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Em outubro observamos a continuidade do movimento 
positivo nos ativos de risco ao redor do mundo, sendo 
guiados mais uma vez pelo tom mais leve nas negociações 
comerciais entre as duas maiores economias do mundo 
e pela postergação do BREXIT para o início do próximo 
ano. Pelo lado doméstico, completamos um longo ciclo de 
discussões sobre a necessidade de reforma da previdência, 
que passou por três diferentes mandatos presidenciais e 
foi encerrado após aprovação no Senado no último dia 23. 
O impacto mais notório da aprovação e do cenário externo 
pôde ser notado no enfraquecimento do Dólar no mês 
(-3,85%). O Ibovespa registrou nova valorização (+2,36%), 
enquanto o S&P 500 obteve alta de +2,04%. No mercado de 
juros as taxas continuaram a cair, respondendo por grande 
parte do retorno de +3,36% do IMA-B e de +1,70% do IRF-M.

CENÁRIO 
INTERNACIONAL
Os sinais vindos do exterior continuam a sinalizar maior 
aproximação entre os discursos de China e Estados 
Unidos no tocante à guerra comercial. A discussão que 
mensalmente fazemos referência se refere à fase 1 de um 
extenso e pretensioso acordo comercial entre as duas 
potências. Assim, a discussão inicial tem se centrado nos 
temas de proteção à propriedade intelectual, compras de 
produtos agrícolas e abertura e transparência no mercado 
financeiro e, principalmente, no mercado de câmbio, tantas 
vezes citado pelo presidente americano. Embora provável 
que algum acordo seja firmado nos próximos meses, com 
alívio nos mercados internacionais, é importante frisar que 
as negociações continuarão a fazer parte do cotidiano, e de 
nossas cartas mensais, visto que temas ainda mais espinhosos 
serão tratados à frente, como subsídios de empresas estatais 
e segurança cibernética. Enquanto isso, outro fator de risco, 
o BREXIT, aponta para uma saída consensual. Até o momento 
o parlamento britânico recusou todos os possíveis acordos 
firmados ora por Theresa May e por último Boris Johnson, 
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porém sempre negando também a possibilidade de 
uma saída sem acordo. O impasse fez com que fosse 
adiado o prazo, saindo do final de outubro para janeiro 
do próximo ano.

Enquanto os governos criam e enfrentam seus próprios 
desafios, os Bancos Centrais continuam a atuar como 
válvula de estabilização dos mercados. O principal 
banqueiro central do mundo, Jerome Powell, voltou 
a se pronunciar após decisão de política monetária 
americana no final do mês. Após a nova redução, a 
expectativa é de pausa na taxa básica de juros enquanto 
espera novos dados. O comitê apontou no comunicado 
a redução nos investimentos e nas exportações, a 
despeito do consumo interno ainda pujante.   

CENÁRIO 
DOMÉSTICO
Na cena interna, encerramos, por ora, o ciclo de 
discussões sobre a reforma da previdência, que 
perdurou como a grande matéria do Executivo e do 
Legislativo ao menos desde o ano de 2016. A extinção 
da aposentadoria por tempo de contribuição, definição 
da idade mínima de 65 anos para homens e 62 para 
mulheres, dentre várias outras medidas que juntas se 
espera que tenham um impacto fiscal aproximado de 
R$800 milhões nos próximos 10 anos tiram o Brasil 
de uma trajetória de longo prazo rumo à insolvência. 
Entretanto, no curto prazo as finanças públicas ainda 
apresentam fraquezas, inclusive pelos recorrentes 
déficits primários. Com cerca de 91% de suas despesas 
possuindo cunho obrigatório, há pouca margem para 
o governo federal impedir o descumprimento do Teto 
de Gastos e da Regra de Ouro nos próximos anos, o 
que nos faz acreditar que o Executivo passará agora 
a concentrar esforços na desvinculação da receita, 



Out | 19

CARTA DE 
MULTIMERCADO E AÇÕES

colocando algumas reformas, como a tributária, em 
plano secundário.

Em termos de atividade, os sinais são mistos. A taxa de 
desemprego, divulgada ao final de outubro mostrou 
leve alta na margem, ajustando para efeitos sazonais, 
indo de 11,9% para 12%. Em uma visão mais ampla, 
o indicador apresenta relativa estabilidade desde 
meados do ano passado, a despeito do crescimento 
da população ocupada, inclusive em postos de 
trabalho com carteira assinada. O movimento em 
curso é condizente com início de um período inicial 
de retomada da atividade, no qual uma melhora 
incipiente no mercado de trabalho atrai pessoas que 
não estavam buscando emprego nos períodos recentes 
a concorrerem em processos seletivos. O crescimento 
da demanda por trabalho acima do aumento de 
vagas impede a queda da taxa de desemprego em 
um primeiro momento, motivo pelo qual este dado é 
geralmente visto como indicador defasado da atividade. 
Por outro lado, dados de serviço apresentaram recuo 
de 0,2% entre julho e agosto, ainda com crescimento 
de 0,5% no ano. Com dado divulgado já no dia 1º de 
novembro, a produção industrial apresentou a segunda 
alta consecutiva na comparação contra o mês anterior 
na série com ajuste sazonal, reduzindo a queda em 12 
meses de 1,6% para 1,3%. No balanço dos dados até o 
momento e com a expectativa de novo corte da taxa 
Selic pelo Banco Central em dezembro (fechando o ano 
em 4,5%), continuamos com a visão de crescimento do 
PIB em torno de 1% para 2019, acelerando para 2% no 
ano seguinte.

