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mês e se dissipem ao longo das próximas sema-
nas, tendo em vista o ritmo bastante gradual apre-
sentado. Os riscos ficam por conta dos choques de 
oferta que mantêm a inflação em quase todo o 
mundo mais persistente e podem levar o Banco a 
ter de reavaliar sua postura nos próximos meses.

Enquanto a política monetária americana seguirá 
sendo pauta de discussão, na China, o interesse é 
que o assunto Evergrande tenha um final precoce, 
uma vez que o cenário mais adverso seria bastan-
te danoso para o governo e a recondução do Pre-
sidente Xi Jinping, prevista para o próximo ano. Até 
o momento, o assunto caminha para uma batalha 
junto aos credores enquanto parece ser de inte-
resse estatal que a parte operacional seja manti-
da, evitando impactos no mercado imobiliário e no 
restante da cadeia. A seguir por essa linha, devere-
mos observar melhora nas commodities à frente.   

Por fim, no Brasil tivemos a divulgação do PIB do 
2ºtri, que não gerou grandes destaques positivos e 
serviu para alimentar novos temores. O destaque 
positivo ficou para a indústria de transformação 
que conseguiu se sustentar mesmo com o setor 
automobilístico passando por um grave choque 
de oferta. Por outra ótica, o consumo das famílias 
surpreendeu negativamente, tendo ficado estável 
durante a primeira metade do ano. Mesmo com o 
processo de reabertura em curso, o fim do auxílio 
emergencial e a confiança das famílias parecem 
entraves que devem ser trabalhados à frente. Ao 
final, a leitura acabou levando à uma revisão ainda 
mais para baixo do crescimento do próximo ano, 
que vai ficando cada dia mais próximo de 1%. Par-
te da causa da menor expectativa de crescimento 

Com uma perspectiva de juros maiores ao final 
do ciclo e um crescimento mais fraco em 2022, o 
balanço dos acontecimentos de setembro levou 
à uma revisão pessimista para o cenário interno, 
fazendo com que novamente nos descolássemos 
do exterior. O Real voltou a perder valor pelo ter-
ceiro mês consecutivo (Dólar-PTAX +5,76%), assim 
como o Ibovespa (-6,57%). Em um descolamento 
do que observamos no Brasil, o S&P500 subiu 0,73%. 
Na renda fixa também foram observadas perdas 
nos títulos pré-fixados e nos indexados à inflação, 
tendo o IRF-M fechado em queda de -0,33% e o 
IMA-B de -0,13%.  

CENÁRIO ECONÔMICO
O cenário internacional foi marcado em setembro 
pela reunião do FOMC, o evento envolvendo a em-
presa chinesa Evergrande e pelos eventos climáti-
cos que assolam desde o Brasil até a China.  

Nos Estados Unidos, a percepção é que o FOMC 
agora compartilha da percepção que a normali-
zação da política monetária deve ocorrer antes do 
que se imaginava. Como já tradicional nas reuniões 
do comitê, a apresentação do gráfico de pontos 
expressando as visões individuais de cada diretor 
mostrou que eles agora acreditam que a meta 
para as Fed Funds atingirá 1%a.a. em 2023, número 
que o mercado já precificava desde a reunião de 
março e que vem mantendo desde então. Assim, 
o entendimento é de que os efeitos pela mudan-
ça de entendimento já foram sentidos ao longo do 
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decorre do aperto monetário, que deve ser ainda 
maior de acordo com o Banco Central. Na última 
reunião, o Copom optou por algumas trocas que 
refletem suas preferências neste momento: eles 
avisaram que irão para um nível mais alto de juros 
terminal, porém não vão acelerar ainda mais o rit-
mo. Em nossa visão, o ciclo agora deve se estender 
ao longo do 1ºtri de 2022, estacionando próximo a 
9,75% ao ano. 
 

PALAVRA DO GESTOR
Multimercado Macro

Em setembro, o BUTIÁ EXCELLENCE FIC FIM obteve 
retorno de -1,43%, enquanto o BUTIÁ EXCELLENCE PREVI-
DÊNCIA FIC FIM apresentou retorno de -1,37%. O re-
sultado foi impactado principalmente por perdas nos 
mercados de renda variável local, juros nominais do-
mésticos e inflação implícita também local. Pelo lado 
positivo, obtivemos ganhos nas posições tomadas 
em juros internacionais.  

