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Fevereiro destacou-se novamente pela preocupação 
com o Coronavírus (Covid-19) e seus impactos sobre a 

economia global. Conforme apontamos na carta anterior, o 
movimento de desaceleração na propagação da doença na 
China ocorreu. Contudo, a disseminação em outros países 
aconteceu com maior intensidade na segunda metade do 
mês, o que colocou dúvidas e acelerou revisões de cenário 
para este ano. 

No Brasil, o impacto da continuação de um cenário mais 
cauteloso se refletiu na desvalorização do IBOVESPA, 
que caiu 8,43% (maior queda mensal desde maio/18), 
em linha com a desvalorização de -8,41% do S&P500 nos 
Estados Unidos. Com o cenário externo descrito e o interno 
fragilizado pelos dados de atividade aquém do esperado, 
o Dólar se valorizou em +5,37% contra o Real. No mercado 
de juros, observamos inclinação da curva causada pela 
redução mais intensa das taxas em vértices curtos da 
curva nominal. O IRF-M (Índice de Títulos Pré-fixados) se 
valorizou em +0,65% e o IMA-B (Índice de Títulos Indexados 
à Inflação) rendeu +0,45%.

CENÁRIO 
INTERNACIONAL
O desenvolvimento do Covid-19 em território chinês se 
deu da forma esperada. Após um início com crescimento 
exponencial da doença, a redução da mobilidade de 
pessoas no país imposta pelo governo e demais medidas 
de prevenção surtiram efeito, reduzindo drasticamente a 
taxa de contágio, em linha com o que comentamos na carta 
de janeiro. 

O fato novo, e que nos retorna ao ponto inicial, é a 
disseminação do vírus fora da China, ocorrida na segunda 
quinzena de fevereiro. Assim como comentamos no caso 
chinês, iremos observar elevada taxa de contágio nos 
períodos iniciais até que a transmissão da doença se 
estabilize. A situação pode se agravar, neste caso, pelo 
fato de que regimes mais democráticos deverão encontrar 
maior dificuldade em implantar medidas de isolamento 
semelhantes às observadas em Wuhan/China. 



Fev | 20

CARTA DE MULTIMERCADO 
E AÇÕES

CENÁRIO 
DOMÉSTICO
Novamente os dados relativos à produção industrial 
apresentaram recuo, desta vez, referentes ao mês de 
dezembro. No balanço do ano de 2019, o desastre na 
barragem da Vale, a crise argentina, a guerra comercial 
entre Estados Unidos e China, assim como a demanda 
interna ainda em crescimento gradual, foram os 
principais responsáveis pelo resultado. 

O ponto negativo deste resultado é o fato de que 
a contração ocorreu em categorias como Bens de 
Capital e Bens Intermediários, geralmente entendidas 
como termômetro da sustentabilidade do crescimento 
do setor. No mesmo sentido, comércio e serviços 
apresentaram dados que indicam uma retomada talvez 
ainda mais gradual do que anteriormente pensávamos, 
corroborado pela divulgação do PIB de 2019 (+1,1%) já 
nos primeiros dias de março.

O número, abaixo dos 1,2% que estimávamos em 
dezembro, seria suficiente para que trouxéssemos 
também nossa projeção para 2020 dos 2,6% 
anteriormente informados para aproximadamente 
2,2%. Entretanto, com a mudança drástica no cenário 
internacional, colocamos nossas estimativas em 
revisão, com viés de baixa. 

PALAVRA DO 
GESTOR
MULTIMERCADO:

Em fevereiro, o BUTIÁ EXCELLENCE FIC FIM finalizou 
o mês com retorno de -0,03%, enquanto o BUTIÁ 
PREVIDÊNCIA FIC FIM apresentou retorno de -0,21%. 

As contribuições negativas de retorno vieram de 
posições direcionais e estruturadas em Bolsa Brasil, 
classe na qual havia maior exposição a risco do fundo, 
além de juros reais, posições estruturadas em DI, em 
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posição vendida de Dólar contra Real e Ouro (posição incluída 
nos últimos dias do mês). 

Com a filosofia de preservação de capital em momentos de 
forte incerteza, as perdas incorridas no mês foram equilibradas 
por ganhos em operações que carregávamos de derivativos 
tanto no mercado acionário brasileiro quanto americano, além 
de posição direcional na parte curta da curva nominal.