PALAVRA DO 
GESTOR 
MULTIMERCADO:

Em setembro, o BUTIÁ EXCELLENCE FIC FIM finalizou 
o mês com retorno de +1,20%, enquanto o BUTIÁ 
PREVIDÊNCIA FIC FIM apresentou retorno positivo de 
+1,37%. No acumulado em 12 meses, o Butiá Excellence 
atingiu +6,83% (110,16% do CDI), enquanto o Butiá 
Previdência acumulou +7,46% (120,32% do CDI). 

As maiores contribuições de retorno vieram de posições 
direcionais em Bolsa brasil e na parte intermediária 
da curva de juros local, sendo complementadas por 
retornos no book de moedas e em operações de valor 
relativo na curva DI. As perdas ocorreram em operações 
vendidas em Bolsa internacional. 

Desde o cenário que descrevemos na Carta Mensal de 
setembro, pudemos observar avanços importantes 
nos fatores de risco e Bancos Centrais com maior 
disposição a atuar para conter mudanças drásticas 
no avanço da atividade, motivo pelo qual os ativos 
de risco performaram acima do que esperávamos no 
início do mês. Contudo, entendemos que estamos em 
um período de estabilidade frágil, visto que os avanços 
observados não são ainda consolidados e podem 
retroceder de forma bastante rápida. Neste ambiente, 
torna-se prudente o correto manejo das posições 
de hedge e a adequada calibragem de estratégias 
direcionais. Para isso, incluímos no mês estrutura de 
proteção via opções para cenário de cauda na Bolsa 
americana, enquanto mantemos estrutura semelhante 
para a Bolsa brasileira, aproveitando o momento de 
baixa volatilidade nos mercados. Em contraponto, dada 
a visão construtiva com o cenário interno, estamos 
comprados em Bolsa local e com posições em juros 
domésticos direcional, inclinação e valor relativo.

AÇÕES: 

O BUTIÁ FUNDAMENTAL FIC FIA apresentou uma 
rentabilidade de +1,6% em setembro, enquanto o 
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Ibovespa apresentou uma alta de +2,4%. Em 12 
meses nosso retorno foi de +21,6% contra +22,6% 
do índice. Após atingir seu recorde, acima de 108 mil 
pontos, o índice fechou o mês em uma pontuação 
superior a 107 mil pontos. Continuamos a ver um 
cenário muito positivo para a bolsa brasileira, que 
se torna cada vez mais atraente com a queda dos 
juros, mas reduzimos parte de nossa alavancagem 
devido ao avanço dos preços.

A maior contribuição positiva para a carteira no 
mês veio de Petrobrás que vem se valorizando 
com a aproximação do leilão do excedente da 
cessão onerosa e da 6ª rodada de partilha de 
produção. A empesa vem sendo bem sucedida em 
sua estratégia de desalavancagem e aumento do 
foco em E&P, o que deve permitir crescimento de 
produção aliado a um aumento do retorno de seu 
capital e forte geração de caixa. A segunda maior 
contribuição veio de JSL, que é também nossa ação 
de melhor performance no ano. Continuamos 
a ver grande potencial de crescimento em sua 
empresa de locação de carros, a Movida, cujo setor 
já defendemos aqui anteriormente, assim como 
em seus outros negócios de locação de frota de 
caminhões e de logística. Do lado negativo tivemos 
a performance de Burguer King e JBS. Ainda 
acreditamos no forte potencial de crescimento da 
primeira por meio da abertura de diversas novas 
lojas e melhoria de margens em decorrência da 
alavancagem operacional e do retorno da margem 
bruta a patamares mais elevados. Também 
mantemos nossa alocação na segunda, ainda 
acreditando que os efeitos da peste suína Africana 
na China continuarão a beneficiar a JBS por um 
horizonte de tempo relevante.
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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$ 48.491.948,85 

PL médio (12 meses): R$ 48.025.917,55

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$ 94.651.905,18

PL médio (12 meses): R$ 80.299.079,15
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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$ 57.226.306,29

PL médio (12 meses): R$ 55.398.959,00 
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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

/butiainvestimentos
/butiainvest 
/butiá-investimentos

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

