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A cautela prevaleceu em outubro, impedindo a 
recuperação dos ativos no mercado financeiro local. 
Com a urgência de respostas para a questão fiscal, 
o mercado esperava propostas mais factíveis do 
que as apresentadas em setembro. Contudo, o que 
se ouviu foi um silêncio ensurdecedor por parte da 
ala política, que deverá voltar ao assunto somente 
após as eleições regionais. No exterior, o medo da 
Covid-19 e a nova rodada de restrições à mobilidade 
implantadas na Europa espalharam o pânico e 
afetaram o preço dos ativos já nas últimas semanas 
do mês. 

O Ibovespa registrou terceiro mês seguido de queda, 
com variação de -0,69%. A curva de juros nominal 
voltou a aumentar sua inclinação e nível, sentindo o 
peso da incerteza e do elevado volume de colocação 
de títulos pelo Tesouro Nacional, o que gerou perdas 
(IRF-M -0,33%). A busca por proteção em um cenário 
de aumento da expectativa de inflação segurou 
o preço dos títulos indexados à inflação (IMA-B 
+0,21%) e o Real continuou a perder valor contra a 
moeda americana (Dólar-PTAX +3,10%). Nos Estados 
Unidos, o S&P500 variou -2,77% com a maior cautela 
dos investidores em relação às eleições americanas.

CENÁRIO 
INTERNACIONAL
No cenário externo, o recente aumento de casos e 
internações na Europa coloca pressão sobre o setor 
de serviços e a necessidade de medidas de auxílio 
fiscal e monetária, o que derrubou os mercados 
ao final de outubro em conjunto com o receio em 
relação à eleição americana.

Os dados na Europa, que até setembro não 
preocupavam pelo baixo nível de fatalidade, 
surpreenderam no crescimento pelo número 
de hospitalizações e o risco de superlotação dos 
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sistemas de saúde no continente. Diferentemente 
do que ocorreu na primeira onda, agora estamos 
mais próximos de uma possível vacina, fato que 
limita o impacto dos eventos. Ainda, as medidas têm 
se concentrado principalmente no setor de serviços 
e as regiões industriais mais relevantes do planeta 
continuam em funcionamento, o que não deve gerar 
uma nova restrição de oferta na saída do lockdown.

CENÁRIO
DOMÉSTICO
O cenário interno segue com poucas alterações. Na 
parte de atividade, os dados continuam a mostrar 
uma imagem mais positiva para a economia 
brasileira neste ano, sendo capitaneada pela 
indústria. Este setor se destaca pela necessidade de 
recomposição dos estoques em um momento que 
as cadeias globais enfrentam problemas de oferta e 
o câmbio pressiona os custos, gerando uma busca 
por alternativas locais e que deve garantir fôlego 
por mais alguns períodos. Por outro lado, o setor 
de serviços se recupera de forma ainda gradual 
e o comércio parece sentir a redução do auxílio 
emergencial, como apontam pesquisas de confiança 
do empresário deste setor. 

Nosso cenário base se mantém em uma queda de 
5% para o PIB esse ano e um avanço de 3% para 
2021, com a inflação de alimentos se revertendo ao 
longo dos próximos trimestres e o setor de serviços 
continuando a limitar a alta do índice de preços ao 
consumidor, o que seria condizente com a Selic 
fechando 2021 em 3,25% e chegando a 4,25% ao 
final de 2022.
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PALAVRA DO GESTOR
MULTIMERCADO MACRO

Em outubro, o BUTIÁ EXCELLENCE FIC FIM obteve 
retorno de -0,68%, enquanto o BUTIÁ EXCELLENCE 
PREVIDÊNCIA FIC FIM apresentou retorno de 
+0,33%. Os principais fatores desfavoráveis vieram 
na posição vendida em inclinação de juros e, em 
menor grau, nas posições compradas em ouro e em 
renda variável internacional. Os ganhos vieram de 
posições em moedas e crédito.

Durante o mês, a ausência de notícias positivas 
vindas do campo político, a forte colocação de títulos 
pelo tesouro nacional e o aumento nas expectativas 
de inflação pressionaram a curva de juros. Os juros 
futuros já precificam ciclo de juros iniciando ainda em 
2020 e seguindo de forma ininterrupta nos próximos 
dois anos. Embora seja comum prêmios de risco ao 
longo da curva mesmo em períodos de maior calmaria, 
os dados chamam atenção. Em nossas simulações, 
mesmo projetando cenários de inflação acima 
da meta nos próximos dois anos e uma atividade 
crescendo acima de 3,5%, as taxas praticadas não 
parecem factíveis. Assim, estamos em um cenário 
de possível precificação de ruptura do regime fiscal, 
o que, em nossa visão, demandaria posicionamento 
ativo do Banco Central para tentar mitigar a possível 
desestabilização do mercado financeiro brasileiro. 