Consideramos a expansão do Coronavírus para além das 
fronteiras chinesas, fato acentuado a partir do dia 20 de 
fevereiro, como um fato novo e não somente a continuação 
do problema. Entendemos como bastante distintas as medidas 
cabíveis de serem tomadas por governos ocidentais em 
comparação à atuação do governo chinês. Desta forma, o 
cenário global mudou de forma considerável a partir de então, 
tornando-se ainda mais arriscado e incerto no curto/médio 
prazo. 

Nossa visão é que, de fato, o impacto sobre a economia 
brasileira será ainda mais acentuado do que imaginávamos no 
último mês. Com redução da convicção em um ambiente de alta 
volatilidade, continuaremos a optar por agir cautelosamente 
até que tenhamos maior clareza sobre os impactos e a evolução 
da economia. 

Neste momento, torna-se mandatória a posição defensiva 
para que possamos aproveitar preços mais atrativos à frente. 
Mantemos baixa exposição direcional em ações com proteções 
através de derivativos, posições aplicadas em juro nominal na 
ponta curta e juro real na ponta longa, comprada em ouro e 
sem exposição direta ao mercado cambial. 

BUTIÁ FUNDAMENTAL FIC FIA: Conforme previmos na última 
carta, os efeitos do Coronavírus dominaram os movimentos de 
curto prazo da bolsa. A percepção do aumento da gravidade 
dos impactos da epidemia na atividade econômica global fez 
com que o Ibovespa caísse 8,4% em fevereiro, a maior queda 
desde maio de 2018, pico da crise da greve dos caminhoneiros. 
O Fundamental acompanhou a queda e fechou o mês com uma 
rentabilidade negativa de 8,8%. No ano. o índice acumula queda 
de 9,9%, enquanto o Fundamental acumula queda de 8,8%. Em 
12 meses, o Ibovespa acumula alta de 7,1% contra 11,0% do 
Fundo e, em 24 meses, as rentabilidades são, respectivamente, 
19,8% contra 30,4%.
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A maior parte das ações do portfólio apresentou 
forte desvalorização em um movimento 
sistêmico pautado pelo aumento da aversão ao 
risco. Como principais contribuições negativas, 
tivemos, novamente, as ações de commodities 
(Vale e Petrobras). O impacto esperado do vírus 
na atividade econômica global fez com que o 
petróleo (Brent) recuasse 13,1%, se aproximando 
de USD 50,00 e o minério de ferro (65%) recuasse 
9,6%, fechando abaixo de USD 100,00. Como 
consequência, as ações da Petrobrás e da Vale 
caíram 10,9% e 11,9%, respectivamente. 

Conforme salientamos na última carta, a relação 
entre o desempenho dessas empresas e o 
desempenho da economia chinesa pode fazer 
com que a cotação destas continue a sofrer com 
os impactos e temores causados pelo vírus. Apesar 
disso, acreditamos que os preços das ações 
ficaram ainda mais atraentes, dado seus cenários 

micro e suas capacidades de geração de caixa. 

Subestimamos os impactos do vírus no último mês, 
mas apesar do maior nível de risco de desaceleração 
global, dos riscos relativos à eleição norte-americana e 
de estarmos preocupados com a agenda de reformas, 
caso a relação entre o Congresso e o Planalto continue a 
se deteriorar, não acreditamos que isto seja o suficiente 
para reverter completamente o cenário positivo 
para o mercado brasileiro que, por enquanto, ainda 
aponta para uma aceleração do crescimento, juros 
baixos e inflação controlada. Além disso, os preços se 
tornaram significativamente mais descontados frente 
ao valuation após a queda do último mês, nos fazendo 
manter uma visão moderadamente otimista para a 
performance da bolsa em 2020. Acreditamos que a 
forte queda cria oportunidades para novas ou maiores 
alocações em alguns papéis que sofreram demasiada 
desvalorização com o movimento do último mês.
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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$ 49.738.896,44 

PL médio (12 meses): R$ 48.576.990,66

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$ 99.926.337,90 

PL médio (12 meses): R$ 92.211.081,06
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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$ 58.062525,76

PL médio (12 meses): R$ 56.460.141,13



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

/butiainvestimentos
/butiainvest
/butiá-investimentos


