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Chegamos ao final do primeiro semestre com as mesmas 
pautas do início do ano. Em junho, o mercado local esteve 
focado nas expectativas quanto à Reforma da Previdência e a 
capacidade de articulação política do governo no congresso, 
além de manter bastante atenção nos principais bancos 
centrais do mundo e no desenrolar das disputas comerciais 
travadas pelos Estados Unidos. A evolução dos 
acontecimentos se deu de forma positiva e encerramos o mês 
com perspectiva de acordo de livre comércio entre Mercosul e 
União Europeia e expectativa de avanços na reforma da 
previdência ainda em julho. O cenário mais brando no 
exterior, com apostas nos principais bancos centrais para 
sustentar o crescimento econômico, propiciou alívio aos 
ativos de risco. Neste cenário, o índice Ibovespa subiu 4,06% 
no período, enquanto na renda fixa tivemos valorização de 
2,16% no IRF-M e de 3,73% no IMA-B. A moeda brasileira 
seguiu a descompressão de risco nos mercados internacionais 
e o Dólar registrou queda de 2,75% frente ao Real. No 
exterior, o S&P500 registrou alta expressiva, subindo 6,89%.

Cenário
Internacional
Os mercados financeiros internacionais seguem atrás de motivos 
para continuar o ciclo virtuoso iniciado ainda em 2009. Os 
principais banqueiros centrais entendem os anseios e parecem 
dispostos a sustentar o crescimento. Mario Draghi, presidente do 
Banco Central Europeu, tem feito uso da retórica expansionista 
na tentativa de guiar os investidores, estratégia esta que até o 
momento vem obtendo êxitos. Em junho, Draghi se pronunciou 
no dia 6 e voltou a dizer no dia 18 que reduzirá os juros caso 
seja necessário. Powell, o presidente do FED, também parece ter 
cedido ao mercado (e aos dados), sinalizando logo no início do 
mês que é factível um novo ciclo de queda dos juros caso a guerra 
comercial travada com a China venha a impactar o crescimento da 
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economia. Enquanto os dados de atividade não animam, 
a perspectiva de rodadas expressivas de estímulo seguirá 
como apoio à evolução dos mercados. Agendada para o 
final de julho, a nova rodada de reuniões dos comitês 
de política monetária deverá guiar o mercado financeiro 
neste segundo semestre.

CENÁRIO 
DOMÉSTICO
A economia doméstica passou mais um mês paralisada 
pelas desavenças em Brasília. Já no início de junho, o 
governo se viu com os partidos do chamado “centrão” 
cobrando recursos para aprovação dos créditos 
suplementares, de modo que o governo não incorresse 
no descumprimento da Regra de Ouro. Com pressão de 
quem se esperava apoio, o governo se viu em situação 
delicada e passou a negociar. A questão que fica para 
julho e que é bastante aguardada pelo mercado é a 
votação na Comissão Especial, e também em 1º turno 
no plenário da Câmara, antes do recesso parlamentar 
no dia 18.

Pelo lado da economia, seguimos com dados pouco 
animadores. O ritmo de atividade segue em lenta 
recuperação e não é possível vislumbrar grandes avanços 
em nenhum dos três setores (indústria, comércio e 
serviços). A inflação de maio, última divulgada, apresenta 
alguns pontos para discussão. O dado “cheio” foi o menor 
para o mês de maio desde 2006, revertendo pressões 
pontuais em alguns grupos que havíamos observado 
nos últimos meses. Ainda, como notado em nossa Carta 
de maio, seguimos observando relativa estabilidade dos 
núcleos de inflação, situação que vem ocorrendo desde 
o final de 2017 e nos chama atenção para o fato de que 
mesmo com um crescimento anêmico de 1,1% no PIB do 
ano passado e expectativas ainda menores para 2019, 
os núcleos de inflação parecem acomodados em torno 
de 3%. Assim, o cenário de reformas da previdência e 
tributária parece ainda mais inadiável para que em caso 
de retomada da economia não esbarremos no gargalo 
inflacionário do passado.
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PALAVRA DO 
GESTOR
CRÉDITO PRIVADO: 

Em junho o fundo BUTIÁ TOP CP FIC FIRF apresentou 
rentabilidade de 0,49% (105,25% do CDI), acumulando 
114,3% do CDI nos últimos 12 meses, mantendo a 
rentabilidade acima do objetivo do fundo de 110% do CDI. 
O resultado no mês pode ser atribuído, principalmente, 
pelo carrego da carteira, bem como pelo fechamento do 
spread de alguns ativos como as duas debêntures da 
Movida (250% e 160% do CDI), e a Americanas (180% do 
CDI).

