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0 mês de agosto apresentou alta volatilidade, trazendo 
novamente ao foco as discussões comerciais entre as duas 
principais potências econômicas, além de uma surpresa na 
corrida eleitoral argentina. O cenário interno foi novamente 
coadjuvante na formação de preços, com os ativos internos 
sendo guiados pelos grandes temas globais. O ponto alto 
chegou já no final do mês, com a surpresa positiva com o PIB do 
segundo trimestre. No balanço dos acontecimentos, o Ibovespa 
caiu 0,67% no período, enquanto na renda fixa os resultados 
foram mistos. O IRF-M obteve valorização de 0,26% no e o IMA-B 
se desvalorizou 0,40%. O Dólar registrou apreciação de 9,92% 
frente ao Real, enquanto o S&P500 registrou queda de 1,81%.  

Cenário
Internacional
Na cena externa, o mercado foi tomado novamente pelas 
discussões entre Estados Unidos e China, envolvendo a relação 
comercial entre as duas potências. Donald Trump iniciou o mês 
com ameaças de que sobretaxaria em 10% mais de US$300 
bilhões em importações vindas da China, sendo respondido na 
sequência pelo Embaixador chinês. A retórica belicosa de ambos 
os lados foi balanceada por momentos de alívio, com sinalizações 
mais brandas e amistosas pelas autoridades dos dois países, 
contudo o balanço ao final do mês indica uma deterioração da 
relação comercial e, principalmente, a continuidade do tema nos 
próximos meses. 

Na Europa os sinais do encolhimento da economia são 
facilmente visíveis. Os dados de produção industrial da 
Alemanha apresentaram queda de 1,5% no dado divulgado em 
agosto, desaceleração superior ao previsto (-0,5%). A indústria 
automobilística alemã, umas das principais engrenagens da zona 
do euro, sente o endurecimento da “guerra comercial” e o peso 
das decisões de adiarem a implantação dos novos padrões de 
emissão de gases pelos veículos, o que amplia a restrição chinesa. 
Indicadores antecedentes sugerem que a situação na indústria 
da Zona do Euro deva se estabilizar no segundo semestre, mas 
os riscos ao sistema financeiro europeu ocasionado pelos juros 
negativos e baixa rentabilidade coloca dúvidas sobre o futuro do 
continente.  
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CENÁRIO 
DOMÉSTICO
No lado interno, a retomada dos trabalhos na Câmara 
dos Deputados propiciou a aprovação em segundo turno 
da Reforma da Previdência, sendo passada ao Senado. A 
expectativa é de que até outubro o assunto seja concluído, 
podendo ter alterações a depender das medidas a 
serem incluídas. Com a matéria já bem encaminhada 
iniciam as discussões sobre a Reforma Tributária, que 
promete ser o próximo grande foco de atenção do 
Executivo e do Legislativo. Pelas conversas preliminares 
entendemos que a pauta conta com maior apoio tanto 
de grupos pró-governo quanto da oposição, porém a 
dificuldade parece residir no fato de que há múltiplas 
propostas na mesa. Além disso, há uma coordenação 
entre ministérios em conjunto com o Banco Central e 
o Tesouro Nacional para destravar alguns temas. No 
setor imobiliário o objetivo é aumentar o apetite com a 
possibilidade de securitização dos recebíveis (para isso 
está em curso a troca dos indexadores para o IPCA), 
enquanto no mercado de crédito os esforços parecem ir 
em direção à possibilidade do uso do FGTS como lastro 
para operações de crédito consignado a funcionários do 
setor privado, barateando o custo do crédito. 