Contudo, mantemos o posicionamento de que, diante 
da falta de alternativas, o governo e o Congresso 
buscarão alternativas que não violem nossa âncora 
fiscal. Assim, acreditamos que em meio à uma onda 
de volatilidade, os mercados de juros e câmbio devam 
iniciar convergência para níveis mais baixos à medida 
que os riscos sejam retirados da pauta. 

De posse desse conjunto de informações, entramos 
em novembro com o mesmo racional dos três últimos 
meses: aguardando o endereçamento da questão 
fiscal nacional e a eleição nos EUA, os dois principais 
focos de incerteza no curto prazo. Continuamos a 
entender que o encaminhamento desses eventos 
abrirá uma janela de oportunidade nos mercados 
que possibilitará a construção de posições de maior 
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convicção. Enquanto isso, seguimos com exposição a 
risco em níveis moderados.

AÇÕES

BUTIÁ FUNDAMENTAL (LONG ONLY e LONG BIASED): 

Outubro se mostrou um mês volátil, começando 
em forte alta, mas recuando após o início dos 
lockdowns na Europa, onde os casos, internações 
e mortes causados pelo Covid tem retomado a 
trajetória de alta. Com isso, o Ibovespa rendeu 
-0,7% no mês, enquanto a carteira do Fundamental 
Long Only rendeu -2,4%, com a diferença podendo 
ser atribuída à nossa subalocação em bancos, que 
performaram muito bem, e à performance ruim 
de alguns de nossos papeis agressivos, como B2W. 
No Fundamental Long Biased, o market timing 
conseguiu defender o resultado, tendo o fundo 
gerado um retorno positivo de 0,3%.

Iniciamos outubro com uma alocação agressiva e a 
reduzimos no final do mês, quando vimos o mercado 
subindo enquanto o cenário de riscos piorava. 
A retomada do número de casos de Covid-19 no 
mundo desenvolvido começou a ser acompanhada 
do aumento do número de mortes enquanto o 
Ibovespa ultrapassava os 100 mil pontos. Essa boa 
movimentação no nível de exposição ao mercado, 
que é mais notada no Long Biased, se refletiu na 
diferença de performance dos dois fundos, apesar 
da seleção de papeis ser a mesma. 

O final do ano promete continuar apresentando 
riscos altos. Além do avanço da pandemia no restante 
do mundo, continuamos sem uma resolução fiscal 
interna e ainda teremos eleições municipais no Brasil, 
eleições presidenciais nos EUA e falta de clareza 
quanto a recuperação local e global. Os lockdowns na 
Europa têm se intensificado, e isso implica em maior 
risco para a retomada da economia, mas os preços já 
recuaram em alguma medida, tornando o valuation 
mais interessante, por isso, após uma redução mais 
vigorosa, estamos retornando nossa alocação ao nível 
neutro. Após a diferença de performance entre papeis, 
estamos aumentando nossa posição naqueles que 
mais sofreram no mês, enquanto reduzimos nossa 
posição em Itaú.

Com relação às eleições americanas, não estamos 
posicionando nossa carteira para a vitória de nenhum 
dos dois candidatos. Isso exigiria não apenas acertar 
o vencedor, mas acertar também as políticas visadas 
por cada um, sua capacidade de implementação das 
mesmas e o efeito completo de todos esses fatores 
sobre o valuation de ações e setores no Brasil. Como 
essa tarefa nos parece excessivamente especulativa, 
preferimos apostar nas teses em que temos maior 
convicção independente destas variáveis, em um 
portfólio que tenha abrangência e diversificação 
o suficiente para apresentar boa performance em 
qualquer cenário.
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FUNDOS DE INVESTIMENTO BUTIÁ – CLASSES MULTIMERCADO E AÇÕES
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

BUTIÁ EXCELLENCE
 FIC FIM 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$ 44.974.107,94
PL médio (12 meses): R$ 47.684.624,01

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$ 57.920.945,61
PL médio (12 meses): R$57.187.502,86
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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
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$ 84.103.226,15
PL médio (12 meses): R$ 90.212.775,58
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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
Butiá Investimentos
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tel:3121155454
https://www.instagram.com/butiainvest/
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