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começar a impactar 
a atividade com mais 
força. O cenário eleitoral 
tem sido negativo, com 
Lula sem abrir seu programa 
econômico e com dúvidas sobre 
qual será o perfil de Bolsonaro em uma reeleição. 
Intervencionista e populista como nas recentes 
medidas visando a eleição ou mais liberal como no 
apoio a privatizações. As taxas de juros prefixadas 
do governo brasileiro apresentaram relativa 
estabilidade, com relativa abertura nas taxas curtas, 
onde a inflação perdeu um pouco de ímpeto com 
o represamento dos preços dos combustíveis, mas 
ainda vêm surpreendendo para cima. Ainda na 
área negativa, os dados de contaminação de covid 
estão subindo, apesar de ainda sem aumentos das 
mortes. O cenário local ainda é agravado pelos 
riscos fiscais ligados às movimentações visando 
reduzir o impacto das altas dos combustíveis. Dentre 
eles, parece provável que seja aprovada a redução 
do ICMS sobre alguns produtos que passariam a ser 
considerados necessidade básica. O impacto fiscal 
é maior nos estados, portanto alguma negociação 
e modificações devem ocorrer antes que alguma 
definição seja alcançada, mas a probabilidade de 
aprovação já impactou nas taxas de juros reais e 
na inflação implícita nas curvas de juros. Caso esse 
projeto não seja aprovado, entramos no risco de 
que seja aprovado o estado de calamidade ou 
alguma PEC que libere subsídios aos combustíveis, 
o que eleva substancialmente o risco fiscal.

Mercado

O cenário negativo global apresentou pouca 
evolução.  A guerra Rússia-Ucrânia se prolonga 
e novas sanções europeias sobre petróleo e gás 
russos pressionaram ainda mais os preços destas 
commodities, com o Brent subindo mais de 12% 
no mês. O minério de ferro parecia ir em direção 
contrária, com forte queda em maio, mas com a 
retirada de algumas restrições de movimentação e 
anúncio de mais estímulos na China, recuperaram 
com força nos primeiros dias de junho, voltando a 
ultrapassar os US$140,00. Commodities são fatores 
que no curto prazo continuarão sem contribuir para 
o arrefecimento da inflação global. As taxas de 
juros do governo americano, que chegaram a cair 
significativamente nos EUA com a divulgação de 
dados do núcleo de inflação desacelerando dentro 
do esperado, voltaram a subir no fim do mês com 
dados ainda apertados do mercado de trabalho e 
a pressão de combustíveis. O S&P também ensaiou 
recuperação com as quedas das taxas de juros, 
mas também reverteu seu movimento, fechando o 
mês próximo à estabilidade.

As notícias também não têm sido positivas no Brasil, 
apesar de dados de atividade e de geração de 
emprego relativamente positivos, a expectativa é de 
reversão nos próximos trimestres, pois neste início 
de ano tivemos o efeito de alguns estímulos que 
não devem se repetir, como a liberação de saques 
do FGTS, entrada do auxílio Brasil, maiores gastos 
dos estados e maior abertura da mobilidade. Além 
disso, os consecutivos aumentos da Selic devem 



Nesse contexto, tivemos um recuo do mercado de 
ações quando olhamos o índice Small Caps, mas o 
Ibovespa resistiu e apresentou alta de 3,2% graças aos 
setores de maior peso no índice, que se beneficiam do 
cenário global, como energia (óleo e gás) e materiais, 
que surfam a alta de commodities, e o setor bancário, 
que é mais protegido que os demais contra taxas de 
juros mais altas. O real continuou a valorizar e, caso 
essa trajetória seja mantida, deve começar a ajudar 
no combate à inflação. Sendo assim, o cenário, tanto 
global quanto local, é bem adverso aos ativos de 
risco, mas enquanto encontramos alguma assimetria 
positiva para os ativos brasileiros, com uma bolsa 
descontada e juros já em níveis avançados, enquanto 
nos EUA os valuations da bolsa ainda estão próximos 
à média e os juros, na nossa opinião, ainda em níveis 
insuficientes para combater a inflação. 

AÇÕES: BUTIÁ FUNDAMENTAL (LONG ONLY e 
LONG BIASED):

O Butiá Fundamental FIC FIA teve alta de 1,9% em abril, 
e acumula alta de 5,1% no ano. O Butiá Fundamental 
Long Biased FIC FIM, subiu 1,3% no último mês e 
acumula alta de 5,3% no ano. O Ibovespa subiu 3,2% 
no mês e acumula alta de 6,3% no ano. O índice Small 
Caps apresentou uma queda de 1,8% no mês e de 
4,0% no ano. A rentabilidade do CDI foi de 1,0% no mês 
e de 4,4% no ano.   