Enquanto as medidas não ganham tração, os dados 
divulgados ainda representam a continuidade do 
processo de retomada lenta da economia. O volume 
de vendas no varejo caiu 0,3% em julho na comparação 
contra o mês anterior, a indústria em julho já havia 
confirmado recessão técnica no primeiro semestre e 
o volume de serviços também recuou na comparação 
com o mês anterior, atingindo crescimento de 0,7% 
no acumulado em 12 meses. Se por um lado os dados 
não animaram, no mês tivemos a divulgação do índice 
de confiança empresarial que a divulgação do PIB do 2º 
trimestre (+1,0%A/A) surpreendeu positivamente nossa 
expectativa (0,89%A/A) e a do consenso de mercado 
(0,7%A/A). Com atualização dos dados disponíveis até o 
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momento e incorporando o resultado acima da esperado 
divulgado, revisamos a expectativa para o PIB 2019 de 
0,75% para 1,0%, com aceleração no último trimestre do 
ano.

PALAVRA DO 
GESTOR
CRÉDITO PRIVADO: 

BUTIÁ TOP CP FIC FIRF: em agosto o fundo apresentou 
rentabilidade de 0,57% (113,5% do CDI), acumulando 
113,4% do CDI nos últimos 12 meses. Contribuíram 
positivamente para o resultado do mês o fechamento 
do spread de crédito de duas emissões da Smartfit 
(retornos nominais de 791,3% e 786,7% do CDI) e das 
debêntures da International Meal Company (retorno 
nominal de 214,2% do CDI) e Light SESA (retorno nominal 
de 151,13% do CDI).

No mercado primário de debêntures realizamos a 
alocação na 10ª emissão de Natura S.A.. Com poucas 
emissões no mês, atribuímos nossos esforços na 
identificação de oportunidades no mercado secundário 
de títulos privados. Destaque para o aumento nas 
posições de cotas seniores dos FIDCs Clientes BRF e 
Credz.

O FIDC Clientes BRF (brAAA pela Moody’s) é uma 
operação criada para antecipar a carteira de recebíveis 
da companhia. Os direitos creditórios cedidos possuem 
prazo médio inferior a 25 dias e alto grau de pulverização. 
O fundo conta com uma série de gatilhos relacionados 
à performance e à estrutura da operação que podem 
desencadear uma liquidação antecipada das cotas 
seniores. O FIDC Credz (brA pela Fitch Ratings), por sua 
vez, faz a securitização de recebíveis de cartão de crédito 
da Credz, uma administradora de cartões customizados 
(white label) de São Paulo atuante no nicho de pequenas 
e médias empresas de varejo. O fundo se encontra 
em sua terceira emissão e respeita um limite mínimo 
de 40% de subordinação para as cotas seniores, além 
de apresentar uma carteira com bons indicadores de 
qualidade.

BUTIÁ DEBÊNTURES FUNDO INCENTIVADO 
INFRAESTRUTURA RF LP:  no mês de agosto o fundo 
apresentou rentabilidade de -0,60%, acumulando 
17,17% (270,22% do CDI) nos últimos 12 meses. A 
carteira encerrou o mês com yield de 3,37% a.a., 
representando um prêmio sobre a B de referência 
(NTN-B 2023) de 0,61% a.a.

O mês foi marcado pela a abertura nos spreads 
de crédito dos papéis incentivados, impactando 
negativamente o portfólio do fundo. O índice IDA-
IPCA Infraestrutura obteve desvalorização de 0,53% 
ao longo do período enquanto o IMA-B 5 manteve-se 
praticamente estável com leve valorização de 0,05%. 
A curva de juros de curto prazo prosseguiu fechando, 
sendo que o relatório Focus, divulgado pelo Banco 
Central, projeta a taxa SELIC em 5,0% no final de 2019. 
Por outro lado, houve abertura da curva nos vértices 
acima de 2 anos confirmando o movimento de aversão 
a risco visto ao longo deste mês, principalmente nos 
mercados emergentes.  

Aproveitamos o período para atuar no mercado 
secundário e capturar algumas oportunidades geradas 
pela abertura das taxas. Adquirimos os papéis da AES 
Tietê, Light, Vale e Rumo, alocando cerca de 12% do 
fundo. Este movimento alongou a duration da carteira 
e aumentou o yield em 37bps quando comparado 
com o fechamento do mês anterior.

