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No mês de novembro, continuamos a observar a abertura de spread 
iniciada em maio deste ano. O movimento foi mais acentuado na 
primeira quinzena e reduziu a intensidade até o fechamento do mês. 
Resultado disto, o índice da Anbima de debêntures indexadas em 
CDI apresentou seu pior resultado histórico e o primeiro retorno 
negativo da série. O IDA-DI rendeu -0,07%. A seguir gráfi co do IDA-DI 
em % do CDI.

Gráfi co 1: IDA-DI (% CDI)

Por outro lado, nos últimos dias do mês de novembro observamos 
alguns ativos que sofreram forte abertura no período sendo 
negociados a taxas mais próximas da marcação ANBIMA, 
demonstrando melhora no equilíbrio entre compradores e 
vendedores. O gráfi co a seguir mostra a média móvel do retorno 
de 21 dias do IDA-DI, que apresenta um movimento ascendente, 
sugerindo que os ativos voltem  a contribuir positivamente para os 
fundos performarem acima do seu objetivo.

 

Gráfi co 2: Média móvel de 21 dias do retorno IDA-DI vs CDI
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A abertura dos spreads de crédito afetou positivamente o carrego 
médio dos ativos que compõem o IDA-DI que atingiu patamares 
elevados. As debêntures em % do CDI estão com um carrego médio 
de 116% do CDI, enquanto aquelas em CDI +, apresentam um spread 
médio de +1,08% a.a. A seguir demonstramos a taxa média destas 
debêntures desde o início de 2019.

Gráfi co 3: Taxa média das debêntures em %CDI (IDA-DI)

Gráfi co 4: Taxa média das debêntures em CDI (IDA-DI)

Nossa visão sobre a disfunção dos preços permanece a mesma já 
comentada anteriormente em nossas Cartas Mensais. O cenário para 
as empresas brasileiras permanece positivo, dado o processo de 
desalavancagem das companhias nos últimos anos, baixo custo do 
serviço da dívida dada a menor taxa de juros histórica e a retomada 
do crescimento da economia. Dito isso, soa como uma oportunidade 
alocar recursos em crédito privado de baixo risco com o melhor nível 
de spread dos últimos anos.

BUTIÁ TOP CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF: 

No mês de novembro o fundo BUTIÁ TOP CP FIC FIRF apresentou 
rentabilidade de +0,16% (41% do CDI), acumulando +6,21% (102% 
do CDI) nos últimos 12 meses. Assim como no mês de outubro, o 
resultado foi infl uenciado pela dinâmica de abertura de taxas no 
mercado de crédito. Os ativos que mais contribuíram para esse 
movimento ainda foram aqueles remunerados de acordo com um 
percentual sobre o CDI (%CDI), que continuaram ajustando seus 
preços. Ao fi nal do mês a carteira do fundo apresentou 13% de 
concentração em ativos com essa característica.

O BUTIÁ TOP apresenta atualmente sua maior taxa de carrego 
histórica com 122% do CDI, mantendo a característica do fundo em 
concentrar em títulos de maior qualidade. Veja a seguir: 



Nov | 19

CARTA DE CRÉDITO 
PRIVADO

Gráfi co 5: O prêmio de crédito da carteira comparada com o CDI está no melhor patamar dos últimos 24 meses

Gráfi co 6: Alocação por faixa de risco

No mês analisamos nove emissões no mercado primário, sendo 
que muitas delas haviam sido apresentadas em outubro e tiveram 
o bookbuilding adiado, retornando com ajustes em suas taxas. 
Nenhuma das emissões analisadas foram alocadas uma vez que 
o mercado secundário apresenta opções mais interessantes e 
prezamos por manter nossa liquidez elevada para capturar essas 
oportunidades gradualmente.

Enquanto no mercado primário vimos uma diminuição do volume de 
emissões, aguardando por uma estabilização de preços, o mercado 
secundário movimentou no mês de novembro um total de R$ 28,4 
bilhões, maior valor dos últimos 12 meses e uma alta de 53% em 
relação a outubro.

BUTIÁ TOP ICATU SEG PREVIDÊNCIA FIRF CP 

Em setembro lançamos um novo produto de crédito privado na 
Butiá Investimentos, O BUTIÁ TOP ICATU SEG PREVIDÊNCIA. O fundo 
une o horizonte de investimentos de um fundo de previdência com 
a estratégia do crédito privado. O público alvo são investidores 
que desejam construir um patrimônio de longo prazo, com baixa 
volatilidade e baixo risco, contando com as deduções de imposto de 
renda aplicáveis. 

O início do fundo foi em um período adverso para o mercado de 
crédito privado, que caracterizamos nesta e na última Carta da Butiá, 
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mas conseguimos selecionar ativos de qualidade e com bons spreads. 
A carteira fechou o mês de novembro com 89,2% concentradas em 
ativos classifi cados de soberano a AA e com um prêmio na carteira 
de  121,8% do CDI (Taxa de Carrego).

Seguimos com a estratégia semelhante ao fundo Butiá TOP Crédito 
Privado FIC FIRF, com uma carteira diversifi cada em ativos de alta 
qualidade, e temos como objetivo entregar retorno de longo prazo 
acima do CDI.

BUTIÁ DEBÊNTURES FUNDO INCENTIVADO INFRAESTRUTURA RF LP:

Em novembro o fundo apresentou rentabilidade de -2,07%, 
acumulando +11,77%  nos últimos 12 meses, já líquido de imposto 
de renda para as pessoas físicas. A carteira encerrou o mês com yield 
de 3,32% a.a., representando um prêmio de 0,99%a.a. sobre a ETTJ 
(estrutura a termo da taxa de juros) na mesma duration do portifólio.

Neste mês os mercados emergentes sofreram com desvalorização 
das moedas locais, perturbações no cenário político e especifi camente 
no Brasil, com a expectativa de aumento pontual nos preços 
(sazonalidade de fi m de ano e impacto pontual do aumento da carne 
bovina). Sentimos o choque nos mercados na desvalorização de 
-5,10% do real frente ao dólar e nos vértices mais longos da curva de 
juros.  Este movimento acabou também afetando a rentabilidade do 
fundo em novembro. 

Os spreads de crédito, conforme mencionamos acima, também 
contribuíram negativamente para a performance do fundo. 
Comparando o retorno no mês do IMA-Geral de -0,71% e do IDA 
IPCA Infraestrutura com -2,07%, notamos que o impacto da abertura 
das taxas das debêntures foi ainda maior que o risco de mercado. 
Aproveitamos esse movimento para ir as compras no mercado 
secundário e adquirimos papéis da Taesa, Rumo, Autoban e Sabesp. 
O fundo apresenta hoje o maior prêmio sobre os títulos públicos 
levando em consideração os últimos 19 meses. 

Gráfi co 7: O prêmio de crédito da carteira comparada com o ETTJ IPCA
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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: 0,80% 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$ R$ 211.746.693,25

PL médio (12 meses): R$  215.128.706,59

FUNDOS DE INVESTIMENTO BUTIÁ – CLASSE CRÉDITO PRIVADO
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

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 14h30

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$ 52.826.719,14

PL médio (12 meses): R$ 38.067.517,23
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Este relatório foi elaborado com fi ns 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 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$ R$ 2.815.282,03

Benefícios para a campanha de lançamento 
Aplicação inicial: R$ 1 mil 
Aportes programados: R$ 100,00 / mês
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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

PARA INVESTIR 
EM NOSSOS FUNDOS, 
clique aqui

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


