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crescimento nos Estados Unidos segue surpreen-
dendo, assim como foi na divulgação dos dados 
do mercado de trabalho referente a março, com 
mais de 900 mil vagas criadas e, na sequência, 
com o ISM industrial atingindo nível recorde. A in-
tenção do presidente Biden por mais gastos, como 
no caso do plano de infraestrutura, ajuda a man-
ter no mercado o sentimento de que o país inicia 
um período de duradouro crescimento, embora 
valha ponderar que as tratativas políticas por lá 
nem sempre serão tão fáceis quanto as narrati-
vas de mercado fazem parecer. Por ora, o anúncio 
do prefeito de Nova York ao final do mês, sobre a 
reabertura da cidade a partir de julho, empurra as 
dúvidas para depois e coloca sob nossos olhos a 
retomada da maior economia em contraposição 
à grande parte do resto do mundo que ainda en-
gatinha no processo de vacinação.

No Brasil, o IBGE divulgou os dados de fevereiro. In-
dústria e comércio apresentaram números abai-
xo do estimado, com destaque negativo vindo da 
produção de veículos, enquanto a indústria me-
talúrgica e de máquinas e equipamentos, assim 
como o comércio de móveis e eletrodomésticos 
e a própria venda de veículos estiveram no lado 
das surpresas positivas. O setor de serviços tam-

A redução de incertezas, ainda que substituídas 
por fatos pouco promissores, permitiram uma 
mensuração um pouco mais adequada do risco 
interno em abril. Com um cenário externo de bai-
xa aversão a risco, os ativos domésticos passa-
ram por recuperação. No período, o Ibovespa vol-
tou a apresentar valorização (+1,94%), enquanto o 
S&P500 apresentou variação de 5,24%, chegando a 
11,32% somente nos quatro primeiros meses do ano. 
Na renda fixa, a menor incerteza e a perspectiva 
de atuação mais firme do Banco Central neste ano 
permitiram um desempenho positivo dos vértices 
intermediários e longos da curva de juros. O IRF-M 
subiu +0,84% e o IMA-B +0,65%. Nas moedas, o BRL 
esteve entre as moedas emergentes com melhor 
rentabilidade, ganhando força contra o USD pela 
primeira vez no ano (Dólar-PTAX -5,16%). 

CENÁRIO ECONÔMICO
Os desdobramentos nestes primeiros meses do 
ano vão dando contorno ao que deve nos esperar 
na sequência dos próximos trimestres. O ritmo de 
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bém surpreendeu, avançando 3,7% no período. Os 
dados mais recentes, no entanto, mostram que há 
grandes desafios à frente. A confiança, que caiu de 
forma generalizada em março, fruto das medidas 
de maior distanciamento social, não se recuperou 
integralmente em abril e deve seguir dependente 
da situação sanitária. 

A inflação projetada pelo mercado para este ano, 
por sua vez, convergiu para 5% conforme o Rela-
tório Focus, e em nossa visão teria ainda espaço 
para subir ao patamar de 5,5%, a se manterem as 
condições atuais. Com as expectativas para 2022 
também acima da meta, o Banco Central pode ser 
forçado nas próximas reuniões a novamente a re-
visar seu plano de vôo, que prevê atualmente um 
ajuste parcial, e passar a mirar um ajuste comple-
to da política monetária mesmo com a economia 
apresentando elevada ociosidade.  

Na política, o imbróglio do orçamento chegou 
ao fim. Contudo, como era temido desde o início, 
uma parte dos gastos (montante superior a R$120 
bilhões) foi colocada fora da restrição do teto de 
gastos. A resposta de mercado, no entanto, não foi 
negativa no período, visto que havia risco, inclusive, 
de que o próprio teto fosse formalmente colocado 
para fora, o que afetaria também as perspectivas 
para a trajetória dos próximos anos das contas pú-
blicas. Por fim, em maio, o foco passa a ser a CPI da 
Covid, que pela composição dos nomes (majori-
tariamente de oposição ao governo federal) deve 
ajudar a esquentar novamente o tema da eleição 
presidencial do próximo ano.

 

PALAVRA DO GESTOR
Multimercado Macro

Em abril, o BUTIÁ EXCELLENCE FIC FIM obteve retor-
no de +1,48%, enquanto o BUTIÁ EXCELLENCE PRE-
VIDÊNCIA FIC FIM apresentou retorno de +1,42%. No 

acumulado em 12 meses, os fundos apresentaram re-
tornos, respectivamente, de +7,5% e +11,2% enquanto 
o benchmark (CDI) se valorizou 2,1%.

 O mês foi favorável às estratégias que vínhamos car-
regando e também nas iniciadas no mês anterior. Os 
principais ganhos vieram dos livros de renda variá-
vel doméstica e do livro de juros, com posição ven-
dida em inclinação na parte intermediária da curva 
de juros e direcional na ponta longa. Em menor grau 
tivemos ganhos na posição em renda variável inter-
nacional, enquanto as perdas ocorreram em posição 
tomada na curva de juros americana e no livro de 
moedas.