MULTIMERCADO: 

Em agosto, o BUTIÁ EXCELLENCE FIC FIM finalizou o mês 
com retorno de -0,10%, enquanto o BUTIÁ PREVIDÊNCIA 
FIC FIM apresentou retorno positivo de 0,07%. No 
acumulado em 12 meses, o Butiá Excellence atingiu 
6,04% (96% do CDI), enquanto o Butiá Previdência 
acumulou 7,03% (112% do CDI). No mês, os fundos 
sofreram as perdas mais significativas no book de 
juros, em operações de inflação implícita, inclinação 
e direcional em juros nominais, tendo resultados 
positivos em moedas e caixa. 

Os ativos locais foram fortemente impactados pela 
deterioração do cenário externo, da surpresa na 
corrida eleitoral do terceiro maior parceiro comercial 
e, por fim, se viu imerso em uma difícil questão 
ambiental, configurando uma “tempestade perfeita”. 
O padrão de variação dos ativos no período nos chama 
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a atenção para o que pode vir à frente. O Ibovespa, que 
em determinado momento chegou a cair mais de 5% no 
acumulado do mês se recuperou nos últimos pregões 
e mostrou resiliência, com queda de 0,67% mesmo 
com a continuidade do fluxo de saída do investidor 
estrangeiro, na onda de redução do risco em mercados 
emergentes. Por outro lado, o Real demonstrou pressão 
além da observada em moedas pares e nossos modelos 
indicam que a pressão não explicada por fatores 
externos atingiu patamares próximos aos observados 
no mês de maio. Questões de fluxo, como empresas 
quitando dívidas tomadas em moeda estrangeira para 
aproveitar a oportunidade de captação a taxas atrativas 
e em moeda local assim como a menor atratividade do 
carry-trade, foram e ainda serão os temas que o BCB 
terá de lidar nos próximos meses. Os fundamentos 
da economia brasileira, a confluência de fatores que 
se abateram ao mesmo tempo sobre o Brasil e o 
posicionamento dos players sugerem que no nível de 
fechamento do mês, o USDBRL passa a se tornar um 
hedge relativamente “caro”, mesmo com a possibilidade 
de continuidade do movimento de aversão a risco e 
saída de fluxos de países emergentes.  

Os fundos multimercado da Butiá seguem posicionados 
direcional em renda variável local e vendidos em 
inclinação na curva de juros nominal, com líquido 
direcional. Como proteção, os fundos têm procurado 
posições vendidas no exterior, em decorrência das 
economias avançadas já estarem em um ponto 
avançado do ciclo econômico, além de inflação implícita 
como um hedge para eventuais cenários de estresse no 
decorrer dos próximos 12 meses.

AÇÕES: 

O fundo BUTIÁ FUNDAMENTAL FIC FIA apresentou uma 
rentabilidade de 0,1% em agosto, frente a uma queda 
de 0,7% do Ibovespa. Em 12 meses nosso retorno foi 
de 36,0% contra 32,4% do Índice. O cenário global 
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continua bastante negativo com a escalada da guerra 
comercial, indicadores econômicos ruins nas economias 
desenvolvidas, aumento do risco de um “Hard Brexit” e 
um cenário político-econômico conturbado na Argentina 
por conta dos resultados das eleições primárias. O 
cenário local nos parece mais favorável, com o avanço 
das pautas da reforma tributária e da previdência, e com 
bons dados do PIB. Nesse sentido, nos beneficiamos 
muito de posições voltadas ao mercado interno, como 
Unidas e B2W que representam a maior contribuição 
positiva para a carteira, e sofremos com nossa posição 
em Vale, que representou a maior contribuição negativa 
no mês.

