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tes entre si. A principal tese no momento, criada a 
partir da eleição de Joe Biden e fortalecida pela 
conquista da maioria no Senado pelos Democra-
tas, é a da reflação. Por essa linha, a perspectiva de 
robusto plano de estímulo fiscal este ano, na se-
quência dos enormes esforços fiscais e monetários 
realizados no ano passado, catapultará os Estados 
Unidos a um forte crescimento da produção, dos 
salários e finalmente da inflação. Adicionalmente, a 
intenção já revelada de Biden de implementar um 
robusto plano de infraestrutura dá abertura para 
especulação sobre o início de um super ciclo de 
commodities.

Neste contexto, foi possível observar, em parte do 
mês, uma conjunção de dólar se valorizando pe-
rante outras moedas fortes, yields das treasuries 
americanas subindo, além de commodities e 
ações de duration longa que se valorizavam. Todos 
os movimentos em linha com as narrativas, mas 
que dificilmente seguirão juntos no médio prazo. Se 
a história pode nos guiar, é improvável que em um 
cenário de dólar se fortalecendo haverá espaço 
também para uma apreciação das commodities. 
Ainda, caso persista a apreciação da moeda ame-
ricana, o próprio temor da inflação por lá (que é 
a raiz da elevação nos yields) deveria se arrefecer 

O cenário externo aos poucos vai comprimindo 
os graus de liberdade da política local. A pressão 
sobre a moeda aliada à indefinição sobre o orça-
mento e a extrema dificuldade enfrentada pela 
PEC Emergencial no Senado tem colocado dúvidas 
sobre a capacidade do atual governo de direcio-
nar o país para a rota do crescimento e susten-
tabilidade fiscal. Assim, o Ibovespa registrou nova 
queda de -4,37% enquanto o S&P500 registrou alta 
de 2,61%. Na renda fixa, o IRF-M caiu -1,18% e o IMA-B 
-1,52%. Por fim, o BRL voltou a se enfraquecer contra 
o USD (Dólar-PTAX +0,99%).  

CENÁRIO ECONÔMICO
Não é segredo que o mercado se move por nar-
rativas. Assim como nas ciências, o confronto das 
hipóteses com os dados se encarrega de definir 
as ideias que ficarão e aquelas que devem ser 
descartadas. Em fevereiro, observamos novamen-
te uma série de suposições sendo consideradas e, 
enquanto o desenrolar dos fatos não chega ao fim, 
cabe a nós separar as boas, as ruins e as excluden-
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em algum momento. Outro binômio que também 
gera dúvidas no curto prazo é a valorização das 
ações, especialmente as de menor relação preço/
lucro, simultaneamente à uma subida consistente 
nos yields das treasuries.

Começando pelas commodities, especialmen-
te pelo petróleo (que junto da treasury de 10 anos 
americana e do índice dólar, formam os três pre-
ços chave da economia), a situação parece pou-
co óbvia. Após chegar a USD 35 no auge da pan-
demia em 2020, o Brent se valorizou quase 90% até 
meados de fevereiro, atingindo USD 66 o barril. Mas 
a commodity neste momento vem sendo susten-
tada pela OPEP, o cartel que se reúne periodica-
mente para definir as diretrizes de produção. En-
tretanto, o hiato entre a capacidade de produção 
e a quantidade de óleo efetivamente extraída está 
próxima da máxima histórica com cerca de 8,9 
milhões de barris/dia (após a crise de 2008 esse 
número chegou a 6,7milhões de barris/dia). Com 
preços em alta, a pressão dos membros para nor-
malização da produção vem crescendo. Na última 
reunião, a Arábia Saudita, em meio a um impas-
se, optou por conta própria em realizar os cortes 
necessários, cenário que não parece, à princípio, 
que se sustente no médio prazo. Nos grãos, com-
modities como a soja devem ter recorde de pro-
dução no Brasil, enquanto os produtores de milho, 
incentivados pelos elevados preços, também de-
vem expandir a produção. Uma pista é a análise 
dos contratos futuros na bolsa de mercadorias em 
Chicago, que mostra máxima histórica nas vendas 
de contratos futuros pelos players comerciais, ou 
seja, neste nível de preços estão fazendo hedge de 
grande quantidade da produção, algo que na his-
tória recente está relacionado à períodos de pico 
de preço. Ainda na análise do mercado de futuros, 
olhando grãos de forma mais ampla (milho, soja 
e trigo) notamos que os especuladores (fundos 
de hedge) estão no ápice histórico de posições 
compradas líquidas em relação aos contratos em 
aberto nestes mercados, que também esteve as-
sociado na última década a períodos de pico de 
preço. Por fim, como os temas do momento são 
descarbonização e eletrificação, os metais indus-

triais como cobre, zinco e alumínio parecem mais 
favorecidos pela nova economia verde. O Plano 
Quinquenal a ser anunciado este mês na China e 
o esperado plano de infraestrutura, com possibili-
dade de ser anunciado também esse mês nos Es-
tados Unidos, nos darão uma boa dica do que virá.