A percepção de que os efeitos da Covid, das medidas 
As pressões negativas para a atividade econômica 
e para a inflação não tem arrefecido, seja no Brasil 
ou no mundo. Os riscos fiscais, incluindo medidas 
de combate à inflação de curto prazo e a incerteza 
quanto à política econômica a partir de 2023 tem 
aumentado.  Nesse contexto, tivemos um recuo do 
mercado de ações quando olhamos o índice Small 
Caps, mas o Ibovespa resistiu e apresentou alta 
graças aos setores de maior peso no índice, que se 
beneficiam do cenário global, como energia (óleo e 
gás) e materiais, que surfam a alta de commodities, 

e o setor bancário, que é mais protegido que os 
demais contra taxas de juros mais altas.  Na ponta 
negativa destacamos novamente o setor de saúde, 
particularmente a queda de 23,4% de Hapvida, que 
além de estar apresentando decrescimento na 
sua base de beneficiários em praças específicas, 
está com dificuldades de entregar um índice de 
sinistralidade baixo devido ao inflacionário e aos 
resquícios de impactos da pandemia que seguem 
presentes em sua operação. Fora isso, o setor ainda 
enfrenta riscos regulatórios que podem impactar 
os custos negativamente como o PL do Piso da 
Enfermagem e a contestação política dos reajustes 
tarifários de planos de saúde individuais no valor 
de 15,5%. O aumento recente no número de casos 
de Covid no país também não colabora com as 
perspectivas para a tese no curto prazo, o que tende 
a seguir suprimindo as margens da Companhia.

Nosso mercado de ações está em níveis de 
preço, de múltiplos e de prêmios muito atrativos 
numa perspectiva de longo prazo, mas os fatores 
econômicos e os fatores de risco, nos levam a ter 
uma posição significativa em caixa. As perspectivas 
negativas para Hapvida para o curto prazo nos 
levaram a reduzir ainda mais nossa posição nesta. 
Aumentamos marginalmente a posição em setores 
defensivos para os cenários negativos traçados, com 
maior posição em commodities e utilities, apesar de 
estarmos atentos para os riscos de regulação neste 
último, o que nos impede de alocar com ainda mais 
convicção neste setor, cujas empresas apresentam 
atraentes taxas de retorno esperado.

MULTIMERCADO: BUTIÁ EXCELLENCE FIM E 
PREVIDÊNCIA  

O Butiá Excellence FIC FIM apresentou uma 
rentabilidade de 0,5% em março e de 5,1% no ano. Já o 
Butiá Excellence Previdência FIC FIM, teve retorno de 
0,7% no mês e de 6,0% no ano.

CARTA DE
RENDA VARIÁVEL
Maio 2022



`A rentabilidade do CDI foi de 1,0% no mês e de 4,4% no 
ano. As principais contribuições vieram das posições 
que rendem em juros reais mais inflação, seja em 
títulos públicos, seja em crédito privado. As maiores 
perdas vieram das alocações que apostam na queda 
da curva de juros prefixada brasileira.  

A tese de continuarmos tomados em juros 
americanos, apostando em sua alta, se mantém. O 
FED continua atrás da curva, a inflação não deu sinais 
de arrefecimento no mundo e o mercado de trabalho 
americano continua pressionado. A alta de juros, a 
guerra e os lockdowns chineses devem impactar o 
crescimento e a combinação de juros em alta, com 
baixo crescimento e valuations moderados, nos leva a 
ter uma posição vendida em bolsa americana.  

No Brasil, o ciclo de alta dos juros já está mais próximo 
do fim, os juros reais já são significativos e economia já 
está muito fraca, portanto, acreditamos que, alguma 
posição alocada em títulos prefixados e atrelados 
à inflação são justificados, por apresentarem uma 
relação risco-retorno interessante. Essa queda dos 
juros por sua vez, em combinação com os efeitos dos 
fluxos de investimentos e um valuation descontado, 
servem de combustível para a onda positiva para 
o mercado acionário brasileiro. Nosso mercado de 
ações está em níveis de preço, de múltiplos e de 
prêmios muito atrativos numa perspectiva de longo 
prazo, mas os fatores econômicos e os fatores de risco, 
nos levam a ter uma posição direcional pequena em 
bolsa brasileira. Após uma rodada de valorização do 
real, realizamos uma pequena compra em dólar para 
contrapor nossas posições em risco no Brasil.  
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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$ 44.492.488,33

PL médio (12 meses): R$ 44.327.614,58

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$ 61.574.284,59

PL médio (12 meses): R$ 59.530.536,58 

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$ 13.878.112,90

PL médio (12 meses): R$ 14.718.490,45
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FUNDOS DE INVESTIMENTO BUTIÁ - CLASSE MULTIMERCADO E AÇÕES
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS



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.
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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$ 82.981.923,69 

PL médio (12 meses): R$ 90.525.167,23



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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