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xos, observados pela última vez em 2011, quando 
a economia ainda buscava se recuperar da crise 
financeira de 2008. Os dados de crescimento das 
vendas no varejo também surpreenderam nova-
mente para baixo, embora os valores gastos pelas 
famílias estejam ainda em patamar acima do pré-
-pandemia. 

Olhando de forma agregada, os dados de surpre-
sa econômica nos Estados Unidos, que comparam 
as expectativas do mercado em relação aos nú-
meros efetivamente divulgados, mostram que já 
entramos no terreno negativo a partir de agosto, 
sugerindo que as expectativas de crescimento 
econômico devem passar a ser revistas para bai-
xo nos próximos meses. Pelo lado asiático o cresci-
mento já chama maior atenção e há uma mobi-
lização do governo central para maior concessão 
de crédito pelo sistema financeiro. Por fim, é notó-
ria a pressão estatal para contenção dos preços 
de aço, o que acabou tendo como consequência 
a derrubada pelo segundo mês consecutivo dos 
preços do minério de ferro.

No Brasil, o mês foi de reunião do Copom mostran-
do uma diretoria do Banco Central ainda mais dura 
em relação à inflação, deixando na mesa nova 
aceleração do ritmo de altas. O cenário, no entan-
to, foi de stress na curva de juros em reflexo à um 
ambiente político/fiscal bastante incerto à frente e 
choques na inflação que vem se acumulando. O 
risco hídrico segue na pauta e impede a conver-
gência da inflação para níveis mais baixos. A situa-
ção acaba colocando o BC em posição descon-
fortável, uma vez que, pela natureza dos choques 
inflacionários, a postura do Comitê parece inócua 

Em um mês com turbulências por aqui e volatili-
dade no exterior, o mercado local acabou se des-
colando novamente dos resultados observados 
no exterior, acarretando perdas em bolsa, juros e 
na moeda brasileira. O Real voltou a perder valor 
(Dólar-PTAX +0,42%) e o Ibovespa apresentou nova 
queda (-2,48%), enquanto o S&P500 manteve no-
vamente o ritmo e subiu 2,90%. Na renda fixa, em 
reprise do mês anterior, os títulos se desvaloriza-
ram, tendo o IRF-M fechado em queda de -0,60% e 
o IMA-B de -1,09%.  

CENÁRIO ECONÔMICO
O cenário internacional foi marcado em agosto 
por eventos importantes nos Estados Unidos e na 
China. Pelo ocidente, as expectativas quanto aos 
próximos passos do FED seguem guiadas por um 
discurso brando e gradual, que tem como obje-
tivo minimizar os impactos potenciais da retirada 
dos estímulos. O mercado entende que o principal 
banco central do mundo não está disposto a re-
petir os erros de 2013 e deve agir de forma lenta. 
Ainda, Powell tem conseguido passar adiante sua 
narrativa de uma inflação temporária, o que ajuda 
a sustentar a curva de juros nos níveis atuais e tem 
dado suporte aos preços das ações. 

Na economia real, os dados mostram um cená-
rio um pouco mais brando e coloca-se algumas 
dúvidas à frente, como pôde ser visto na divulga-
ção do índice de sentimento do consumidor da 
Universidade de Michigan, que veio em níveis bai-
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no curto prazo para conter o avanço dos preços e 
também das expectativas, embora coloque sérios 
riscos ao crescimento futuro.
 

PALAVRA DO GESTOR
Multimercado Macro

Em agosto, o BUTIÁ EXCELLENCE FIC FIM obteve re-
torno de -1,42%, enquanto o BUTIÁ EXCELLENCE PRE-
VIDÊNCIA FIC FIM apresentou retorno de -1,48%. O 
resultado foi impactado principalmente por perdas 
nos mercados de renda variável local, juros nominais 
domésticos e inflação implícita também local. Pelo 
lado positivo, observamos ganhos em juros e renda 
variável internacional. 