Apesar da escalada do risco global, continuamos 
otimistas com a recuperação econômica brasileira, 

apostando em uma recuperação do PIB influenciada pela 
redução da Selic e pelo aumento da confiança advindo 
do avanço das reformas e da maior austeridade fiscal 
do governo. O crescimento econômico deve impactar 
as empresas e seus valores positivamente pelo lado 
da receita, enquanto a redução da Selic deve impactar 
positivamente pelo lado da redução de despesas 
financeiras e das taxas de desconto. O consequente 
aumento do lucro e do valuation das empresas, além da 
possibilidade de entrada de fluxos, tanto nacionais pela 
necessidade de realocações dos portfólios com maior 
tomada de risco em um cenário de juros baixos quanto 
internacionais pela baixa alocação externa em Brasil e 
abundante liquidez mundial, nos deixa positivos com o 
potencial do mercado de ações.

FUNDOS DE INVESTIMENTO BUTIÁ – CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

BUTIÁ TOP CRÉDITO
PRIVADO FIC FIRF

Classificação Anbima: 
Renda Fixa Duração Livre Grau de 
Investimentos

Objetivo: 
investimento mínimo de 95% 
no Butiá Top CP FIRF Master.

Aplicação Mínima: R$ 500,00

Taxa de Administração: 0,80% a.a.

Taxa de Performance: Não há 

Prazo de Resgate: D+1

Horário Movimentação: Até as 14h30

Perfil de Risco: Conservador

Data de início: 30/11/2015

RENDA FIXA

Objetivo:
O Butiá Top Crédito Privado Fundo de Investimento Renda 
Fixa Master tem como objetivo superar a variação do CDI a 
médio/longo prazo, por meio de uma gestão ativa nos 
mercados de juros doméstico. Para atingir seus objetivos o 
FUNDO deverá manter, no mínimo 80% (oitenta por cento) 
da carteira em ativos relacionados diretamente, ou 
sintetizado via derivativos, à exposição de riscos de crédito 
privado e ao risco de juros do mercado doméstico, 
excluindo estratégias que impliquem em risco de moeda 
estrangeira ou de renda variável.

PL atual: R$ R$ 237.834.062,82

PL médio (12 meses): R$ 183.107.828,79
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BUTIÁ DEBÊNTURES 
FI INCEN. DE INFRA. RF LP

Classificação Anbima:
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Aplicação Mínima: R$ 500,00

Taxa de Administração:  1,00% a.a.

Taxa de Performance: 20% s/ o que 
exceder o IMA Geral 

Prazo de Resgate: D+31

Horário Movimentação: Até as 14h30

Perfil de Risco: Moderado

Data de início: 12/11/2015

RENDA FIXA

Objetivo:
O FUNDO tem como objetivo obter valorização das cotas 
por meio do investimento preponderante em Ativos de  
Infraestrutura, da forma como definidos na Lein.º12.431/11, 
mediante operações nos mercados de juros pós-fixadas, 
pré-fixadas e índices de preço. A exposição do FUNDO 
dependerá, entre outros fatores, da liquidez e volatilidade 
dos mercados em que estiver atuando. 

PL atual: R$ 41.351.725,90

PL médio (12 meses): R$ 32.646.825,77

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 14h30

Perfil de Risco: Moderado

Data de início: 08/01/2016

RENDA FIXA

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$ 47.795.576,21

PL médio (12 meses): R$ 43.717.546,43
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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+4

Horário Movimentação: Até as 14h30

Perfil de Risco: Crescimento

Data de início: 30/10/2015

RENDA FIXA

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$ 90.792.131,28

PL médio (12 meses): R$ 73.062.928,27

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 14h30

Perfil de Risco: Moderado

Data de início: 29/01/2018

RENDA FIXA

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$ 55.903.688,44

PL médio (12 meses): R$ 54.779.066,52
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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

https://butiaconsult.orama.com.br/novo-cadastro/novo-cliente/3424/#/
https://www.butiainvestimentos.com.br
mailto:atendimento%40butiainvestimentos.com.br?subject=

