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Na sequência dos recessos parlamentar e do judiciário, 
o mercado local focou no desenrolar das discussões no 
exterior e na expectativa quanto aos movimentos de política 
monetária ao redor do globo. Antes, o congresso nacional 
aprovou em 1º turno do plenário a reforma da previdência, 
deixando para o mês de agosto o desfecho da votação. No mês 
houve novamente atritos entre Estados Unidos e China, além 
de decisões do Banco Central Europeu, FED e do COPOM. Em 
meio a essas movimentações, o índice Ibovespa subiu 0,84% 
no período, enquanto na renda fi xa tivemos valorização de 
1,09% no IRF-M e de 1,29% no IMA-B. A moeda brasileira 
seguiu a elevação de risco nos mercados internacionais e o 
Dólar registrou depreciação de 1,76%% frente ao Real. No 
exterior, o S&P500 registrou variação de -0,47%.

Cenário
Internacional
No cenário internacional o mês terminou com surpresa e 
frustração. Enquanto no mês anterior Mario Draghi (BCE) e 
Jerome Powell usaram da retórica para acalmar os mercados 
fi nanceiros, em julho os dois banqueiros centrais desapontaram 
seu público, muito em função das expectativas geradas. Apesar 
dos indicadores econômicos estarem apontando para uma 
desaceleração do crescimento da Zona do Euro, em um cenário 
de infl ação abaixo da meta, o BCE decidiu pela manutenção dos 
níveis atuais de juros, em linha com o consenso. Para o BCE, o 
prolongamento das incertezas no cenário internacional tem sido 
o principal fator para explicar o desempenho ruim da economia 
europeia (em especial do setor industrial), puxando o balanço 
de riscos para baixo e consequentemente as expectativas dos 
agentes econômicos. Esta situação tem sido contrabalanceada 
em parte pela estabilidade do setor de serviços e de construção 
civil, com melhora gradativa do mercado de trabalho. Mesmo 
assim, o banco central enxerga um balanço de riscos negativo, 
com necessidade do prolongamento de uma situação fi nanceira 
‘frouxa’. Em contraste, ao expor que a instituição não discutiu 
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cortes de taxas de juros e que os riscos de recessão 
ainda são muito baixos, deixaram dúvidas sobre até 
onde o BCE está disposto a ir para evitar uma derrocada 
na economia do velho continente.

Pelo lado americano, o comitê de política monetária 
decidiu por 8 votos a 2 pela redução em 0,25% da taxa 
de juros básica.  Apesar dessa redução estar de acordo 
com as expectativas do mercado e ainda ter ocorrido 
o anúncio de suspensão do programa de redução do 
balanço do FED, a surpresa fi cou no tom positivo adotado 
tanto no comunicado quanto no discurso de Powell em 
relação à economia americana, não havendo elementos 
que indiquem futuros afrouxamentos da política 
monetária. A recente postura de Powell, na contramão 
do mercado fi nanceiro, não foi bem entendida e coloca 
em dúvida a capacidade do presidente do FED de guiar 
os mercados, visto que ao fi nal de 2018 o tom afi rmativo 
quanto a necessidade de elevações na taxa de juros 
levou os índices acionários a perdas expressivas e a uma 
brusca mudança de discurso pelos membros do FOMC.  

CENÁRIO 
DOMÉSTICO
Em sequência à aprovação do texto da reforma da 
previdência em 1º turno pelo plenário da Câmara e 
com recesso parlamentar e do judiciário, a segunda 
quinzena do mês de julho foi de poucas novidades no 
cenário local. Os dados de atividade seguem aquém de 
uma esperada retomada, após nova queda na produção 
industrial (0,6% M/M) sendo puxada pela produção de 
bens semiduráveis e não duráveis. O dado que fecha o 
primeiro semestre de 2019 confi rma recessão técnica 
da indústria na primeira metade do ano, evidenciando 
o impacto de uma economia sem tração aliada aos 
desastres ocorridos no período na indústria extrativa. 
No lado do emprego, ao fi nal do mês houve divulgação 
da PNAD referente a junho, apresentando estabilidade 
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em relação ao mês de maio. Desde março de 2017 o 
indicador do mercado de trabalho vem apresentando 
melhora, com poucos momentos de reversão, porém 
em ritmo lento, em linha com o avanço da economia. Por 
fim, já na virada do mês o COPOM optou pela redução 
de 0,5 p.p. nos juros, levando a taxa Selic a 6,0%a.a., em 
linha com o consenso de mercado. A posição tomada 
no mesmo dia que o FED adotou postura mais cética 
em relação aos juros, indica a confiança do comitê 
nacional na necessidade de alteração da taxa e que, 
possivelmente, uma repetição da decisão ocorrerá na 
próxima reunião.  

