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grande apreensão em relação à variante delta, 
com temor de que as vacinas não sejam efetivas 
nesta situação. Tendo em vista os dados de hospi-
talizações, casos e mortes recentes, notamos que, 
embora esta variante seja a predominante atual-
mente, ocorre um descolamento não observado 
anteriormente entre casos e hospitalizações que 
deve ser atribuído ao processo de vacinação. Em 
nossa visão, a continuidade da imunização será 
efetiva para solucionar a questão neste primeiro 
momento, ficando os riscos para os não vacinados 
e o possível surgimento de novas variantes.

Nos países emergentes, não só a Covid causa re-
ceio no mercado. Na China, as ações do governo 
em relação às empresas privadas de educação 
geram dúvidas ao investidor internacional, com 
resgate de investimentos em um primeiro momen-
to, impactando os demais países. Nas últimas se-
manas, também temos presenciado uma guinada 
para aceleração no ritmo de alta de juros, tendo 
como motivo a possível perda do controle pela 
autoridade monetária. Puxados pelo Brasil, vimos 
o BC mexicano e chileno surpreendendo mesmo 
com altas modestas de 25 pontos base e nos úl-
timos dias a autoridade monetária russa pisando 
no acelerador e elevando em 100 pontos sua taxa 

Com decisão do FOMC, turbulências na China e 
surpresas com juros nos emergentes, o mês de 
julho foi desafiador para os investimentos interna-
cionais. No Brasil, o risco fiscal voltou a aparecer no 
foco do mercado, gerando também nova roda-
da de perdas nos ativos locais. A moeda brasilei-
ra voltou a perder valor após uma sequência de 
três meses de valorização (Dólar-PTAX +2,39%). O 
Ibovespa sucumbiu às incertezas e apresentou a 
primeira queda desde fevereiro (-3,94%), enquanto 
o S&P500 manteve o ritmo e subiu 2,27%. Na renda 
fixa, a perspectiva de mais juros aliada ao aumen-
to do risco gerou perdas nos títulos, tendo o IRF-M 
se desvalorizado em -0,47% e o IMA-B em -0,37%. 

CENÁRIO ECONÔMICO
O cenário econômico mundial ganhou mais um 
capítulo turbulento durante o mês de julho. Em 
meio à incerteza quanto à retirada dos estímulos 
nas principais economias, foram preocupações 
com novas variantes da Covid e desdobramentos 
em países emergentes que ganharam protago-
nismo no período. No plano internacional, houve 
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básica. O ambiente mais hostil ao BC de Roberto 
Campos Neto deve ser respondido agora na pri-
meira semana de agosto, com nova elevação de 
100 pontos base na expectativa de conter as ex-
pectativas de inflação para 2022, visto que os cho-
ques em combustíveis e energia elétrica, grandes 
responsáveis pelo IPCA deste ano, não serão ende-
reçados apenas com mais Selic.   

Por fim, mais uma reunião do FOMC e novamente 
um passo em direção ao processo gradual de re-
tirada de estímulos. Mantendo a cautela, Jérome 
Powell destacou a evolução da economia e reco-
nheceu o progresso, ainda que distante das metas 
do FED.  O tom, ainda que tímido, representa mui-
to para quem até duas reuniões atrás dizia nem 
pensar em quando iniciariam as conversas sobre 
as compras de ativos. Com o simpósio em Jack-
son Hole se avizinhando (26-28 de agosto), assim 
como a redução do seguro-desemprego (setem-
bro), acreditamos que estamos próximos de um 
período de maior visibilidade no tocante aos in-
vestimentos. É possível que o FED gradualmente vá 
revelando sua intenção de iniciar a redução das 
compras na virada do ano, sem intenção de gerar 
rupturas no mercado. A inflação, por sua vez, con-
tinuará a ser um termômetro da velocidade. As úl-
timas leituras mostram concentração em poucos 
itens e recentemente temas ligados à reabertura, 
como antecipado pelo próprio FED. Nesse front, os 
riscos nos parecem concentrados no setor de ha-
bitação, um dos poucos capazes de alterar a per-
cepção de transitoriedade aceita até então. 

 

PALAVRA DO GESTOR
Multimercado Macro

Em julho, o BUTIÁ EXCELLENCE FIC FIM obteve retorno 
de -1,89%, enquanto o BUTIÁ EXCELLENCE PREVIDÊN-
CIA FIC FIM apresentou retorno de -1,50%. O resultado 
foi impactado principalmente por perdas nos merca-
dos de renda variável local e juros nominais, domés-
ticos e internacionais, obtendo ganhos menores nos 

books de moedas e renda variável internacional. 

