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Na esteira da incerteza fiscal no país e da pausa 
no raly externo, o mercado doméstico voltou a 
apresentar fraqueza em setembro e repetiu as 
quedas observadas no mês anterior. O orçamento 
de 2021, enviado pelo governo ao Congresso, não 
deixa espaço para a implementação de um novo 
e ampliado programa assistencial, além de não 
resolver a questão dos gastos discricionários, que 
estão próximos ao limite para o funcionamento 
da máquina pública. Assim, a menor disposição, 
observada no mês, em reduzir despesas correntes 
para equalizar a situação vem colocando cada vez 
mais peso sobre um possível cenário de rompimento 
do teto dos gastos, a âncora fiscal das contas 
públicas desde 2016.

O cenário delicado pelo lado fiscal pesou sobre os 
ativos, dando continuidade ao movimento iniciado 
em agosto. O IBOVESPA, que havia caído 3,44% em 
agosto, despencou mais 4,80%. A curva de juros 
voltou a subir, gerando perdas nos títulos de renda 
fixa (IMA-B -1,51% e IRF-M -0,56%) e o Real continuou 
a perder valor contra a moeda americana (Dólar-
PTAX +3,10%).

CENÁRIO 
INTERNACIONAL
Em setembro, as especulações sobre as vacinas 
deram lugar às preocupações com novas ondas de 
contaminação pela Covid-19, em especial em alguns 
países europeus, embora o ritmo de contágio não 
tenha sido sucedido de um aumento na mesma 
magnitude das mortes, muito em função dos 
protocolos médicos já mais ajustados. 

A dúvida sobre os termos da criação de um novo 
plano de assistência à renda também gera incerteza 
nos Estados Unidos, ao passo que Republicanos e 
Democratas não chegam a um acordo sobre os 
valores que serão viabilizados. Ainda, o mercado de 
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trabalho por lá está se recuperando gradualmente 
nas últimas leituras, se ajustarmos pelas pessoas 
que deixaram de procurar emprego devido à 
pandemia, o que coloca mais pressão sobre o 
acordo. As últimas leituras do índice de confiança da 
Universidade de Michigan sugerem que o cidadão 
americano continua receoso.

Em resposta a um cenário de maior dúvida e pela 
própria recuperação dos últimos meses, a taxa de 
variação das vendas no varejo e produção industrial 
americanas vieram aquém das expectativas 
(+0,6%/0,4% vs. +1,0%), assim como os dados do 
mercado imobiliário que mostraram queda nas 
construções novas de 5,0% na margem em agosto. 
Contudo, os dados sinalizam mais uma redução de 
ritmo do que uma mudança de rumo, especialmente 
se o novo pacote de estímulos for aprovado em 
outubro.

CENÁRIO
DOMÉSTICO
Os dados internos seguiram a mesma tônica dos 
últimos meses, com números mais fortes do que 
o esperado em comércio e indústria, seguidos de 
uma recuperação mais lenta no setor de serviços. 
Na indústria, mais uma vez, a abertura dos 
números apresenta notícias auspiciosas. O índice 
de difusão (percentual das categorias industriais 
com crescimento mensal em julho) atingiu o nível 
de 78,2%, evidenciando que a produção industrial 
no país cresce na maioria das categorias industriais, 
com destaque para a forte recuperação dos bens 
de consumo duráveis e bens de capital. Ademais, 
a produção de insumos típicos da construção 
civil, outra categoria importante no que tange os 
investimentos, cresceu 13,2% e está 8,2% acima do 
nível observado no mesmo período do ano anterior. 
Beneficiada pelas baixas taxas de juros, a construção 
civil deve ser grande impulsionadora de crescimento 
e de geração de emprego nos próximos meses. 
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Dados mais tempestivos sinalizam a continuidade 
do movimento, embora o crescimento da base de 
comparação deverá levar naturalmente a taxas de 
crescimento mensais menos significativas.

Se a recuperação econômica parece em curso, a 
restrição orçamentária tem sido um tema mais 
delicado. O projeto de orçamento para 2021, enviado 
pelo governo ao Congresso, não deixa espaço para 
a implementação de um novo e ampliado programa 
assistencial, além de não resolver a questão dos 
gastos discricionários, que estão próximos ao limite 
para o funcionamento da máquina pública. Assim, 
a menor disposição, observada no mês, em reduzir 
despesas correntes para equalizar a situação vem 
colocando cada vez mais peso sobre um possível 
cenário de rompimento do teto dos gastos, a 
âncora fiscal das contas públicas desde 2016, com 
consequências potencialmente severas para os 
ativos de risco locais caso a classe política ignore os 
sinais emitidos pelo mercado.

 

PALAVRA DO GESTOR
MULTIMERCADO MACRO

Em setembro, o BUTIÁ EXCELLENCE FIC FIM obteve 
retorno de -1,18%, enquanto o BUTIÁ EXCELLENCE 
PREVIDÊNCIA FIC FIM apresentou retorno de -1,33%. 
As principais contribuições positivas de retorno 
vieram do livro de moedas, de posições em opções 
de ações e crédito. Os resultados desfavoráveis se 
concentraram em posição comprada em bolsa local, 
seguida em menor grau por posição comprada em 
ouro e juros reais.

Durante o mês, como previsto, os drivers de 
ordem fiscal dominaram novamente o movimento 
dos ativos domésticos. A discussão ao longo 
de setembro gerou preocupação por conta da 
resistência do Executivo em aceitar as sugestões da 
área econômica e pela aparente desconexão entre 
os políticos aliados ao Presidente da República 
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e o Ministro da Economia. Contudo, não vemos 
espaço para soluções alternativas e fora do teto de 
gastos, o que deve levar, em última instância, um 
enquadramento da política a uma solução ortodoxa, 
tendo a volatilidade dos ativos domésticos ligação 
direta com a velocidade desta convergência. 

