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maneira menos restriti-
va, o que deu “forças” ao 
rally do S&P na última semana 
do mês. Pelo lado das empresas, 
algumas companhias norte-ame-
ricanas e brasileiras divulgaram resultados fortes 
que ajudaram no desempenho dos índices, como 
é caso da Petrobras, que divulgou um pagamento 
de dividendos acima do esperado pelos investido-
res chegando a aproximadamente 20% de dividend  
yield no 2T22.  

Mas como nem tudo são flores, em julho continua-
mos a ter indícios de enfraquecimento global, con-
forme discutido na última carta. Quedas substan-
ciais dos PMIs globais, em especial na zona do euro, 
temas relacionados a recessão, estagflação e de-
semprego continuam assombrando os investidores, 
trazendo mais riscos e incertezas sobre qual nível 
de juros será necessário para controlar a inflação 
e qual será seu impacto final na atividade econô-
mica. Acreditamos que a atividade em queda e re-
visões para baixo nos lucros das empresas devem 
tomar os holofotes do segundo semestre de 2022 
na Europa e nos Estados Unidos. 

No Brasil o processo de aumento das taxas de juros 
está mais adiantado, iniciamos nosso ajuste mone-
tário muito antes e agora a Selic parece estar per-

Mercado
BUTIÁ FUNDAMENTAL
(LONG ONLY e LONG BIASED): 

O Butiá Fundamental FIC FIA teve ganho de 6,4% em 
junho, e acumula queda de 3,4% no ano. O Butiá 
Fundamental Long Biased FIC FIM, apresentou ren-
tabilidade positiva de 4,4% no último mês e passou 
a acumular ganho de 1,6% no ano. O Ibovespa apre-
sentou retorno de 4,7% no mês e acumula queda de 
1,6% no ano. O índice Small Caps apresentou renta-
bilidade positiva de 5,2% no mês e queda de 15,5% no 
ano. A rentabilidade do CDI foi de 1,0% no mês e de 
6,5% no ano.  

No mês de julho, contamos novamente com a pre-
sença da volatilidade, mas agora de forma positiva. 
Os ativos brasileiros encerraram este mês no cam-
po positivo, com o Índice Bovespa valorizando +4,7% 
recuperando o patamar de 100.000 pontos, acom-
panhando o movimento do S&P que performou 9,1% 
(melhor desempenho mensal desde 2020). Estes 
movimentos de retomada originaram devido à des-
compressão dos ativos de risco globais, liderados 
por uma leitura mais positiva do mercado em rela-
ção à decisão do FED que aumentou neste mês a 
taxa básica norte-americana em +75bps, levando-
-a para 2,25% a.a, e ainda indicou a expectativa de 
aumentos subsequentes de +50bps ou +75bps de 



to do pico. Caso tenhamos leituras positivas sobre 
inflação, regime fiscal e atividade, poderemos ver 
o fechamento da curva de juros pré-fixados já no 
segundo semestre, o que é positivo para o merca-
do de ações. Quanto a atividade doméstica, a re-
siliência da atividade econômica continua sendo 
destaque positivo, provavelmente suportado pelos 
incentivos implementados pelo Governo Federal, 
como: (I) programa de transferência de renda; e (II) 
desoneração, vinda de redução da carga tributária, 
mas o segundo semestre e o próximo ano devem 
ser mais desafiadores, conforme o efeito desses 
impulsos se dissipe e o aumento de juros comece 
a surtir efeitos de desaceleração na economia. Es-
tes incentivos fazem parte da estratégia eleitoral do 
atual presidente, que é um capítulo complicado à 
parte, cujos efeitos nas intenções de voto, teremos 
mais clareza nos próximos meses. 

Na nossa carteira, vimos oportunidade de alocar 
mais em ativos de consumo básico, com maior re-
siliência à queda do poder de compra das famílias, 
com maior capacidade de repasse inflacionário. 
Assim, aumentamos nossa posição no setor de su-
permercados/atacarejo, em empresas líderes que 
tem força de marca, com lojas em modelos mais 
voltados para a baixa/média renda. Também inicia-
mos uma pequena posição em Eletrobras, visando 
os ganhos potenciais envolvidos na privatização. Em 
commodities, reduzimos substancialmente a posi-
ção em Vale devido aos riscos de desaquecimento 
da economia global, inclusive da economia norte-
-americana e fatores ligados à demanda chinesa 
por minério. Apesar disto, em petróleo, seguimos 
com otimismo quanto a curva futura de preços por 
barril equivalente, mas atentos ao fim da guerra na 
Ucrânia, que poderá derrubar os preços do barril 
para o patamar de US$80. 