Observamos mais um mês de muito ruído interno e 
expectativas em relação à política monetária ame-
ricana. Por aqui o cenário continua incerto, visto que 
o projeto orçamentário para 2022 foi entregue sem 
novidades e as discussões para abertura de espa-
ço para a ampliação dos programas sociais devem 
ocorrer no Congresso, o que deve preencher as dis-
cussões nos próximos meses com elevada volatili-
dade. Na cena externa, o FED tem conseguido guiar 
as expectativas para iniciar um processo gradual de 
redução das compras mensais de ativos que vem 
sendo implementadas, e o discurso brando de Je-
rome Powell no simpósio de Jackson Hole ao final do 
mês teve sua importância. O próximo passo agora 
será acompanhar os dados de mercado de trabalho 
após a retirada dos estímulos ao seguro-desempre-
go americano, o que deve aumentar a oferta de tra-
balho e ajudar na contenção de preços.

Com o cenário apresentado, no início do mês zera-
mos a posição aplicada em juros locais no trecho 
intermediário da curva, voltando a aplicar na parte 
longa já nos últimos dias após forte stress observado. 
No período, ainda zeramos a posição comprada em 
dólar contra real visto que, com o nível atual de juros, 
um novo stress da curva de juros causado por proble-
mas internos limitaria as perdas da moeda brasileira. 
Por fim, zeramos a posição em renda variável inter-

nacional dada a valorização recente, tendo em vista 
o fator preço e a necessidade de acompanhar um 
pouco mais o cenário antes de nova alocação.

Ações

BUTIÁ FUNDAMENTAL (LONG ONLY e LONG 
BIASED), 

O cenário desfavorável perpetuou em agosto, le-
vando o Ibovespa a apresentar uma queda de 
2,5% no mês e entrar em território negativo de -0,2% 
no ano. Nossa posição agressiva, baseada no ci-
clo e nos dados econômicos, no nível de preços 
e na crença de que o cenário de risco não terá 
desfecho negativo fez com que a performance no 
mês dos nossos fundos de ações tenha sido mais 
negativa que a do índice. No Butiá Fundamental FIC 
FIA, tivemos uma queda de 4,9% no mês, também 
nos levando a território negativo no ano, com uma 
queda de 1,4%. No Butiá Fundamental Long Biased 
FIC FIM a queda foi de 5,5% no mês, nos levando a 
acumular uma queda de 4,7% no ano.

O cenário de riscos não sofreu grandes alterações 
e continua sendo o principal fator a pressionar ne-
gativamente a bolsa brasileira. Os elementos des-
se cenário continuam a ser a possibilidade de uma 
reforma tributária ruim, a crise institucional envol-
vendo Bolsonaro e o STF, as investigações da CPI 
da Covid e, principalmente, os riscos fiscais. 

A reforma tributária pode ser uma ameaça à esta-
bilidade fiscal ou ao crescimento caso as pressões 
de grupos de interesse reduzam ou aumentem de-
mais a arrecadação, além de potencialmente dei-
xar nosso sistema ainda mais complexo. Com rela-
ção à crise institucional, acreditamos que um alívio 
pode ser percebido após os movimentos de Sete 
de Setembro, levando o risco econômico e institu-
cional a cair, pois o risco de ruptura se torna menor, 
na medida que nos parece não haver muito apoio, 
fora do núcleo Bolsonarista, ou ainda movimenta-
ções relevantes de apoio do stabilishment e de mi-
litares, às ameaças à democracia. Bolsonaro deve 
manter o tom bélico com o STF para acenar à sua 
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base ideológica, que cada vez mais se isola em 
seu apoio, mas as circunstâncias não parecem fa-
voráveis a alguma ruptura. Continuaremos a mo-
nitorar esse risco enquanto ainda não sabemos os 
desdobramentos da CPI da COVID e das investi-
gações dos filhos do presidente, que em conjunto 
com a aproximação das eleições sem alta de sua 
popularidade pode levar Bolsonaro ao radicalismo.