Negociamos no mês aproximadamente 10% do total 
da carteira investida, desinvestindo alguns ativos que 
passaram por fechamentos de spread. Nosso time 
analisou ao todo 18 emissões primárias no mês, sendo 
13 debêntures, 2 letras financeiras e 3 fundos de 
direitos creditórios, somando o volume de R$ 10 bilhões. 
Continuamos adotando uma postura mais seletiva nas 
decisões de alocação, sendo que das análises realizadas, 
somente duas foram aprovadas no Comitê de Crédito, 
sendo que somente uma foi contemplada no processo 
de bookbuilding. No mês, fizemos a liquidação das letras 
financeiras do Banco Agibank, cujo bookbuilding ocorreu 
no final de maio, e da 4ª emissão de debêntures da 
Movida.

Para o mês de julho, até o momento do fechamento 
dessa Carta, nosso pipeline contava com 9 emissões 
primárias, com volume total de R$ 8,5 bi.

MULTIMERCADO: 

Em junho, o BUTIÁ EXCELLENCE FIC FIM finalizou o 
mês com retorno de 1,34%, enquanto O BUTIÁ 
PREVIDÊNCIA FIC FIM apresentou retorno de 1,12%. 
No acumulado em 12 meses, o Butiá Excellence 
atingiu 8,64% (137% do CDI), enquanto o Butiá 
Previdência acumulou 9,01% (143% do CDI). No 
mês, as maiores contribuições de retorno vieram 
das posições na curva de juros nominal e em 
renda variável local. Entre as perdas, a mais relevante 
foi ocasionada em posição vendida em renda variável 
no exterior. 

Em julho acreditamos que o recesso parlamentar na 
segunda quinzena do mês, aliado a um interregno 
benigno no exterior poderão ser catalisadores para 
um movimento positivo nos ativos de risco locais. 
Para isso, a aprovação da Reforma da Previdência 
em 1º turno no plenário ou ao menos discursos 
convincentes por parte dos principais atores políticos 
deste processo ao final da primeira quinzena serão 
fundamentais. Acreditamos em um cenário mais 
positivo para a reforma neste curto prazo, embora 
as pressões de grupos específicos e a inexistência de 
uma base fixa do governo no congresso possam 
gerar novas turbulências e atrasos de percurso.

Os fundos multimercado da Butiá seguem 
posicionados em renda variável local, vendidos em 
inclinação na curva de juros nominal e carregados em 
posições de arbitragem também na curva nominal. 
Como proteção, os fundos têm procurado posições 
vendidas no exterior, em decorrência de economias 
avançadas já estarem em um ponto avançado do 
ciclo econômico, e compradas em moeda forte. 
Ainda, temos analisado a compra de inflação implícita 
como um hedge barato para eventuais cenários de 
estresse no decorrer dos próximos 12 meses.
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AÇÕES: 

O mês de junho foi forte para o mercado de renda 
variável. O Ibovespa rendeu 4,1% enquanto que o fundo 
BUTIÁ FUNDAMENTAL FIC FIA valorizou 4,3% no mês. 
Nos últimos 12 meses as performances são de 38,8% 
e 42,7% respectivamente. Contribuiu para o mês, a 
percepção favorável para a aprovação da reforma da 
previdência antes do recesso parlamentar em 18 de 
julho e a perspectiva de um bom desenvolvimento 
das conversas entre EUA e China no G-20. A principal 
contribuição positiva para a carteira veio de nossa 
posição em Unidas, dentro de um setor que ainda 
nos agrada muito e cuja alocação já discutimos 
recentemente em outras cartas. 

Quando a reforma da previdência for endereçada, 
observaremos o desenvolvimento das demais reformas 
e o progresso das privatizações. Além disso ficaremos 
atentos para a recuperação da economia que não vem 
sendo concretizada, mas deve ganhar impulso quando 
as preocupações com a previdência se dissiparem e com 
a redução dos juros que já vem ocorrendo ao longo de 
toda a curva. Todos estes fatores devem ser benéficos 
para as ações das companhias, o que deixa nosso olhar 
positivo para a bolsa, especialmente para as empresas 
mais expostas à atividade econômica interna e com 
maior sensibilidade à variação dos juros. Como fatores 
positivos temos também a interrupção da queda da 
confiança do consumidor, um nível de valuation que não 
parece esticado e espaço para aumento da alocação em 
ações pelo investidor local e internacional.

As fontes de preocupação são atrasos ou alterações na 
reforma previdenciária, escalada da guerra comercial 
dos EUA com a China e potencialmente com outras 
regiões do mundo e desaceleração da atividade 
econômica local e internacional, sendo esta última mais 
provável. É importante ressaltar que a atuação dos BCs 
pelo mundo pode amenizar o efeito desta desaceleração 
e sustentar os mercados por mais tempo.
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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$ 233.642.025,18

PL médio (12 meses): R$ 153.004.221,37 

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 14h00

Perfil de Risco: Balanceado

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$ 48.481.992,61

PL médio (12 meses): R$ 39.488.221,11
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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 14h00

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$ 88.446.572,20

PL médio (12 meses): R$ 65.823.310,01

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 14h00

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$ 55.746.902,39

PL médio (12 meses): R$ 54.100.640,11 
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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

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

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