Já as taxas de juros americanas são o grande ca-
talisador das dúvidas. A elevação da taxa de dez 
anos das treasuries aumenta o custo de oportuni-
dade de todos os projetos de investimentos, impac-
tando principalmente aqueles que oferecem baixa 
taxa de retorno em relação aos preços negocia-
dos. E aqui estão muitas das empresas de tecno-
logia que são negociadas no mercado americano 
e que foram responsáveis pela sua performance 
superior. Se a tese de reflação se materializar, o 
FED será colocado em uma situação difícil. Terá 
de optar por um controle da curva de juros, como 
implementado já por alguns países, evitando uma 
correção mais acentuada das bolsas americanas 
e dos mercados financeiros emergentes, ou terá 
a opção de deixar a normalização ocorrer, ante-
cipando uma regularização da política monetária 
que viria à frente. No atual momento, não é trivial 
adivinhar a posição de Jerome Powell, que tenta 
coordenar os mercados através de suas falas pe-
riódicas e parece aguardar o momento em que 
os dados confrontarão as narrativas, neste caso, o 
momento em que a elevação dos yields se dissipe 
ou finalmente passem a causar danos severos ao 
longo bull market nas ações.    

No Brasil, o cenário externo aos poucos vai com-
primindo os graus de liberdade da política local. A 
pressão sobre a moeda impede uma desinflação 
no ritmo que era esperado. A indefinição sobre o 
orçamento e a extrema dificuldade enfrentada 
pela PEC Emergencial no Senado têm colocado 
dúvidas sobre a capacidade do atual governo 
de direcionar o país para a rota do crescimento e 
sustentabilidade fiscal. No mês, divulgações sobre 
o varejo mostram que o setor retrocedeu em janei-
ro, cenário que deve se repetir em fevereiro dado 
que também não houve pagamento do auxílio 
emergencial e algumas localidades passaram a 
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fazer restrição de mobilidade. Para março, o gran-
de tema a ser acompanhado é a PEC Emergencial, 
que, até a virada do mês, não inspirava grandes 
expectativas. A reação dos mercados e a capaci-
dade do Governo de organizar sua base no Con-
gresso serão fundamentais para que o país ultra-
passe esse momento turbulento.

Por fim, a reunião do Copom no dia 17 e a deci-
são no dia 18 são destaque na agenda mensal. 
Assim como temos escrito nas cartas anteriores, 
mantemos a expectativa de que o Copom inicie 
o ciclo de alta já nesta reunião, em um aumento 
de 25bps. O mercado, no momento em que esta 
carta é escrita, já precifica subida de 50 bps, mos-
trando como o cenário mudou nas últimas sema-
nas, visto que, até nossa última carta, mesmo um 
início em março não parecia tão consensual en-
tre os players. A decisão e, principalmente, o tom 
adotado, nos dará uma melhor estimativa sobre o 
restante do ciclo.

 

PALAVRA DO GESTOR
Multimercado Macro

Em fevereiro, o BUTIÁ EXCELLENCE FIC FIM obteve re-
torno de -1,67%, enquanto o BUTIÁ EXCELLENCE PRE-
VIDÊNCIA FIC FIM apresentou retorno de -1,57%. Os 
principais fatores que contribuíram para o resultado 
desfavorável são oriundos dos livros de renda variável 
doméstica, posição comprada em ouro, vendida em 
inclinação de juros e comprada em NTN-Bs, além de 
cesta de moedas contra o Dólar.

O mês de fevereiro foi novamente desafiador para 
nossas posições. A deterioração do cenário político/
fiscal ocorreu de forma exponencial ao longo do mês. 
Essa trajetória desfavoreceu nosso aumento gradual 
de algumas posições no período. Acreditamos que o 
momento atual é similar ao que enfrentamos a partir 

de outubro do ano passado, agravado pelo fato de 
que, desta vez, não há a possibilidade de adiarmos a 
discussão orçamentária. 

Em meio aos ruídos vindos de Brasília e do agrava-
mento da pandemia em todas as regiões do país, 
temos focado atenção no cumprimento do crono-
grama de vacinação, que, se executado como pla-
nejado, pode permitir uma reabertura mais substan-
tiva já na segunda metade do ano. Assim, mantemos 
atenção aos eventos no curto prazo, buscando novas 
proteções e gerenciamento a exposição aos diversos 
riscos para que consigamos nos beneficiar de boas 
oportunidades que deveremos observar à frente.

