,53

BUTIÁ EXCELLENCE 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$58.550.543,45
PL médio (12 meses): R$57.023.024,70 



Ago | 20

CARTA DE MULTIMERCADO 
E AÇÕES

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$ 13.590.754,19

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$ 93.540.714,34
PL médio (12 meses): R$ 91.571.962,14
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