PALAVRA DO 
GESTOR
CRÉDITO PRIVADO: 

Em julho o fundo BUTIÁ TOP CP FIC FIRF apresentou 
rentabilidade de 0,58% (102,2% do CDI), acumulando 
113,4% do CDI nos últimos 12 meses.. 

O fundo mantém seu perfil de qualidade de crédito 
fechando o mês com 58% do PL alocado em ativos com 
rating soberano e AAA, 30% em AA, 8% em A e 4% em 
BBB. Além disso, 52% da carteira alocada do fundo 
está concentrada em ativos que pagam CDI + Spread, 
favorecendo o carrego do fundo em um cenário de 
rebaixamento de juros.

No mês analisamos 13 emissões primárias, sendo fundos 
de investimento em direitos creditórios, debêntures e 
letras financeiras, com volume total de R$ 10 bilhões. O 
Comitê de Crédito aprovou 6 emissões , das quais fomos 
contemplados em 3 para o fundo Butiá Top. Dentro do 
mês foi alocado as emissões do FIDC Verdecard, cuja 
carteira é composta recebíveis de cartão de crédito 
atrelados às lojas Quero-Quero, uma das maiores 
varejistas do país, CEMIG e Hapvida. Esta última é a 
maior empresa de saúde complementar (fornecedora de 
planos de saúde) do norte e nordeste do país e terceira 
maior do Brasil com mais de 4 milhões de beneficiários 
atendidos entre planos de saúde e odontológicos. 

Classificada como AAA pela Fitch Rating, a Hapvida 

acessou o mercado de crédito privado com sua 
primeira emissão de debêntures. O volume total 
captado de R$ 2 bilhões, servirá para financiar a compra 
do Grupo São Francisco, operadora de planos de 
saúde atuante principalmente no interior das regiões 
sudeste, centro-oeste e sul do Brasil. Para a transação 
a companhia irá contar, ainda, com um follow-on de 
ações com o objetivo de arrecadação de até R$ 2,6 
bilhões. Concluída a operação, a Hapvida irá se tornar 
a maior operadora de planos de saúde e odontológico 
no âmbito nacional, atendendo a quase 6 milhões de 
beneficiários em uma ampla rede própria de hospitais, 
clínicas e laboratórios. A estrutura verticalizada da 
empresa permite a redução do conflito de interesses 
entre beneficiários, médicos, hospitais e laboratórios, e 
facilita a gestão de processos. Reflexo disso, a Hapvida 
possui um dos menores índices de sinistralidade do 
setor e, até a emissão desta debênture, seguia sem 
dívidas em seu balanço.

O fundo BUTIÁ DEBÊNTURES FI INCENTIVADO 
INFRAESTRUTURA RF LP apresentou no mês 
rentabilidade de 0,6% (105,6% do CDI), acumulando 
18,3% (287,6% do CDI) nos últimos 12 meses. A carteira 
fechou julho com um yield de 3,0% a.a., representando 
um prêmio de 0,36% a.a., sobre a B de referência 
(NTN-B 2023). 

No mês analisamos e aprovamos três operações 
primárias de debêntures incentivadas, sendo Sabesp, 
Cemig Distribuição e Copel GT, totalizando o volume de 
R$ 2,1 bilhões. Fomos contemplados nas emissões que 
participamos do book, sendo que o fundo alocou no 
mês nas debêntures de Sabesp e Cemig Distribuição. 
Com as movimentações do mês a duration da carteira 
subiu para 3,8 anos. 

