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O ano de 2020 chega ao final após um mês de 
dezembro com expressiva valorização dos ativos de 
risco. O início da vacinação pelo mundo e a extensão 
do estímulo fiscal nos Estados Unidos motivaram 
o otimismo. O Dólar perdeu força frente ao Real
(-2,53%), foi observado forte fechamento na curva
de juros, refletindo tanto no IRF-M (+1,95%) quanto
no IMA-B (+4,85%) e em renda variável, além de o
Ibovespa e o S&P 500 registrarem variação positiva
pelo segundo mês consecutivo, +9,30% e +3,71%
respectivamente.

BALANÇO 2020 E PERSPECTIVAS 2021

Encerramos um ano com acontecimentos 
importantes, que afetaram não somente o mercado 
financeiro como também a vida de todos. Como de 
costume, nossas cartas de dezembro se propõem à 
uma reflexão entre o que esperávamos no início do 
ano, o que de fato ocorreu e como imaginamos que 
o cenário de fechamento evoluirá no decorrer do
período que se inicia.

Assim, um ano atrás vínhamos de frustrações com 
o crescimento brasileiro nos anos anteriores, mas
acreditávamos que 2020 seria diferente. As condições
para um crescimento sem pressão inflacionária se
mantinham e, dada a agenda legislativa apertada
pelas eleições regionais, não acreditávamos em
grandes avanços na agenda de reformas, ficando
para os dados econômicos o papel de protagonista
no foco do mercado financeiro. No exterior, o risco
mapeado vinha do processo de desaceleração
em algumas das maiores economias e de eventos
como a eleição americana, que poderiam trazer
volatilidade aos mercados.

O que se viu durante o ano de 2020 foi basicamente 
o avanço da pandemia e todas as consequências
que ela trouxe, seja para a economia real, seja
para as finanças públicas. O cenário, portanto, que
se desenvolverá em 2021 será consequência dos
impactos e das reações de cada país à pandemia em
seu território. A China conseguiu controlar a doença
antes das outras grandes economias mundiais e
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deve ser a única potência a apresentar crescimento 
em 2020, enquanto as economias emergentes da 
Ásia devem seguir como principais destinos dos 
fluxos de capitais que podem sair das economias 
americana e europeia em busca de taxas de juros 
mais atraentes. Neste sentido, ganha força a tese 
de desvalorização do dólar americano no geral e em 
específico em relação às moedas asiáticas, incluindo 
o Renminbi. Os mercados devem continuar sendo 
guiados pelos estímulos fiscal e monetário, que até 
o momento impulsionaram uma rápida recuperação 
do setor imobiliário e do mercado acionário, os 
mais beneficiados pelas baixas taxas de juros. 
O que pode alterar o padrão de valorização dos 
ativos é uma possível volta da inflação nos Estados 
Unidos, que seria fruto da expansão monetária, da 
desvalorização do dólar e do retrocesso no processo 
de globalização, com quebra de cadeias globais de 
valor, tema que deve ser acompanhado de perto 
nos próximos trimestres.

No Brasil, entramos em 2021 com incerteza fiscal 
após os mais de R$700 bilhões de déficit realizados 
em 2020 e sem um orçamento ainda aprovado 
para o novo ano, além de grande incerteza política, 
fruto das eleições para as presidências da Câmara 
e do Senado. Estes temas devem ser endereçados 
entre os meses de fevereiro e março, quando será 
possível ter maior clareza do que encontraremos ao 
longo dos próximos meses. De antemão, esperamos 
um ambiente de menor descontrole do lado fiscal, 
mas um período de maiores embates no campo 
político como prévia do que observaremos em 2022. 
A economia deverá manter o ritmo de reabertura 
bastante gradual no primeiro semestre, quando 
o processo de vacinação estará em curso e deve 
ganhar tração a partir da segunda metade do ano, 
quando passaria a se beneficiar de um cenário 
externo com baixa aversão a risco e ainda apoiado 
pelos bancos centrais. Traduzindo em números, o 
PIB deve ter caído 4,5% em 2020 e em 2021 deve 
mostrar 3,3% de crescimento, o que é reflexo do 
carrego estatístico. Em termos práticos, o primeiro 
trimestre deve ser de estabilidade na comparação 
trimestral e nos demais deve voltar ao ritmo de 
crescimento médio apresentado entre 2017 e 
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2019. A inflação apresentará um arrefecimento 
em função de uma expectativa de valorização do 
Real - que pode voltar a figurar abaixo dos R$5,00 
- e da demanda interna ainda contida, com elevada 
ociosidade, ficando em torno de 3,4%, ainda abaixo 
da meta de 3,75%. Ao longo do segundo semestre o 
COPOM deve voltar a recompor a taxa real de juros, 
elevando a Taxa Selic em ritmo gradual até chegar 
ao nível de 3,25%a.a. na reunião de dezembro. O 
cenário base é condicionado a um processo de 
vacinação que consiga imunizar os principais grupos 
de risco ao longo do primeiro semestre.  

PALAVRA DO GESTOR

MULTIMERCADO

Em dezembro, o BUTIÁ EXCELLENCE FIC FIM obteve 
retorno de +2,80%, enquanto o BUTIÁ PREVIDÊNCIA 
FIC FIM apresentou retorno de +3,39%. As maiores 
contribuições de retorno vieram de posições em 
renda variável local, posições aplicadas em juros 
reais, posição vendida em inclinação na curva 
nominal e posição comprada em ouro.

