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Em maio, a discussão acerca da reabertura das 
principais economias injetou nova dose de otimismo 
nos mercados financeiros globais. A menor aversão 
ao risco foi percebida em todas as classes de ativos, 
se estendendo também aos mercados emergentes. 
No Brasil, o clima político tenso segue como pano de 
fundo, mas o governo tem conseguido atrair nomes 
para sua base de apoio no Congresso, o que vem 
sendo entendido como uma maior capacidade de 
impor suas medidas no parlamento. 

Refletindo esse sentimento mais positivo, pelo 
segundo mês consecutivo o IBOVESPA apresentou 
ganhos, subindo +8,6%, enquanto o S&P500 
valorizou +4,0%. O mercado de juros locais também 
registrou novas altas, +1,42% no IRF-M e +1,52% no 
IMA-B. O Dólar fechou o mês próximo à estabilidade, 
cotado à R$5,42 (-0,01%), mostrando forte reversão 
após ter atingido pico de R$5,96 no último dia 13.

.

CENÁRIO 
INTERNACIONAL
O cenário internacional foi novamente dominado 
pelas perspectivas de reabertura econômica em 
importantes países. Após a expectativa gerada no 
mês anterior, a Itália deu início à flexibilização da 
quarentena. Nos Estados Unidos, já com a questão 
sanitária estabilizada e menor pressão no sistema 
de saúde, é esperado que ao longo do mês de 
junho também haja relaxamento das medidas 
anteriormente impostas de restrição de mobilidade. 

O impacto social na maior economia do mundo 
parece contida por uma política fiscal de tamanho 
nunca visto, como sugere o dado de renda pessoal 
divulgado no último dia 29. O crescimento de 10,5% 
no indicador em abril surpreendeu (expect. -5,9%), 
criando expectativa de uma retomada mais rápida 
do consumo ao final da pandemia.
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 CENÁRIO
DOMÉSTICO
Seguindo em grande parte o humor externo, o 
mercado local encontrou apoio em dados mais 
recentes sobre a economia doméstica. Em relação 
aos preços, o IPCA-15 sinalizou uma menor 
aceleração no preço dos alimentos, confirmada 
também pelo IGP-M e que afasta possibilidade no 
curto/médio prazo de um repique inflacionário 
ocasionado pelo lado da oferta. Seguindo esta linha, 
o Banco Central cortou, mais uma vez, a taxa de 
juros, que atualmente é cotada a 3,0%, o que deixa 
dúvidas apenas sobre a magnitude de um novo 
corte que deverá ocorrer em junho. 

Ainda sobre os dados mais recentes, o índice de 
confiança do consumidor interrompeu o movimento 
de queda e apontou leve recuperação baseada em 
uma melhora das expectativas quanto ao futuro. 
Este indicador para os setores de comércio, serviços 
e indústria também seguiu o mesmo direcionamento 
e sugere que, assim como observado para o 
consumidor, o empresariado acredita que o pior 
momento da crise tenha sido atingido.

Com relação aos indicadores que buscam nos 
ajudar a mensurar o impacto já realizado da crise, 
o PIB referente ao 1T20 confirmou a tese de que 
a economia vinha em um ritmo mais lento mesmo 
antes da pandemia. A queda de -1,5% em relação ao 
4T19 veio de acordo com o esperado.  A retração de 
2% do consumo privado foi o principal motivo para o 
desempenho desfavorável. Para o 2T20 é estimada 
uma retração superior à 10% na comparação 
trimestral e deverá levar à uma queda superior a 5% 
em 2020.

No tocante aos riscos, a coordenação política 
se coloca à frente como o principal fator a ser 
monitorado. Após uma reunião em tom conciliatório 
entre governadores e o presidente Jair Bolsonaro 
no dia 21, a divulgação do vídeo ministerial ajudou 
a acirrar os ânimos novamente. Até o momento 
não tem sido observado risco à governabilidade 
do Executivo Federal, que foi ainda fortalecida pela 
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recente inclusão de partidos do chamado “Centrão” 
à base de apoio do governo. Contudo, dada a 
característica tênue das relações políticas e a piora 
da percepção do governo em pesquisas de opinião 
divulgadas em maio, é esperado que nos próximos 
meses continuaremos a observar ruídos vindos do 
meio político.

 

PALAVRA DO GESTOR
MULTIMERCADO

Em maio, o BUTIÁ EXCELLENCE FIC FIM obteve 
retorno de +1,10%, enquanto o BUTIÁ EXCELLENCE 
PREVIDÊNCIA FIC FIM apresentou retorno de +1,36%. 
As principais contribuições de retorno vieram da 
posição em renda variável doméstica, seguida das 
posições em juros real e nominal também na curva 
brasileira. Ainda obtiveram resultados positivos a 
posição alocada em renda variável internacional 
e em ouro. Dentre as posições que obtiveram 
resultado negativo estão as compradas em dólar e 
inclinação na curva de juros local.