De modo geral, observamos o mesmo panorama in-
terno dos últimos meses, com ausência de notícias 
positivas no campo político e falta de rumo no campo 
econômico. O agravante desta vez veio pela divulga-
ção do PIB do segundo trimestre, do IPCA, da reunião 
do Copom e pelo tom pouco amistoso observado 
nas manifestações no dia 7 de setembro. O balanço 
dos acontecimentos nos obriga a uma leitura mais 
cética sobre o cenário atual e as projeções à frente. A 
sequência de surpresas inflacionárias, a desvaloriza-
ção da moeda local e a perspectiva de normalização 
monetária nos Estados Unidos devem nos levar a uma 
taxa de juros próxima a 9,75% ao final do primeiro tri-
mestre de 2022, enquanto a inflação tem grande pro-
babilidade de seguir trajetória de convergência ape-
nas gradual nos próximos trimestre, insuficiente para 
o atingimento da meta no próximo ano. Ainda, o lento 
avanço no ritmo de consumo das famílias, como evi-
denciado pelos dados do PIB, deixam dúvidas sobre a 
capacidade de uma aceleração mais intensa sem que 
sejam necessários novos estímulos e transferências de 

renda pelo governo. 

Diante do exposto, durante o mês procuramos manter 
o nível das posições já alocadas, focando no horizon-
te de médio prazo e nos guiando pelo preço e pelo 
cenário embutido no preço atual dos ativos. Ainda, 
renovamos as proteções contra cenários de ruptura. 

Ações

BUTIÁ FUNDAMENTAL (LONG ONLY e LONG BIASED), 

Já é o terceiro mês consecutivo de queda do mer-
cado. Neste mês, a queda foi ainda mais forte, com 
uma desvalorização de 6,6% no Ibovespa, levando 
o índice a um acumulado de -6,8% em 2021.Termi-
namos o mês com uma performance próxima à 
do índice no Butiá Fundamental FIC FIA, com uma 
queda de 6,5 % no mês e -7,8% no ano. A situação 
do Butiá Fundamental Long Biased FIC FIM, que está 
com uma alocação agressiva, a queda foi superior, 
totalizando -7,2% no mês, e -11,5% no ano. 

Na última carta, elencamos como fatores positivos 
os preços descontados, principalmente em relação 
aos preços dos ativos negociados nas bolsas do 
restante do mundo, os resultados financeiros das 
companhias listadas e a recuperação econômica 
local. Os preços realmente estavam e agora, estão 
ainda mais descontados frente ao que acredita-
mos ser uma avaliação justa para o longo prazo. Os 
resultados das companhias estão sadios e devem 
continuar em tendência positiva com o efeito da 
reabertura neste trimestre. Entretanto tivemos uma 
piora quanto as expectativas para a economia. 

Os dados do segundo trimestre estavam em ten-
dência positiva, mas os dados mais recentes tive-
ram uma reversão. Ao nosso ver, como principal fa-
tor para a reversão dessa tendência, está a inflação, 
que tem surpreendido com taxas mais altas que 
as esperadas no mundo inteiro devido a proble-
mas na  cadeia de suprimentos de empresas que 
foram paralisadas por restrições ligadas ao Covid, 
ao excesso de estímulos fiscais e monetários em 
todo o mundo, à demanda transferida de serviços 
para bens causada pelas políticas de isolamento e, 
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adicionado a isso, crises climáticas que reduziram 
a oferta de energia no Brasil e no mundo, aumen-
tando seus custos. Toda essa pressão de preços faz 
com que o Banco Central tenha que subir os juros 
para controlar a inflação, o que desacelera a eco-
nomia, impactando negativamente nossas teses 
dependentes do crescimento interno. O aumento 
dos juros, para controlar a inflação, também impac-
ta nossas teses de crescimento ao aumentar a taxa 
de desconto para empresas com a maior parte dos 
fluxos de caixa no futuro. O incessante risco fiscal faz 
com que o prêmio de risco aumente as taxas lon-
gas, impactando adicionalmente essas teses. 