Em 2020, o BUTIÁ EXCELLENCE FIC FIM obteve 
retorno de +4,31% (156% do CDI), enquanto o 
BUTIÁ PREVIDÊNCIA FIC FIM apresentou retorno 
de +5,20% (189% do CDI). Em 24 meses, os fundos 
apresentam retornos equivalentes a 142% e 160% 
do CDI, respectivamente. As maiores contribuições 
de retorno no ano vieram de posições alocadas nas 
estratégias de renda variável local, renda variável 
internacional e operações estruturadas na curva de 
juros, além de posição alocada em ouro. As perdas 
foram concentradas em operações direcionais e de 
inclinação na curva de juros, além do livro de moedas. 
O fundo de previdência também registrou ganhos 
significativos na estratégia de crédito privado.

Embora os resultados positivos e superiores ao 
benchmark ao final do ano possam sugerir uma 
trajetória suave, o que vimos foi um mercado com 
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fortes oscilações, diversos momentos de grande 
estresse tanto em bolsa quanto juros e câmbio, 
cujo ambiente  conseguimos atravessar com ajuda 
de estruturas em derivativos e rápida redução de 
exposição ao risco, procedimentos que minimizaram 
os impactos nos primeiros meses. Após um primeiro 
momento de forte queda no preço dos ativos de 
risco, a atuação incisiva das autoridades monetárias 
e dos governos impulsionou novamente os preços e 
conseguimos aproveitar a retomada.

Para 2021, entendemos que a dinâmica interna 
se dará pelo ritmo do processo de vacinação e a 
consequente retomada do setor de serviços, principal 
setor em termos de geração de empregos e renda no 
Brasil. O jogo que parece ser jogado nos mercados 
internacionais é o do desafio das autoridades 
monetárias e dos governos à inflação, algo que 
vem sendo praticado sem maiores consequências 
adversas desde a saída da crise de 2008. Nos 
Estados Unidos, os principais resultados produzidos 
até o momento foram uma vigorosa valorização 
do mercado acionário e do setor imobiliário, além 
de crescimento estável ao redor de 2% anuais. Tal 
resultado potencializou o reinvestimento em ativos 
dentro do próprio país, gerando ciclo prolongado 
de valorização do dólar que, em conjunto com o 
avanço das cadeias globais de valor no bojo de 
um progresso da globalização ajudaram a manter 
a inflação domada, retroalimentando o sistema. A 
perspectiva de desvalorização do dólar e retração 
das cadeias globais de valor, caso de fato tenham 
continuidade, deverão gerar pressão nos preços 
no decorrer dos próximos anos e colocarão à 
prova a estrutura de juros baixos praticados nas 
economias desenvolvidas. Por ora, entramos em 
2021 posicionados na renda variável brasileira, 
com exposição à juros reais longos e em menor 
grau vendidos em inclinação da curva nominal. 
Mantivemos a alocação em ouro pela tese de 
compressão da taxa real longa nos Estados Unidos 
e aguardamos maior direcionamento para nos 
posicionarmos no mercado de moedas.
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BUTIÁ FUNDAMENTAL (LONG ONLY e LONG BIASED): 

Engatando mais um mês de forte alta, o Ibovespa 
subiu 9,3%, o que ajudou a finalizar o ano em 
território positivo, com um retorno de 2,9% em 2020. 
No mês, superamos o índice no Fundamental Long 
Only, alcançando rentabilidade de 9,7%, mas isso 
não foi o suficiente para recuperarmos o retorno 
do ano, no qual ficamos negativos em 0,7%. O 
Fundamental Long Biased, desde sua criação, em 25 
de junho de 2020, rentabilizou 14,2% contra 24,0% 
do Ibovespa e 1,0% do CDI, com uma volatilidade de 
13,1% contra 22,2% do índice de ações, ambos com 
um Índice de Sharpe de 1,9. Em dezembro, o Long 
Biased teve um retorno de 5,6%.

Em nossa visão, as motivações para a continuação 
do movimento de alta permanecem as mesmas, 
pautadas em fatores globais de recuperação 
econômica, estímulos fiscais, política monetária 
expansionista e início da vacinação em vários países. 
Também corroboram para uma visão positiva o fluxo 

estrangeiro para a bolsa brasileira, que deve continuar 
forte, e o prêmio de risco para ações, que se manteve 
atraente dada a queda dos juros longos, que servem 
de taxa de desconto para os ativos de risco. Apesar de 
continuarmos otimistas com o cenário de curto prazo, 
achamos prudente reduzir levemente a exposição líquida 
após o forte movimento de alta dos últimos três meses, 
nos colocando um pouco mais próximos da alocação 
neutra.

O movimento de rotação setorial comentado na carta 
passada, de tecnologia e crescimento para valor e 
commodities, aconteceu novamente em dezembro e 
deve continuar, apesar de talvez ter menor força devido 
à redução da defasagem de preços. Não fizemos grandes 
alterações na carteira, mas vale destacar a entrada no 
setor de shopping centers, que continua muito defasado 
em sua recuperação. Sendo assim, mantemos uma 
carteira com ativos descontados e com boas teses 
estruturais em conjunção àqueles que além de nos 
parecerem interessantes se beneficiam dos nossos 
cenários para o mercado, o que inclui uma posição 
razoável em empresas ligadas a commodities.
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FUNDOS DE INVESTIMENTO BUTIÁ – CLASSES MULTIMERCADO E AÇÕES
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

BUTIÁ EXCELLENCE
 FIC FIM 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$ 46.616.185,65 
PL médio (12 meses): R$ 47.161.209,60

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$ 106.091.216,14
PL médio (12 meses): R$ 90.349.834,37
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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$ 15.961.803,62

BUTIÁ EXCELLENCE PREVIDÊNCIA
FIC FIM

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$ 61.342.215,14
PL médio (12 meses): R$ 57.631.793,79
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