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levemente acima do esperado. No entanto, a su-
bida no custo dos aluguéis tem aumentado o re-
ceio quanto à persistência do choque inflacionário 
e seu impacto na política monetária a ser adota-
da pelo FED. Os futuros de juros por lá apresenta-
ram grande oscilação durante o mês, precificando 
antecipação do ciclo de aperto monetário. Se os 
juros podem vir a ser um fator restritivo nos próxi-
mos anos, a temporada de divulgação de resulta-
dos voltou a dar sustentação ao preço dos ativos 
com mais de 80% das empresas surpreendendo 
positivamente nos lucros apresentados. Enquan-
to isso, na Europa, a reunião de política monetária 
veio como esperado, sem alteração nas políticas e 
com tom dovish indicando que o comitê não ante-
vê elevação dos juros no próximo ano, como preci-
ficado pelo mercado.

No Brasil, a discussão fiscal ganhou um novo pata-
mar com a percepção de que a regra do teto de 
gastos será burlada para acomodar as novas des-
pesas do governo. A flexibilização da regra, com al-
teração da data de cálculo e novo formato para 
pagamento de precatórios, deve ampliar o limite 
de gastos em cerca de 100 bilhões de reais. Mais 
do que o número frio, o mercado entende os ris-
cos que o precedente pode abrir à frente, fato que 

Se em setembro o sinal amarelo havia sido liga-
do, em outubro, a discussão fiscal acendeu a luz 
vermelha no mercado local. Com possibilidade 
elevada de que a classe política siga no caminho 
de buscar alternativas fora do Teto de Gastos para 
viabilizar o orçamento do próximo ano, tivemos 
uma nova rodada de forte depreciação dos ativos 
locais. O Real novamente se desvalorizou (Dólar-
-PTAX +3,74%), assim como o Ibovespa (-6,74%). Na 
renda fixa, ocorreu a maior pressão mensal obser-
vada no ano, tanto nos títulos pré-fixados quanto 
nos indexados à inflação, tendo o IRF-M se desvalo-
rizado 2,63% e o IMA-B 2,54%. Por outro lado, a bolsa 
americana (S&P500) subiu 6,91%. 

CENÁRIO ECONÔMICO
O cenário internacional foi marcado em outubro 
pela inflação com caráter menos transitório do 
que se esperava nos Estados Unidos, além da tem-
porada de resultados das empresas por lá e o tom 
mais paciente do Banco Central Europeu.

Nos Estados Unidos, os dados de inflação vieram 
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gerou nova precificação do risco interno e, conse-
quentemente, de todos os ativos domésticos. Da-
das as possibilidades à mesa, o mês de novembro 
será de atenção para o caminho adotado. A piora 
da discussão levou o Copom a acelerar o passo na 
reunião já no final de outubro, implementando rit-
mo de 1,5% e mantendo guidance de mesmo com-
passo para o mês. Atualizamos nossas premissas e 
agora em nosso cenário modal, a taxa Selic atin-
ge 9,25% ao final de 2021 e chegando a 10,25% na 
reunião de fevereiro, com elevações de 150p.b. e 
100p.b. respectivamente nas reuniões de dezembro 
e fevereiro. O cenário alternativo engloba duas al-
tas de 150p.b. e uma última de 100p.b., finalizando o 
ciclo em 11,75%a.a. na reunião de março. 

 

PALAVRA DO GESTOR
Multimercado Macro

Em outubro, o BUTIÁ EXCELLENCE FIC FIM obteve re-
torno de -4,44%, enquanto o BUTIÁ EXCELLENCE 
PREVIDÊNCIA FIC FIM apresentou retorno de -3,38%. 
O resultado foi impactado principalmente por perdas 
nos mercados de renda variável local, juros nominais 
domésticos, crédito privado e inflação implícita tam-
bém local. Pelo lado positivo, obtivemos ganhos nas 
posições tomadas em juros internacionais e compra-
do em renda variável no exterior. 

A perspectiva de alteração nas regras fiscais alterou 
de forma relevante nossas premissas e nosso cená-
rio à frente. Até então, o entendimento de que haveria 
uma saída dentro das regras impostas, como assim 
era o intuito da lei aprovada em 2016, nos permitia en-
xergar prêmios em todas as classes de ativos locais. 
No cenário atual, os riscos fiscais se ampliam e dão 
margens a projeções ainda mais desfavoráveis para 
o médio prazo da economia brasileira, tornando viá-
veis a desconfiança já precificada nos ativos. Como 
pontuamos em nossa carta de setembro, o lento rit-
mo de consumo das famílias impunha restrições ao 
crescimento e deixava um governo, com baixa po-
pularidade, mais próximo de medidas imediatistas 

e com menor foco nos desafios estruturais. Como 
resultado, observamos elevações nas projeções de 
inflação e juros, desvalorização mais acentuada da 
moeda e menor perspectiva de crescimento à frente.

Diante deste cenário, reduzimos nossa exposição à 
renda variável doméstica, reduzimos exposição à par-
te mais longa da curva de juros e seguimos aumen-
tando exposição na parte curta à medida que o ciclo 
de juros precificado nos títulos se distancia de nossos 
cenários base e alternativo.