Estamos observando certa normalização dos 
spreads de crédito, ocasionado pela acomodação 
do mercado, que vinha sendo bastante comprador. 
Esse movimento ocasionou algumas precificações 
no secundário, abrindo os spreads de emissores 
que acessaram o mercado primário novamente. 
Seguimos seletivos, como temos comentado em 
cartas anteriores e otimistas com o setor de crédito, 
principalmente com a expectativa de novas empresas 
acessarem o mercado de capitais em detrimento as 
linhas de crédito bancário e dos bancos de fomento.
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MULTIMERCADO: 

Em julho, o BUTIÁ EXCELLENCE FIC FIM fi nalizou o mês 
com retorno de -0,15%, enquanto o BUTIÁ PREVIDÊNCIA 
FIC FIM apresentou retorno de 0,18%. No acumulado 
em 12 meses, o Butiá Excellence atingiu 6,12% (95,66% 
do CDI), enquanto o Butiá Previdência acumulou 6,87% 
(108% do CDI). No mês, as maiores contribuições de 
retorno vieram das posições direcionais na curva de 
juros nominal, em moedas e operações estruturadas 
em renda variável. Entre as perdas, a mais relevante 
foi ocasionada em posições não direcionais na curva 
de juros, que foram impactadas signifi cativamente 
por uma precifi cação mais agressiva na ponta curta da 
curva. 

No momento entendemos o cenário interno ainda 
como desafi ador, porém enxergamos menor pressão 
sobre o congresso nacional após os primeiros passos 
relevantes da reforma terem sido cumpridos. Neste 
ponto, o desenrolar da reforma se apresenta como 
um ganho de fôlego para que as demais medidas 
necessárias sejam colocadas em pauta, uma vez que 
a aprovação da reforma não resolve a questão fi scal 
de curto prazo e os possíveis riscos ao teto de gastos. 
Os riscos no horizonte parecem vir mais de fatores 
externos, na sequência dos ruídos oriundos da guerra 
comercial entre Estados Unidos e China, tensão no 
Oriente Médio e discursos de líderes europeus.

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

O Ibovespa rendeu 0,8% em julho e o BUTIÁ 
FUNDAMENTAL FIC FIA  apresentou uma queda de 
0,5% no mês. Nos últimos 12 meses as performances 
são de 28,5% e 29,8% respectivamente. Tivemos o 
início da temporada de divulgação de resultados, que 
mexeu com nomes de peso da bolsa, impactando tanto 
o índice quanto o desempenho da nossa carteira. A 
decepção do mercado com os resultados de Bradesco 
e Itaú levou esses papéis a caírem 3,9% e 8,1% no mês, 
tendo em conjunto representado uma contribuição 
de -1,6% no resultado mensal do nosso portfólio. 
Continuamos gostando do setor como investimento 
e mantivemos nossa alocação em ambos os papeis, 
pois esperamos que uma aceleração na concessão de 
crédito, principalmente por parte dos bancos privados, 
mais do que compense os efeitos da queda da Selic e a 
pressão nas taxas, mantendo a rentabilidade alta por 
mais tempo.

Do lado macro, com o recesso parlamentar deixando 
o cenário político local mais tranquilo, a emoção fi cou 
reservada para o fi m do mês, com o Fomc e o Copom 
defi nindo novas metas para os juros. Nos EUA a taxa 
básica de juros foi reduzida em 0,25%, enquanto no 
Brasil a redução foi de 0,5%. As reduções deram um forte 
impulso aos mercados em um primeiro momento, mas 
o bom humor foi por água abaixo com o agravamento 
da guerra comercial, com o anúncio de Trump de que irá 
aumentar a tarifa sobre US$ 300 bilhões em produtos 
chineses.

Como ressaltado em nossa última carta, continuamos 
positivos com o mercado de ações. Nossa maior 
preocupação externa é com a escalada da guerra 
comercial dos EUA com a China e potencialmente com 
outras regiões do mundo e a desaceleração da atividade 
econômica global. No cenário interno, interrupções nas 
reformas e na agenda liberal seguem como maior fonte 
de risco.

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 às 14h00

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$ 244.485.881,86

PL médio (12 meses): R$ 168.484.187,18
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BUTIÁ DEBÊNTURES 
FIC FI MULTIMERCADO

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 às 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 Lei n.º 12.431/11, 
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$ 37.987.397,98

PL médio (12 meses): R$ 31.625.333,96

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 às 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$ 47.965.338,72

PL médio (12 meses): R$ 41.608.594,80 
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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 às 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$ 90.012.512,00

PL médio (12 meses): R$ 69.327.491,50 

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 às 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$ 55.855.217,35 

PL médio (12 meses): R$ 54.432.992,19 
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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