O tema atual do constante risco fiscal vivido pelo 
Brasil continua a ser o de ampliação do programa 
de transferência de renda derivado do Bolsa Fa-
mília e as modificações das regras de pagamento 
dos precatórios. As soluções estão sendo negocia-
das envolvendo os três poderes e devem envolver 
o parcelamento dos precatórios ou a retirada des-
te item do teto de gastos, criando espaço para o 
aumento do programa de transferência de renda. 
Essa solução não é a ideal, o corte em outras des-
pesas seria o caminho que mais contribuiria para 
a previsibilidade fiscal de longo prazo, mas a ma-
nutenção do restante dos gastos dentro do teto 
deve ser suficiente para acalmar o mercado num 
primeiro momento, dada a natureza menos previ-
sível e discricionária dos precatórios, o que torna 
essa retirada um precedente menos perigoso.

Até que estes fatores de risco sejam mitigados, 
devemos continuar a ver alta volatilidade na Bol-
sa, mas avanços positivos nessa agenda devem 
permitir um significativo rerating do mercado, pois 
este se encontra com preços muito desconta-
dos, especialmente frente aos demais mercados 
globais. Como fator positivo, também temos uma 
recuperação econômica impulsionada pela rea-
bertura e pelo avanço da vacinação. Apesar de 
uma piora na margem, ainda esperamos um cres-
cimento acima de 5% do PIB nesse ano. A geração 
de empregos vem surpreendendo positivamen-
te e deve haver aceleração na criação de novos 
postos de trabalho no setor de serviços conforme 
mais cidades voltam ao funcionamento normal. 
Boas surpresas também foram observadas nos 
resultados relativos ao segundo semestre desse 
ano, divulgados pelas companhias listadas, com 

grande volume de números acima das projeções. 

Um fator que impacta negativamente a tese de 
recuperação econômica é a inflação, que tem 
sido persistentemente mais alta que as projeções. 
A combinação de um aumento nos índices de 
preço com um cenário de riscos maior tem pres-
sionado o câmbio e a curva de juros para cima, o 
que tende a reduzir o consumo e os investimen-
tos, ameaçando o crescimento de 2021 e de 2022. 
Além da redução dos fatores de risco, a reversão 
de alguns fatores específicos causados pela pan-
demia, como a falta de componentes em algumas 
cadeias produtivas e a alta dos preços de com-
modities, pode melhorar as perspectivas de infla-
ção e de recuperação. A alta de preços também 
sofre impactos provenientes da crise hídrica, que 
se agravou pela falta de chuvas e maior demanda 
energética. Além de afetar a inflação, um raciona-
mento teria impactos significativos no crescimento 
do próximo ano. 

O pano de fundo de maior percepção de risco 
pelo mercado e de forte aumento da curva de 
juros é especialmente negativo para nossas te-
ses de crescimento, que têm grande parte do va-
lor no futuro e são voltadas ao mercado interno. 
Este fator em conjunto com uma valorização dos 
bancos incumbentes, que são relativamente me-
nos prejudicados pela alta dos juros e nos quais 
estamos subalocados, foi responsável pela nossa 
performance desfavorável do mês. Como temos 
convicção em nossas posições, paciência e longo 
horizonte de investimento, encaramos esse movi-
mento do mercado como natural e mantemos a 
maior parte do perfil de nosso portfólio, dispostos a 
enfrentar a volatilidade, que deve continuar. Parte 
da performance negativa do mês também pode 
ser atribuída a uma queda da cotação de nossa 
posição em Vale, que caiu junto aos preços do mi-
nério, acompanhando a desaceleração da China. 
A queda dos preços desta commodity já era es-
perada em algum momento, estando o case da 
mineradora ainda interessante, pois a visão de for-
te geração de caixa, pagamento de dividendos e 
valuation descontado já incorporava esse cenário.



CARTA DE 
multimercado e ações

AGO . 2021

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$ 16.436.028,21
R$ 16.349.518,22 

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$ 102.509.179,16
R$ 101.592.438,85
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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


