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Além disso, dados mais fracos de atividade 
econômica no Brasil trouxeram ao cenário um 
sinal claro do ambiente desafiador de 2022, que 
entre outras incertezas, deve registrar aumento 
de gastos em função do ano eleitoral. Como já 
antecipado pelo mercado, o COPOM subiu a taxa 
de juros em 150 bps, sinalizando um aumento de 
mesma magnitude para a próxima reunião. Porém, 
houve uma clara mudança no tom do comunicado, 
com o BC passando uma mensagem mais dura, 
reafirmando seu compromisso com a ancoragem 
da inflação. 

Do lado positivo, tivemos um IPCA para novembro 
abaixo das expectativas do mercado, com 
descontos de black friday exercendo influência 
sobre este indicador. Além disso, também tivemos 
um recuo no IPCA-15 para dezembro, mesmo 
que marginalmente, influenciado pela revisão de 
expectativas do nível da atividade americana, o 
que derrubou o preço de algumas commodities. 

Os últimos meses de 2021 foram marcados por 
volatilidade, deixando para 2022 um cenário 
bastante incerto, apesar disso, seguimos 
confortáveis com nossos portfólios. Mantemos 
nossa alocação bastante conservadora e 
prudente, 

O Mercado de Crédito Privado

No início do mês de dezembro, a continuidade do 
avanço de novos casos de Covid-19 provocados 
pela variante Ômicron seguiu ditando um tom 
de volatilidade nos mercados, já que a maior 
velocidade de propagação da nova cepa coloca 
em dúvida o ritmo de recuperação econômica 
mundial, o que acabou refletindo em movimentos 
de aversão ao risco na curva de juros local. O 
movimento foi freado em meados do mês à medida 
que foram divulgados estudos mostrando que, 
apesar da velocidade de transmissão, a eficácia 
da vacina e suas doses de reforço sugerem menor 
letalidade.  

A resolução do imbróglio da chamada Pec dos 
Precatórios e a aprovação do Orçamento 2022 
trouxeram maior visibilidade ao cenário das 
contas públicas, com a curva de juros recuando. A 
aprovação de reajustes de servidores, no entanto, 
reforça a percepção de deterioração na trajetória 
fiscal. A mensagem transmitida coloca em xeque 
a real validade do mecanismo do Teto de Gastos. 
Com a resolução da PEC, o Governo conseguiu 
aprovar o orçamento federal para 2022, com um 
espaço adicional criado de R$113 bilhões, número 
maior do que o projetado anteriormente.   
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voltada para teses fortes e que mantém, em 
nossos modelos, boa capacidade de geração de 
caixa mesmo com premissas mais desafiadoras, 
balanceando bem o risco e retorno dos ativos. 

O mercado primário de crédito privado segue 
aquecido, com empresas aproveitando a 
demanda do mercado, dados os elevados níveis 
de captação na Renda Fixa, para realizar emissões 
nessa última janela, já que é provável que 2022 seja 
um ano de maior aversão a risco. O grande volume 
de emissões, somado a uma maior exigência 
por prêmios por parte dos agentes, provocaram 
uma marginal abertura nas taxas indicativas de 
debêntures atreladas ao CDI, colaborando para 
um patamar de spreads ainda saudáveis. Já 
debêntures incentivadas seguem pagando um alto 
nível de juros real dado a dinâmica de mercado, e 
mesmo diante níveis mais elevados, conseguimos 
encontrar bons spreads.   

BUTIÁ TOP CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF

Em dezembro, o Butiá TOP apresentou rentabilidade 
de +1,20 (157,76% do CDI). Nos últimos 12 meses, o 
fundo acumula retorno de 5,46% (123,91% do CDI). O 
carrego bruto no final do mês foi de CDI + 1,81%, e a 
duration de 2,15 anos.

No mês, o Butiá Top apresentou um excelente retorno, 
fruto de uma gestão ativa que se empenhou na 
rotação do portfólio nos últimos meses. Em dezembro, 
aderimos a oferta de troca de Smartfit, substituindo a 
dívida antiga (que teria a opção recompra pela Ciaem 
em abril de 2022) pela nova emissão, com melhor o 
nível de taxa. Acreditamos que a companhia já passou 
pelo momento mais delicado e segue retomando 
sua base de alunos . A empresa se encontra em 
uma situação financeira bastante robusta dado ao 
recente IPO, o que gerou um conforto ainda maior em 
continuarmos na tese.  