Durante o mês, observamos novamente uma 
valorização forte dos ativos de risco no Brasil e ao 
redor do mundo. No decorrer do período, realizamos 
aumento das posições em renda variável local e 
no exterior, além de incrementarmos a posição 
vendida na ponta curta da curva de juros doméstica. 
Além disso, mantivemos as posições compradas em 
NTNBs, ouro e em inclinação da curva. 

Continuamos com a percepção de que o cenário 
interno é ainda incerto e sujeito a reviravoltas 
no curto prazo, reforçado por dois meses de 
valorizações expressivas dos ativos. Com este pano 
de fundo, temos reforçado o racional micro na 
escolha das posições em renda variável doméstica, 
visto que o cenário prospectivo deverá atingir as 
diversas empresas de forma bastante distinta.
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AÇÕES

BUTIÁ FUNDAMENTAL FIC FIA: 

Maio foi um mês muito forte para o Ibovespa e o 
mercado já se aproxima dos 90 mil pontos. Devemos 
avaliar se esse movimento é justificável, já que ainda 
estamos em lockdown e com diversas incertezas 
relacionadas ao futuro econômico. É importante 
lembrar que o mercado costuma antecipar o 
desempenho da economia. Quando ela estiver 
sadia e as incertezas tiverem se dissipado, os preços 
já terão prosseguido, mas não é improvável que o 
movimento de preços atual possa ter exagerado na 
antecipação. Mesmo que tal exagero tenha ocorrido, 
podemos justificar parte da alta com a redução de 
riscos que ocorreu no últimos mês e fluxos que 
podem continuar a pressionar a pontuação do 
índice, independente dos fundamentos.
O melhor momento para se alocar no mercado de 
ações é meses antes do final de uma recessão, pois 
os preços costumam estar descontados frente a um 
cenário normalizado. Se esta recessão for rápida e já 
estivermos crescendo no final do terceiro trimestre, 
mesmo que não vigorosamente, é provável que os 
preços continuem subindo. No entanto, o nível de 
preços já não é mais tão atraente no momento, 
ao passo que já estamos quase 40% acima da 
mínima do ano. Destacamos que a grande liquidez 
internacional e a migração dos investidores locais 
para a renda variável após a forte queda da taxa 
de juros pode impulsionar o índice, mesmo em um 
cenário em que os valuations fiquem elevados.

O nível de riscos continua alto, mas inferior ao 
observado também no momento de menor 
pontuação do índice. No cenário interno, o maior risco 
está relacionado ao equilíbrio fiscal, ou seja, ligado 
ao risco político. Ao se aliar ao centrão, manter uma 
aprovação razoável entre a população, e o vídeo da 
reunião ministerial não ter causado grande impacto, 
o risco de impeachment e de guinadas econômicas 
significativas no governo Bolsonaro parece menor, 
apesar de não inexistente, com muitos atritos 
institucionais. A reabertura gradual das economias 
desenvolvidas e o avanço nos estudos de vacinas 
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contra o Coronavírus também colaboram para a 
redução do cenário de riscos internacional.

Embora acreditemos que, caso não haja um abandono 
da pauta de reformas estruturais e do compromisso 
com a estabilidade fiscal, estamos diante de uma 
boa oportunidade de médio e longo prazo, na qual 
conseguimos identificar algumas empresas a preços 
muito interessantes, a combinação de uma economia 
no meio da fase de recessão, com preços que já 
recuperaram parte significativa da queda, e um nível 
de riscos ainda alto, nos leva a manter uma alocação 
conservadora em bolsa, especialmente no que tange a 
alocação intrasetorial. 

Da mesma maneira que no início da crise, estamos 
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. Também 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: Magazine Luiza, B2W). 

Para a parte mais agressiva da carteira, que 
pretendemos aumentar gradualmente a partir deste 
momento, procuramos empresas líderes de mercado, 
com balanços fortes e em segmentos altamente 
afetados, que podem se beneficiar no momento da 
recuperação, no qual o cenário competitivo estará 
melhor caso vários de seus concorrentes venham a falir 
ou enfraquecer no meio do caminho
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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$ 48.473.252,64

PL médio (12 meses): R$ 48.514.159,75

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$ 83.537.397,64

PL médio (12 meses): R$ 91.073.907,69
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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$55.495.235,23

PL médio (12 meses): R$ 56.536.990,36
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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
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