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Encerramos apenas o primeiro mês do ano, porém, os 
acontecimentos das últimas semanas deixaram claro 

que a trajetória até 31 de dezembro não será linear. Logo 
na primeira quinzena de janeiro, o mundo se deparava 
com um princípio de conflito bélico de grandes proporções 
no Oriente Médio. Já nos últimos 10 dias do mesmo mês, 
o assunto girava em torno de uma epidemia na China 
que está paralisando a economia local, com possíveis 
consequências sobre o crescimento mundial. 

No Brasil, além do impacto ainda de difícil mensuração 
sobre a economia de seu principal parceiro comercial, os 
dados de atividade divulgados em janeiro desapontaram 
e potencializaram o pessimismo. O Ibovespa refletiu a 
incerteza dos investidores e caiu -1,63% ao final do mês, 
enquanto o dólar voltou a subir (+5,92%). Este cenário 
de revisão precoce do crescimento favoreceu posições 
aplicadas em juros (IRF-M obteve valorização de +0,88% e 
o IMA-B subiu +0,26%).

CENÁRIO 
INTERNACIONAL
Quando já se materializava um período de calmaria após o 
acordo comercial entre China e Estados Unidos, o cenário 
externo voltou à tona com dois eventos inesperados. O 
assassinato do general iraniano Qasem Soleimani por forças 
americanas, logo nos primeiros dias de 2020, colocou como 
pauta global uma possível escalada de tensão na região, 
levando o preço do petróleo (Brent) a próximo de US$70/
barril.

Com o passar dos dias e a fraca resposta do Irã, o temor de 
um conflito de grandes proporções vinha sendo revertido, 
até que o mundo se deparou com uma segunda ameaça 
internacional: o Corona Vírus. Dados disponibilizados pela 
OMS até o dia 31 de janeiro apontavam para quase 10 mil 
casos confirmados e 213 mortes, taxa de mortalidade pouco 
superior a 2%.

O receio quanto à expansão da doença levou ao fechamento 
completo de cidades inteiras, principalmente na província de 
Hubei, epicentro da crise, e uma redução drástica na circulação 
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de pessoas e mercadorias na China. O impacto sobre o 
crescimento regional e, principalmente, no resultado 
global ainda é incerto. A resposta depende, entre 
outros fatores, de quanto tempo ainda será necessário 
para que a situação volte à normalidade.

Em um ambiente incerto, investidores derrubaram os 
preços de commodities em um movimento que colocou 
ainda mais pressão baixista sobre as taxas de juros.

CENÁRIO 
DOMÉSTICO
Sem casos confirmados do Corona Vírus em 
território nacional, o mercado financeiro brasileiro se 
movimentou norteado pelas notícias internacionais e 
pelos dados de atividade divulgados pelo IBGE referente 
à novembro. O primeiro dado do mês foi relativo à 
produção industrial, que surpreendeu um consenso 
já negativo e caiu ainda mais na margem (-1,2% M/M). 
Veículos e produtos alimentícios estiveram entre as 
maiores contribuições negativas. Já na comparação 
com o mesmo período do ano anterior e analisando 
por categorias econômicas, chama atenção o fato de 
que somente bens de consumo apresentaram alta. 

Ao observar o comércio e o setor de serviços, os 
dados divulgados mostraram avanço no comparativo 
interanual. Neste momento, a perspectiva de aceleração 
do PIB se concentra nestes dois últimos setores, 
sustentados pelo aumento do crédito e fortalecimento 
do mercado de trabalho. 

Neste sentido, é importante ressaltar o resultado do 
CAGED, que mostra a evolução do emprego formal. Em 
2019, o país atingiu a maior geração líquida de empregos 
formais desde 2013, com 644 mil postos de trabalho. 
Os dados ainda são tímidos se comparados à perda 
líquida de quase 2,9 milhões de postos de trabalho no 
biênio 2015-16, mas continuam consistentes com uma 
retomada gradual da economia.
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PALAVRA DO 
GESTOR
MULTIMERCADO:

Em janeiro, o BUTIÁ EXCELLENCE FIC FIM finalizou o mês 
com retorno de -0,25%, enquanto o BUTIÁ PREVIDÊNCIA 
FIC FIM apresentou retorno de -0,12%.

As contribuições negativas de retorno vieram de 
posições direcionais em Bolsa Brasil e em posição 
vendida de Dólar contra Real. As contribuições positivas 
vieram do book de juros, com posições direcionais na 
parte curta da curva de juros nominal e intermediária 
na curva de juros reais.

Desde nossa última comunicação, na Carta Mensal 
de Dezembro, diversos acontecimentos se abateram 
sobre a economia mundial. De risco de guerra à surto 
de doença, o panorama do ano parece completamente 
alterado à luz das manchetes de jornais e da reação de 
alguns ativos financeiros no mercado local.