Ações

BUTIÁ FUNDAMENTAL (LONG ONLY e LONG 
BIASED), 

Tivemos em outubro um dos piores meses de per-
formance relativa da história de nossos fundos de 
ações. Nossa premissa básica de que o governo 
preservaria a responsabilidade fiscal foi violada. 
Com isso, o Ibovespa caiu mais 6,7%, acumulando 
13,0% de queda no ano. O Butiá Fundamental FIC 
FIA caiu 12,3% no mês e 19,1% no ano. O Butiá Fun-
damental Long Biased FIC FIM, caiu 12,6% no mês, e 
20,5% no ano.

Ao escolher a rota do populismo, buscando mano-
bras para contornar o teto de gastos, aumentado 
as despesas vigentes no próximo ano, o governo 
reduziu significativamente a previsibilidade das 
contas públicas. O problema não é a despesa adi-
cional esperada para o próximo ano, quando as 
surpresas positivas do lado da arrecadação aca-
bariam compensado parte do desequilíbrio e, além 
disso, compreendemos a necessidade de endere-
çar com maior auxílio as famílias em situação de 
fragilidade, pobreza e desemprego. O problema é 
que, ao demonstrar a facilidade e disposição do 
Congresso de fazer alterações no teto de gastos, 
perdeu-se a credibilidade dele. Sem essa anco-
ragem de expectativas, o cenário de riscos sofre 
grave deterioração, impactando na disposição do 
mercado financeiro de alocar em ativos de risco, 
com sério impacto para os preços, levando ações 
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a apresentarem queda vertiginosa e os juros a su-
birem agressivamente por toda a curva.

A deterioração macroeconômica será sentida não 
apenas no mercado financeiro, mas também no 
bolso das famílias, já que os efeitos de mais juros e 
inflação e menos crescimento e emprego, conse-
quentes da quebra da segurança que o teto trazia, 
serão amplos. Essa deterioração de cenário nos 
faz questionar inclusive a estratégia de reeleição 
do governo Bolsonaro, pois vemos um efeito líqui-
do negativo para a população de quase qualquer 
classe social e consequentemente uma redução 
da probabilidade de reeleição do atual presidente. 
Os parlamentares do Congresso, no entanto, têm 
um benefício claro ao ganhar a possibilidade de 
fazer mais emendas e ampliar o fundo partidário 
em ano eleitoral.

Os efeitos nos preços de ativos de setores e em-
presas negociados na bolsa não se difere dos que 
temos visto nos últimos meses conforme o cenário 
se agrava. A elevação dos juros impacta principal-
mente nossas teses de crescimento ao aumentar 
a taxa de desconto para empresas com a maior 
parte dos fluxos de caixa no futuro. A desacelera-
ção econômica impacta majoritariamente as te-
ses de consumo discricionário e de industriais, nos-
sas maiores posições setoriais. 

Ainda vemos os preços descontados e os bons re-
sultados das companhias como pontos positivos, 
mas a piora do cenário nos fez trocar algumas po-
sições mais dependentes do cenário econômico e 

aumentar a alocação em setores defensivos, além 
de fazer um pouco mais de caixa. Estamos aten-
tos para que nossas movimentações táticas para 
defender um pouco mais a carteira no curto prazo 
não percam a conexão com o longo prazo, já que 
vemos diversas boas companhias sendo negocia-
das a preços extremamente atraentes.

Além das contas públicas, a inflação continua sen-
do fator de risco local e global. Internamente, as 
chuvas têm colaborado para reduzir as expectati-
vas de impacto dos preços de energia elétrica e os 
riscos de racionamento, mas as expectativas para 
as altas de preços em geral não têm arrefecido, in-
clusive pela alta do câmbio, que também sobe em 
linha com a deterioração do arcabouço fiscal. No 
caso global, a inflação tem sido persistente, mas 
as autoridades monetárias ainda não acreditam 
em sua perpetuidade. A economia chinesa conti-
nua apresentando desafios e seu desaquecimen-
to também faz parte de nosso cenário de riscos.

Mantemos nossa convicção no horizonte de longo 
prazo, procurando aproveitar oportunidades que 
o mercado apresenta para a alocação em diver-
sas empresas que ficaram baratas, mas busca-
mos um portfólio mais equilibrado considerando 
a mudança de cenário. Conforme explicitado na 
última carta, a volatilidade e o cenário conturba-
do devem persistir, pois não temos ainda uma boa 
visibilidade para a trajetória das contas públicas e 
nos aproximamos a cada dia das eleições.
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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 FUNDO DE INVESTIMENTO 
PREVIDÊNCIA MULTIMERCADO 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 fundo Butiá Previdência FIC FIM tem como objetivo obter 
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 para alcançar seus 
objetivos. A exposição do Fundo dependerá, entre outros 
fatores, da liquidez e volatilidade dos mercados em que 
estiver atuando.
PL atual: 
PL médio (12 meses): 

R$ 56.861.881,07  
R$ 60.107.955,03

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$ 42.703.424,13
R$ 46.265.458,04
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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$ 82.601.473,31
R$ 102.009.384,10

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+431

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$ 13.286.746,1
R$ 16.410.773,70
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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