Os bons fundamentos e valuation atrativo perma-

necem para o Brasil. O Ibovespa estava negociando 
ao final de julho na casa de 7 vezes preço/lucro pro-
jetado, abaixo de dois desvios padrão da média his-
tórica em patamares antes vistos apenas em 2005. 
Se tirarmos o efeito de Petrobras e Vale do índice, 
temos o Ibovespa (exceção- Petrobras e Vale) ne-
gociando por volta de módicos 9 vezes preço/lu-
cro, patamar visto durante a crise financeira global 
de 2008-2009. Seguimos otimistas com o momento 
dos ativos em carteira, além de vislumbrarmos uma 
assimetria positiva entre os preços dos ativos atual-
mente, sobre o valor que colheremos no futuro. 

MULTIMERCADO: BUTIÁ EXCELLENCE FIM E 
PREVIDÊNCIA

O Butiá Excellence FIC FIM apresentou uma renta-
bilidade de 0,5% em março e 5,1% no ano. Já o Butiá 
Excellence Previdência FIC FIM, teve retorno de 0,2 % 
no mês e de 5,8% no ano. A rentabilidade do CDI foi 
de 1,0% no mês e de 6,4% no ano. As principais con-
tribuições para nosso retorno vieram das posições 
em bolsa brasileira. As maiores perdas vieram das 
alocações vendidas em bolsa americana. 

Julho foi um mês positivo para os ativos de risco 
globais. Apesar dos dados ainda mostrarem um 
cenário de inflação ainda pressionada, um discur-
so mais dovish do FOMC na segunda metade do 
mês e dados que desenham o cenário de recessão 
norte-americana, como a leitura de retração do PIB 
americano de 0,9% anualizado no segundo trimes-
tre, exerceram forte pressão para a queda das ta-
xas das treasuries. A queda dos juros americanos, 
em combinação com uma posição extremamente 
leve em termos de alocação em bolsa e ativos de 
risco pelos investidores institucionais internacionais, 
levou o S&P 500 a apresentar significativa alta, su-
perior a 9%. 

Com um cenário local sem solavancos do lado fis-
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cal e com surpresas positivas de inflação, o merca-
do local também acompanhou o movimento dos 
juros e o otimismo internacional no final do mês, 

com um fechamento forte da curva de juros no fi-
nal de julho e com o Ibovespa apresentando alta 
de 4,7% e o dólar apresentando queda para R$ 5,17. 
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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+31

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: R$ 47.102.377,32

PL médio (12 meses): R$ 44.048.667,31

BUTIÁ PREVIDÊNCIA
FIC FI MULTIMERCADO

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:  1,6% 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: R$ 81.596.377,43

PL médio (12 meses): R$ 61.279.869,08 

FUNDOS DE INVESTIMENTO BUTIÁ - CLASSE MULTIMERCADO E AÇÕES
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
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BUTIÁ FUNDAMENTAL
LONG BIASED FIC FIM

Classificação Anbima:
Multimercado Livre

Aplicação Mínima: R$ 100,00

Taxa de Administração:  2% a.a.

Taxa de Performance: 20% s/ o que 
exceder o CDI 

Prazo de Resgate: D+31

Horário Movimentação: Até as 14h

Perfil de Risco: Arrojado

Data de início: 25/06/2020

RENDA FIXA

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$ 13.216.368,35

PL médio (12 meses): R$ 13.902.590,10
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FUNDOS DE INVESTIMENTO BUTIÁ - CLASSE MULTIMERCADO E AÇÕES
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

BUTIÁ FUNDAMENTAL
FIC FIA 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: R$ 71.755.410,53 

PL médio (12 meses): R$ R$83.842.980,01



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

WWW.BUTIAINVESTIMENTOS.COM.BR

ATENDIMENTO@BUTIAINVESTIMENTOS.COM.BR

(31) 2115-5454

ou acesse o site:

Se preferir envie um e-mail para: 

Ou ligue para:

e clique em “Invista Aqui”.
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