O cenário formado em abril reforça o receio quanto 
ao lado fiscal. A baixa disposição ao ajuste das con-
tas públicas pode forçar novamente que um ajuste 
recessivo recaia sobre o setor privado em caso de 
continuidade da aversão ao risco local por parte dos 
investidores estrangeiros. Contudo, a normalização da 
política monetária e a reabertura gradual da econo-
mia seguem como pilares que equilibram o balanço 
de riscos.

Seguimos com o entendimento de que o nível de 
preço dos ativos domésticos embute ainda elevado 
prêmio de risco, justificando as alocações. Dado o 
movimento de preços ocorrido em abril e a incerteza 
gerada com o início da CPI da Covid nos fizeram en-
trar em maio com menor exposição a risco.

Ações

BUTIÁ FUNDAMENTAL (LONG ONLY e LONG 
BIASED), 

A alta do mercado, iniciada em março, continuou 
em abril, quando o Ibovespa subiu 1,9%, pratica-
mente zerando a performance do ano, que agora 
apresenta uma queda de 0,1%. Superamos o índice 
em nossos dois fundos de ações, o Butiá Funda-
mental FIC FIM (Long Only), que rendeu 3,0% no mês, 
acumulando alta de 2,0% no ano e o Butiá Funda-
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mental FIC FIM (Long Biased), que rendeu 2,0% no 
mês, acumulando alta de 2,4% no ano.

Ao longo do mês, observamos desenvolvimentos 
positivos que em nossa opinião ainda não se re-
fletiram completamente nos preços, deixando a 
alocação em ações mais interessante. Como con-
sequência, estamos novamente com uma visão 
de assimetria positiva para o mercado acionário, o 
que se traduz em uma maior exposição líquida em 
nossos fundos. Os eventos positivos estão ligados 
ao panorama fiscal brasileiro, aos desdobramen-
tos da pandemia, ao crescimento da nossa eco-
nomia e dos lucros das empresas.

Conforme explicitado em nossa última carta, uma 
das condições para o aumento de nossa aloca-
ção em ações era a aprovação de um orçamento 
exequível, com manutenção do teto de gastos. A 
aprovação do texto atual atenua nossas preocu-
pações fiscais no curto prazo, mas não as elimina, 
pois, além de deixar espaço para despesas adicio-
nais com saúde e apoio às empresas, o que acha-
mos arriscado, apesar de adequado, também 
deixa pouco volume de recursos para despesas 
discricionárias. 

Apesar do triste cenário de mortes e de conta-
minação causados pelo Coronavírus, parece que 
abril foi o auge da pandemia no Brasil e, ao que 
tudo indica, a partir de agora os números decairão 
com razoável velocidade, permitindo um crescen-
te grau de reabertura da economia, paralelamente 
ao aumento da vacinação. A experiência interna-

cional indica que a reabertura da economia, alia-
da ao efeito das políticas fiscais e monetárias ex-
pansionistas, ao consumo reprimido e à poupança 
extraordinária gerada em 2020, deve proporcionar 
impulso ao consumo e à atividade econômica. 

Do ponto de vista local, a economia já mostrava 
sinais de resiliência maior do que o esperado, de 
acordo com os dados disponíveis dos primeiros 
meses do ano, o que justifica a alocação em em-
presas ligadas ao consumo cíclico. Do ponto de 
vista internacional, serve de base para as nossas 
alocações em empresas de commodities, cujos 
preços continuam a se apreciar. Como a liquidez 
global ainda é muito alta e não parece que os es-
tímulos fiscais irão cessar, inclusive nos EUA, onde 
estão sendo propostos diversos pacotes de incen-
tivo, essa tendência de alta das commodities deve 
continuar. No cenário de riscos, continuamos a ob-
servar atentamente a evolução da inflação nos 
países desenvolvidos, o que pode reverter o fluxo 
de liquidez e aumentar as taxas de juros.

Completam nossa carteira, além de algumas te-
ses de valor, as teses estruturais, como as ligadas 
a tecnologia e ao financial deepening, e como 
Hapvida, que retorna ao nosso portfólio após a re-
cente queda em seu preço, o que nos parece uma 
oportunidade. A empresa, que além de apresen-
tar ótima gestão, diferenciais competitivos e atuar 
em um mercado em crescimento e consolidação, 
deve colher diversos benefícios operacionais e fis-
cais em sua fusão com a Intermédica.
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FUNDOS DE INVESTIMENTO BUTIÁ
CLASSE MULTIMERCADO E AÇÕES

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$ 61.021.187,92
R$ 58.923.759,71

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): 

R$ 47.622.622,33
R$ 46.611.796,30
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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$ 17.526.093,19

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):
R$ 105.606.067,45

R$ 95.098.929,38
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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

Gestão de Recursos

/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=