Outro destaque de dezembro é a venda das 
debêntures de Restoque. A companhia solicitou um 
prazo adicional para efetuar a injeção de capital e o 
pagamento de juros de sua dívida e mesmo tendo 
apresentado uma melhora nos resultados do seu 
3T21, a empresa permanecia abaixo das premissas 
apresentadas antes da pandemia e com grandes 
incertezas para 2022, sendo assim, decidimos pela 
saída integral da posição a uma taxa acima da 
marcação efetuada pelo nosso administrador, o que 
resultou em um ganho extraordinário para a cota.  

BUTIÁ TOP ICATU SEG PREVIDÊNCIA FIRF CP

Em dezembro, o Butiá TOP Icatu apresentou 
rentabilidade de +0,82% (107,69% do CDI). Nos 
últimos 12 meses, o fundo acumula retorno de +6,14% 
(139,52% do CDI). Ao final do mês, o carrego bruto foi 
de CDI +1,91% e a duration de 2,84 anos. 

Além de aderirmos a proposta de troca da emissão 
de Smartfit, nós aumentamos marginalmente a 
posição do ativo no fundo. Também aumentamos 
marginalmente a posição em Celulose Irani e Aeris. 

.BUTIÁ PLUS FIRF CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF LP

Completando o seu nono mês de operação, o Butiá 
PLUS apresentou rentabilidade de +0,90% (118,14% do 
CDI). Desde o seu início*, o fundo acumula retorno de 
+5,19% (133,57% do CDI). Ao final do mês, o carrego 
bruto foi de CDI +2,39% e a duration de 2,41 anos.   

Fizemos alguns ajustes pontuais no portfólio, sem 
grandes mudanças. As movimentações foram 
estratégicas, recalibrando o tamanho das posições 
de acordo com a característica do fundo.  

*Início do fundo: 01/04/2021
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BUTIÁ DEBÊNTURES FUNDO INCENTIVADO 
INFRAESTRUTURA RF LP

Em dezembro, o Butiá Debêntures Fundo Incentivado 
apresentou rentabilidade de 0,66%. Nos últimos 12 
meses, acumula retorno de +4,98% (1).Ressaltamos 
que a estratégia é isenta de imposto de renda, sendo 
assim, o retorno é líquido para o investidor. Fazendo 
a equivalência com gross up(2) de 15% de IR para 
pessoa física, o fundo acumula retorno de 5,85% em 
12 meses. O yield da carteira encerrou o mês em 
5,61%, o que representa um prêmio de 0,53% sobre a 
ETTJ (Estrutura a Termo de Taxas de Juros de mesma 
duration da carteira).  

Tivemos novamente um mês de boa performance, 
fruto da contínua rotação dos papéis que compõem o 
portfólio, alocando em ótimos nomes com excelentes 
spreads. 

O pipeline de emissões primárias de incentivadas 
segue bastante aquecido, o que resultou na 
participação de duas ofertas, sendo que uma delas já 
foi liquidada. Entramos na recente emissão de Sabesp, 
que apresenta uma boa taxa, dada a qualidade do 
ativo. Comparando ao mercado secundário, grande 
parte das emissões da companhia possuem prêmios 
praticamente zerados, alguns até negativos, o que 
acaba gerando um conforto ainda maior.  

Já no mercado secundário, aproveitamos momentos 
oportunos para aumentarmos a posição em 
empresas como Corsan e Cesp, com ambas as 
empresas apresentando boa saúde financeira, além 
de spreads bem atrativos.  

Como funding para as aquisições, zeramos nossa 
posição em NTN-B 2028 após surfarmos grande parte 
de fechamento de taxa no vértice durante os últimos 
dois meses. 

(1) Títulos com remuneração baseada em índices de preço, como IPCA, podem ter o valor financeiro alterado retroativamente, devido à substituição da variação projeta-

da do índice pela variação oficial.  

(2) O Gross Up tem o intuito de mostrar ao investidor quanto seria o retorno bruto caso houvesse incidência de Imposto de Renda. Nesta carta, consideramos 15%. 
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BUTIÁ TOP CRÉDITO
PRIVADO FIC FIRF

Classificação Anbima: 
Renda Fixa Duração Livre Grau de 
Investimentos
Objetivo: 
investimento mínimo de 95% 
no Butiá Top CP FIRF Master.

Aplicação Mínima: R$ 500,00

Taxa de Administração: 0,50% a.a.