No cenário de riscos local elencamos a reforma tri-
butária ruim, a crise institucional envolvendo Bolso-
naro e o STF e, principalmente, os desafios fiscais. 
Também alertamos para o risco de persistência da 
inflação global que poderia iniciar o tapering ou o 
aumento dos juros básicos americanos. A reforma 
tributária e os riscos fiscais continuam a não mos-
trar sinais conclusivos, mas a crise institucional se-
guiu nosso caminho esperado e arrefeceu. O risco 
hidrológico também tem arrefecido conforme as 
chuvas vem surpreendendo positivamente no Brasil. 
A Covid no Brasil parece estar relativamente bem 
controlada no momento, não afetando mais signifi-
cativamente o mercado local. 

Não tivemos uma melhora do ambiente com a re-
dução de alguns dos riscos apontados devido ao 
efeito econômico comentado e à entrada de um 
novo risco no cenário, relacionado à China. Após in-
tervenções econômicas buscando equilibrar o seu 
setor imobiliário, uma grande empresa do setor, a 
Evergrande começou a demonstrar incapacida-
de de honrar suas dívidas. O medo de um contá-
gio sistêmico afetou negativamente os ativos de 
risco de todo o mundo. De maneira mais direta, o 
evento impactou negativamente também os pre-
ços do minério de ferro, que já vinha pressionado 
por uma redução da produção industrial chinesa. 
A queda do minério por sua vez também provocou 
uma queda significativa na cotação das ações da 
Vale. Estávamos cientes de que uma correção nos 

preços do minério viria em algum momento, mas 
pela impossibilidade de se prever quando, mantive-
mos uma significativa alocação na empresa devido 
à enorme geração de caixa que a empresa gera-
va naqueles níveis de minério e por acharmos seu 
preço atraente para uma alocação a longo prazo.  
Com a correção, mantemos essa visão, dessa vez 
com maior convicção, pois boa parte da conver-
gência para preços mais equilibrados do minério já 
ocorreu. Não acreditamos que a situação da Ever-
grande represente um risco sistêmico, mas não 
descartamos impactos no mercado e que outras 
empresas do setor na China apresentem situação 
semelhante.  

Como contribuição positiva na carteira tivemos a 
performance de Petrorio, uma de nossas maiores 
posições. A forte alta das ações acompanhou no-
tícias de que a companhia provavelmente será a 
ganhadora dos poços de Albacora e talvez de Alba-
cora Leste que estão sendo vendidos pela Petrobras. 
A aquisição pode duplicar sua capacidade de pro-
dução. Independente de levar ou não esses lotes, a 
companhia está capitalizada e poderá adquirir ou-
tros lotes no futuro, continuando com sua estratégia 
de crescimento de produção, melhora operacional 
e redução de custos dos poços adquiridos, que traz 
uma dinâmica de resultados para a empresa que a 
torna um investimento interessante mesmo em ce-
nários adversos de preços de petróleo. 

Apesar de reduzirmos nossa agressividade devido 
à evolução dos dados econômicos, continuamos 
a ver preços muito interessantes na Bolsa em em-
presas de alta qualidade, com resultados resilientes 
e crescentes. Mantemos nossa convicção no hori-
zonte de longo prazo, acreditando que estão sendo 
geradas diversas oportunidades nos preços atuais 
do mercado, não nos abalando com a volatilidade 
e cenário conturbado dos últimos meses. Cenário 
este que pode se repetir nos próximos meses ou até ano, 
visto que entraremos em corrida eleitoral em breve.
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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$ 58.848.743,35
R$ 60.196.210,40

BUTIÁ EXCELLENCE
 FIC FI MULTIMERCADO

Classificação Anbima:
Multimercado Livre

Objetivo: 
Investimento mínimo de 95% 
no Butiá Excellence FIM Master

Aplicação Mínima: R$ 100,00

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$ 44.729.649,73
R$ 46.454.681,69
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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$ 100,00

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$ 15.250.012,46
R$ 16.463.379,76 

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$ 100,00

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$ 94.022.434,81
R$ 102.134.530,17



CARTA DE 
multimercado e ações

SET . 2021

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