De posse do conjunto de informações, entramos 
em outubro com o mesmo racional dos dois 
últimos meses: aguardando o endereçamento da 
questão fiscal nacional e a eleição nos EUA, os dois 
principais focos de incerteza no curto prazo. Assim, 
entendemos que o encaminhamento desses eventos 
abrirá uma janela de oportunidade nos mercados 
que possibilitará a construção de posições de maior 
convicção. Enquanto isso, seguimos com exposição 
a risco em níveis moderados, com posições de 
hedge em ativos que respondem mais rapidamente 
ao risco fiscal brasileiro.

AÇÕES

BUTIÁ FUNDAMENTAL (LONG ONLY e LONG BIASED): 

Aprofundando a queda do mês anterior, em 
setembro, o Ibovespa caiu mais 4,8% pelo mesmo 
motivo, o panorama fiscal. O governo continua 
procurando soluções alternativas para contemplar 
a ampliação de seu programa de distribuição de 
renda. Manobras não serão aceitas pelo mercado 
e esperamos que o governo tenha percebido isso e 
abandone propostas que desancorem a trajetória 
de sua dívida. 

Como acreditamos que o poder público está ciente 
de que sem o apoio do mercado e do empresariado 
a economia brasileira estará comprometida, o 
abandono das políticas que visam controlar os 
gastos não deve ser realizado. Os próximos meses 
provavelmente serão turbulentos, o governo 
deve testar a aceitação do mercado a medidas de 
financiamento para o Renda Cidadã. Na nossa 

opinião, o Estado deve encontrar o equilíbrio no ponto 
mínimo necessário para a manutenção da ancoragem 
da dívida pela visão do mercado e no ponto máximo de 
atendimento aos interesses perpétuos e insaciáveis de 
expansão de gastos da máquina pública brasileira. O 
resultado provavelmente ficará longe do ideal, mas não 
deve ser desastroso. 

Partindo dessa premissa, o mercado agora aponta para 
um bom ponto de entrada, pois o nível de valuation já 
se encontra em patamar interessante ao levarmos em 
conta a recuperação econômica que tem surpreendido 
positivamente, o patamar de juros, que se encontra 
baixo e deve cair com a futura atenuação dos mercados, 
a performance negativa da nossa bolsa, se comparada 
à de outros países, e o alívio técnico que os últimos 
meses proporcionaram. Nesse sentido, aumentamos 
nossas posições, que se encontravam em patamares 
próximos ao neutro nos últimos meses e estamos com 
um portfólio mais agressivo, tanto em nível de alocação 
quanto no que se refere ao perfil das empresas, ainda 
com espaço para aumentos no caso de maior queda 
dos mercados.

Nessa movimentação da carteira, temos aumentado 
lentamente nossa alocação em alguns nomes que 
ficaram para trás na recuperação de preços do mercado, 
como Lojas Renner e Itaú, e naqueles que deram 
oportunidades e se beneficiam do financial deepening, 
como B3 e BTG. Para realizar estes aumentos, após 
forte alta, reduzimos parte de nossa posição em alguns 
papeis mais defensivos, como Marfrig e Carrefour.

Ficamos a postos para uma rápida redução da 
agressividade de nosso portfólio caso o caminho da 
austeridade não seja o escolhido pelo governo. Ainda 
em nosso acompanhamento estão o aumento de casos 
de Covid-19 pelo mundo e dúvidas sobre a recuperação 
econômica nos países desenvolvidos. Não acreditamos 
que o aumento de casos do Coronavírus leve a mais 
procedimentos de lockdown rígidos, principalmente 
com a estabilidade no número de mortes, mas a 
recuperação global deve ser monitorada. A eleição 
norte-americana e os atritos do país com a China 
completam o acompanhamento de riscos.
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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$ 45.374.383,68
PL médio (12 meses): R$ 47.977.777,42

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$ 57.767.207,56
PL médio (12 meses): R$57.129.616,25
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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 FUNDAMENTAL LONG BIASED
FIC FIM

Classificação Anbima:
Multimercado Livre
Objetivo: 
Investir no mínimo 95% em cotas do 
Butiá Fundamental Long Biased FIM 
Master

Aplicação Mínima: R$ 500,00

Taxa de Administração: 2,00% a.a.

Taxa de Performance:
20% s/ o que exceder o CDI

Prazo de Resgate: D+3

Horário Movimentação: Até as 14h

Perfil de Risco: Arrojado

Data de início: 25/06/2020

AÇÕES

Objetivo:
O fundo Butiá Fundamental FIC FIM é um fundo Long 
Biased que, por meio de análises fundamentalistas, procura 
encontrar ativos cujo preço esteja abaixo do justo para suas 
características de risco e retorno e que estejam
sujeitos a fatores internos ou externos que impulsionem sua 
geração de valor para o acionista. Adicionalmente o fundo 
procura maximizar a geração de valor aumentando ou 
reduzindo a exposição em renda variável conforme
sua expectativa para o desempenho deste segmento, 
podendo alavancar sua exposição a até 120% ou reduzi-la a 
0% do patrimônio do FUNDO. O Butiá LB poderá fazer 
operações de short via índice ou ações.

PL atual: R$ 14.027.337,77

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$ 87.517.339,01
PL médio (12 meses): R$ 91.091.832,17
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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
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(31) 2115-5454
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