Taxa de Performance: Não há 

Prazo de Resgate: D+1

Horário Movimentação: Até as 14h

Perfil de Risco: Conservador

Data de início: 30/11/2015

RENDA FIXA
Objetivo:
O Butiá Top Crédito Privado Fundo de Investimento Renda 
Fixa Master tem como objetivo superar a variação do CDI a 
médio/longo prazo, por meio de uma gestão ativa nos 
mercados de juros doméstico. Para atingir seus objetivos o 
FUNDO deverá manter, no mínimo 80% (oitenta por cento) 
da carteira em ativos relacionados diretamente, ou 
sintetizado via derivativos, à exposição de riscos de crédito 
privado e ao risco de juros do mercado doméstico, 
excluindo estratégias que impliquem em risco de moeda 
estrangeira ou de renda variável. 

PL atual: R$ 106.091.339,99 

PL médio (12 meses): R$ 122.032.551,31

FUNDOS DE INVESTIMENTO BUTIÁ – CLASSE CRÉDITO PRIVADO
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

BUTIÁ TOP ICATU SEG. PREVIDÊNCIA
FI RF CRÉDITO PRIVADO

Classificação Anbima:
Previdência Renda Fixa 
Duração Livre Crédito Livre

Aplicação Mínima: R$ 30.000,00

Taxa de Administração:  0,80% a.a.

Taxa de Performance: Não há 

Prazo de Resgate: D+6

Horário Movimentação: Até as 14h

Perfil de Risco: Conservador

Data de início: 12/09/2019

RENDA FIXA

Objetivo:
O Butiá Top Icatu Seg. Previdência Fundo de Crédito 
Privado Fundo de Investimento Renda Fixa tem como 
objetivo superar a variação do CDI a médio/longo prazo, por 
meio de uma gestão ativa nos mercados de juros 
doméstico. Para atingir seus objetivos o FUNDO deverá 
manter, no mínimo 80% (oitenta por cento) da carteira em 
ativos relacionados diretamente, ou sintetizado via 
derivativos, à exposição de riscos de crédito privado e ao 
risco de juros do mercado doméstico, excluindo estratégias 
que impliquem em risco de moeda estrangeira ou de 
renda variável. 

PL atual: R$ 3.766.896,88

PL médio (12 meses): R$ 3.444.046,02
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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 PLUS FI RENDA FIXA
CRÉDITO PRIVADO

Classificação Anbima:
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Aplicação Mínima: R$ 500,00

Taxa de Administração:  0,50% a.a.

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

Prazo de Resgate: D+45

Horário Movimentação: Até as 14h

Perfil de Risco: Moderado

Data de início: 01/04/2021

RENDA FIXA

Objetivo:
O Butiá Plus Crédito Privado FIRF LP tem como objetivo 
buscar retorno em ativos de renda fixa, admitindo-se 
estratégias com risco de juros e de índice de preços. Não 
possui o compromisso de manter limites mínimo ou 
máximo para duration média ponderada da carteira e pode 
investir mais de 20% da sua carteira em títulos de médio e 
alto risco de crédito do mercado doméstico ou externo. 

PL atual: R$ 26.442.863,61 

PL médio (12 meses): -

BUTIÁ DEBÊNTURES 
FI INCEN. DE INFRA. RF LP

Classificação Anbima:
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Aplicação Mínima: R$ 500,00

Taxa de Administração:  1,00% a.a.

Taxa de Performance: 20% s/ o que 
exceder o IMA Geral 

Prazo de Resgate: D+31

Horário Movimentação: Até as 14h

Perfil de Risco: Moderado

Data de início: 12/11/2015

RENDA FIXA

Objetivo:
O FUNDO tem como objetivo obter valorização das cotas 
por meio do investimento preponderante em Ativos de 
Infraestrutura, da forma como definidos na Lein.º12.431/11, 
mediante operações nos mercados de juros pós-fixadas, 
pré-fixadas e índices de preço. A exposição do FUNDO 
dependerá, entre outros fatores, da liquidez e volatilidade 
dos mercados em que estiver atuando. 

PL atual: R$ 66.276.294,33

PL médio (12 meses): R$ 52.321.240,05  



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

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

/butiainvestimentos

/butiainvest

/butiá-investimentos

Butiá Investimentos

ButiáCast

http://www.butiainvestimentos.com.br
mailto:atendimento%40butiainvestimentos.com.br?subject=
https://www.facebook.com/butiainvestimentos
https://www.instagram.com/butiainvest/
https://www.linkedin.com/company/buti%E1-investimentos/
https://www.youtube.com/channel/UCng3BUt1Pbl-YZg-P_IPeKg
https://open.spotify.com/show/6a3HyYQ3MyzMsGyI4Lb5cp