Nossa visão é que, de fato, haverá algum impacto sobre 
a economia brasileira resultante da desaceleração 
chinesa. Contudo, nos parece prematura a revisão 
de crescimento do PIB de 2020 por um único motivo, 
ainda é cedo. Usando epidemias passadas como 
proxy, os surtos evoluem de forma exponencial no 
início, passam por um período de desaceleração da 
proliferação, aonde os dados diários são cada vez 
maiores em valores absolutos, porém cada vez menores 
relativamente ao número de pessoas já infectadas e, 
então, se estabilizam.

No momento em que escrevemos, os dados divulgados 
pela Organização Mundial da Saúde indicam que a 
expansão do vírus já ocorre em ritmo cada vez menos 
intenso, o que sugere que nas próximas semanas 
receberemos a notícia de que ele foi contido. Em 
um dos cenários prováveis, já no início de março, as 
atenções devem estar completamente voltadas para 
as prévias eleitorais do Partido Democrata nos Estados 
Unidos, tendo o Corona Vírus ficado como um capítulo 
do passado.

Desta forma, mantemos nossa perspectiva de 
crescimento da atividade brasileira, já apresentada em 
nossa Carta Mensal de Dezembro. Em conformidade 
com nosso cenário, mantivemos posição em renda 
variável local como principal alocador de risco de 
nosso portfolio. Incrementamos posição aplicada 
na parte curta da curva nominal, pela perspectiva de 
manutenção do juro no atual patamar por um período 
longo e seguimos com posição vendida em Dólar contra 
Real com horizonte de médio prazo.

BUTIÁ FUNDAMENTAL FIC FIA: 2020 começou forte para 
a bolsa brasileira, com o Ibovespa batendo seu recorde 
de fechamento aos 119.528 pontos no dia 23/01, mas 
recuando para 113.761 pontos até o final do mesmo 
mês com o surgimento do Corona Vírus, assunto que 
deve dominar os movimentos de curto prazo na Bolsa. 
Assim, a bolsa, que chegou a marcar uma alta superior 
a 3% no mês, fechou em queda de -1,6%. Conseguimos 
proteger a cota do Fundamental e fechamos o mês com 
0,0% de variação. Em 12 meses, nossa rentabilidade é 
de 20,8% e em 24 meses de 50,1% contra 17,0% e 34,0% 
do Ibovespa, respectivamente.

Nossas melhores performances no mês foram da Via 
Varejo, empresa na qual apostamos no sucesso do 
turnaround das operações físicas, com uma possível 
reprecificação no caso de evolução significativa do 
e-commerce que a faça passar a ser vista como 
participante desse mercado, e novamente de JSL, que 
faz parte da carteira há muito tempo.

Como contribuições desfavoráveis, listamos as ações 
dos grandes bancos (Itaú e Bradesco) e de commodities 
(Vale e Petrobras). As ações dos grandes bancos têm 
sofrido com a expansão das fintechs, que impactam 
as tarifas que estes bancos podem cobrar, e com a 
ameaça de maior competição no mercado de crédito, 
que pode vir das startups financeiras, dos varejistas ou 
das big techs.

As mudanças regulatórias desfavoráveis, como o 
aumento de tributos (CSLL) e o open banking, dentre 
outras medidas que podem vir do Banco Central visando 
aumentar a concorrência, também são complicadores. 
Por último, a redução da Selic, apesar de reduzir os 
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custos de captação, também diminui a receita, impactando 
negativamente o ROE mesmo em um cenário de manutenção 
de spreads. 

Ainda mantemos uma posição nestes papeis, apesar da 
participação inferior à deles no índice, devido à expansão da 
carteira de crédito, especialmente nos segmentos de maior 
spread, que será possível com a retomada da economia, 
e à redução de custos com o fechamento de agências que a 
digitalização permite. Estes fatores devem manter o ROE ainda 
elevado por alguns anos.

Fator positivo são os dividend yields elevados frente à Selic 
atual. No caso das empresas de commodities, acreditamos que 
a queda foi pronunciada devido à maior dependência do preço 
de seus produtos do crescimento da China, que deve sofrer com 
as medidas de contenção do novo vírus, mas acreditamos que 
os preços das ações se manterão atraentes dado seus cenários 
micro.

Apesar de enxergarmos um maior nível de risco de desaceleração 
significativa da China com o aparecimento do Corona Vírus e  dos 
riscos relativos à eleição norte americana, que pode contar com 
um candidato inclinado à esquerda no partido democrata, não 
julgamos que isto seja o suficiente para reverter completamente 
o cenário positivo para o mercado brasileiro, que ainda deve 
contar com aceleração do crescimento, juros baixos e inflação 
controlada, nos fazendo manter uma visão moderadamente 
otimista para a performance da bolsa, apesar de um pouco 
inferior à do início do ano.
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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+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$ 49.543.413,87 

PL médio (12 meses): R$ 48.434.556,43

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$ 108.648.571,70

PL médio (12 meses): R$ 89.712.538,02
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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$ 58.185.100,38

PL médio (12 meses): R$ 56.183.126,95
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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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