Ações

BUTIÁ FUNDAMENTAL (LONG ONLY e LONG BIA-
SED), 

Durante o mês de fevereiro, não houve alteração 
da tendência e tivemos mais uma rodada de des-
valorização Ibovespa, que caiu 4,4%, completando 
uma queda de 7,6% no ano. Novamente supera-
mos o benchmark no Butiá Fundamental Long 
Only, que apresentou uma queda de 2,5% no mês 
e de 5,3% no ano, e no Butiá Fundamental Long 
Biased, que apresentou uma queda de 1,7% no mês 
e de 3,0% no ano.

Uma maior percepção de risco de inflação nos EUA 
fez com que as taxas de juros longos do país, que 
servem de referência de taxa de desconto para os 
ativos de risco globalmente, subissem, causando 
uma desvalorização do mercado acionário ame-
ricano e do brasileiro. A situação da nossa bolsa 
foi agravada após a interferência de Bolsonaro na 
Petrobrás e a indicação de que haveria mais inter-
venções, gerando um temor de aumento de inter-
vencionismo, o que sempre prejudica a confiança 
no mercado, dado o menor grau de previsibilida-
de. Adiciona-se a isso a dificuldade do Governo de 
emplacar as contrapartidas de ajuste fiscal na PEC 
de extensão do auxílio emergencial.
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É normal que situações de aumento de risco ve-
nham acompanhadas da desvalorização dos 
ativos. Cabe a nós julgar se a desvalorização foi 
excessiva ou não, melhorando ou piorando a re-
lação de risco/retorno. No caso atual, acreditamos 
que a relação se tornou mais favorável, nos levan-
do a iniciar março com uma alocação agressiva. 
Nosso cenário base considera que, mesmo que 
não paralelamente à PEC emergencial, medidas 
compensatórias que garantam a manutenção do 
teto de gastos serão aprovadas, que a vacinação 
acelerará e a que a economia retomará o cresci-
mento nos próximos trimestres. Essa visão aliada 
ao aumento do prêmio de risco da bolsa brasileira, 
apesar da alta dos juros longos, níveis de valua-
tion interessantes, uma performance relativa ruim 
das ações brasileiras frente às do resto do mundo 
e forte alívio técnico, justifica nosso otimismo com 
o mercado no médio prazo.

Estamos cientes de que o curto prazo deve ser 
de alta volatilidade até que o Governo demonstre 
menor propensão ao populismo e ao intervencio-
nismo e, consequentemente, o mercado reganhe 
confiança na austeridade fiscal. Caso esse cenário 
não se concretize, as consequências serão muito 
graves, portanto, estamos prontos para uma rápi-
da redução do risco em nossos portfólios.

Continuamos a defender a diversificação de te-
mas nos portfólios e a refletir isso em nossa cartei-
ra, cuja principal exposição está no tema de com-
modities, que deve continuar a se beneficiar do 
panorama atual de estímulos fiscais e monetários 
em todo o mundo. Nesse segmento, nossa empre-
sa favorita é a Vale, que continua com valuation 
descontado em qualquer métrica e cujo cenário 
de riscos vem sendo amenizado com seu forte 
foco em ESG. Completam a exposição a este tema, 
Petrorio, Marfrig, Suzano e uma pequena fatia em 
Petrobras, cujos preços descontados justificam al-
guma alocação, na mesma linha de relação risco/
retorno que utilizamos para o portfólio como um 
todo.

Em contraponto à alocação em temas que se be-
neficiam do cenário macro atual, temos também 
forte exposição a empresas dependentes de juros, 
emprego, consumo e mobilidade, como empresas 
de varejo, educacionais e incorporadoras. Esses 
setores sofrem muito nesse cenário de agrava-
mento da pandemia e baixa taxa de vacinação e 
devem continuar pressionados no curto prazo, mas 
os preços estão suficientemente atrativos. Nesses 
casos, estamos mais focados em comprar barato 
do que em acertar em qual momento o mercado 
irá se mover na direção de ajustamento do valor 
justo, condizente com uma visão de longo prazo.
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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 obje-
tivos. 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: 

PL médio (12 meses): 

FUNDOS DE INVESTIMENTO BUTIÁ – CLASSE CRÉDITO PRIVADO
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

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: 
PL médio (12 meses): 

R$ 46.694.014,44

R$ 59.905.465,48

R$ 46.677.005,16

R$ 58.004.369,33



CARTA DE 
multimercado e ações

FEV . 2021

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
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:

PL médio (12 meses):

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$ 97.673.669,35   
R$ 89.625.311,55

R$ 16.522.897,94 
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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

/butiainvestimentos

/butiainvest

/butiá-investimentos

Butiá Investimentos

ButiáCast

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

https://www.facebook.com/butiainvestimentos
https://www.instagram.com/butiainvest/
https://www.linkedin.com/company/buti%E1-investimentos/
https://www.youtube.com/channel/UCng3BUt1Pbl-YZg-P_IPeKg
spotify:show:6a3HyYQ3MyzMsGyI4Lb5cp
http://www.butiainvestimentos.com.br
mailto:atendimento%40butiainvestimentos.com.br?subject=