Os ruídos políticos internos causaram danos aos pre-
ços dos ativos de risco brasileiros, em um cenário em 
que o humor dos investidores em relação a países 
emergentes se mostrava frágil. A discussão em tor-
no do orçamento, ponto de stress ao final do mês, é 
um tema que deve ficar conosco durante o segundo 
semestre e será fonte de volatilidade. Por outro lado, 
o ritmo de vacinação ganha tração neste segundo 
semestre e deveremos observar em agosto o maior 
número de doses aplicadas, com a maior disponibi-
lidade de vacinas da Pfizer. Assim, o segundo semes-
tre se encaminha para ser de normalização na rotina 
das famílias, com melhora no mercado de trabalho, 
em especial os empregos de menor produtividade e 
que vinham sendo mais afetados desde o início da 
pandemia. 

Com esse pano de fundo, aumentamos alocação 
em renda variável local, zeramos posição tomada na 
ponta curta da curva de juros, dada a precificação 
de um comportamento já agressivo por parte do BCB, 
mantendo a posição vendida no trecho intermediá-
rio. Reduzimos posição em renda variável americana, 
tendo em vista o nível de preços e o cenário ainda in-
certo à frente. Acreditamos que os eventos de agosto 
e setembro trarão um pouco mais de visibilidade ao 
cenário externo, possibilitando maior convicção e au-
mento da exposição a risco. 

Ações

BUTIÁ FUNDAMENTAL (LONG ONLY e LONG 
BIASED), 

O segundo semestre não começou bem para o 
mercado de ações. Com uma queda de 3,9% no 
Ibovespa, que devolveu quase toda a alta do ano, 
o índice acumula alta de apenas 2,3% em 2021. Por 
estarmos com uma carteira agressiva no Butiá 
Fundamental FIC FIA, tivemos uma queda de 5,7% 
no mês, reduzindo nossa alta para 3,7% no ano. No 
Butiá Fundamental Long Biased FIC FIM a queda 
foi de 6,0% no mês, nos levando a acumular uma 
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alta de 0,9% no ano.

A queda do mercado começou em junho, com a 
apresentação da reforma tributária, mas este fa-
tor já não justifica mais uma performance negati-
va dos índices, pois já foi suavizada no parecer do 
relator e, se aprovada como está, levaria a uma 
queda maior no IRPJ e seria favorável para o valor 
das empresas, especialmente para aquelas volta-
das ao crescimento. O retorno da CPI da Covid, que 
contribuiu para a queda, deve continuar a gerar 
apenas ruídos.

A performance negativa, dessa vez, está relacio-
nada às questões fiscais. A vontade do planalto 
de aumentar o Bolsa Família e modificar as regras 
de pagamento dos precatórios volta a ameaçar a 
credibilidade e a viabilidade do teto de gastos. Já 
vimos esse filme antes e, como da última vez, não 
acreditamos que o governo irá abandonar a esta-
bilidade fiscal em nome do populismo. A aproxima-
ção das eleições combinada à baixa popularida-
de do governo Bolsonaro aumenta a tentação de 
se expandir os programas sociais, mas confiamos 
que a compreensão de que o trade-off de uma 
crise econômica não é interessante irá permane-
cer, inclusive porque o cenário base de avanço 
da vacinação e da recuperação econômica, que 
continuam a apresentar dados melhores, deve 
começar a melhorar a avaliação do governo nos 
próximos meses.

Na visão setorial, de herói em junho para vilão em 
julho, o setor de varejo foi o que apresentou a per-
formance mais desfavorável no último mês, com 

destaque para as quedas de Via e, novamente, de 
Trisul.  Conforme explicitado em nossa última car-
ta, esta última ainda sofre com a miopia do mer-
cado em sobrepesar os impactos de curto prazo 
da pressão de custos, a competição e o aumento 
dos juros, mas achamos que a precificação está 
exageradamente descontada com vistas no longo 
prazo e a temos como nossa preferência no setor. 
A maior contribuição positiva pode ser atribuída à 
Simpar, que há muito tempo é um de nossos cases 
favoritos e continua demonstrando que sua gera-
ção de valor cresce ainda mais rápido do que os 
preços de suas ações.

Como não tivemos alterações em nosso cenário 
base, onde a recuperação econômica, a vacina-
ção, e o nível de commodities continuam a nos 
deixar positivos com a trajetória de lucros das 
empresas e, combinado a isso, todos os eventos 
recentes levaram a precificação das ações a ní-
veis muito interessantes, aumentamos nossa ex-
posição ao mercado acionário e iniciamos agosto 
próximos ao no nível máximo de alavancagem em 
nossos fundos. A manutenção de nosso cenário 
base também não justifica grandes alterações 
em nosso portfólio, com maior exposição aos se-
tores de consumo discricionário e industriais, que 
se beneficiam do ciclo econômico e da reabertura. 
Também temos exposição relevante a empresas 
de commodities, nas quais o preço e a geração de 
caixa são interessantes. A maior parte do portfólio, 
no entanto, já está voltada a teses estruturais, que 
combinam baixo preço e alta qualidade.
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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$ 60.601.704,96
R$ 60.012.584,20

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$ 46.609.016,52
R$ 46.550.377,08
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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: 

PL médio (12 meses): 

R$ 17.347.925,49
R$ 16.112.412,05

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$ 108.031.037,26
R$ 100.845.066,79
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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


