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Se dividirmos o mês de abril em dois períodos iguais, 
podemos observar movimentos distintos no mercado 
de crédito: na primeira quinzena, houve a continuidade 
da abertura dos spreads das debêntures, consequência 
dos impactos gerados no mercado pela Covid-19. Já na 
segunda parte do mês, presenciamos um fechamento 
nas taxas dos ativos.

  O novo patamar de retorno oferecido atraiu 
uma nova demanda para o mercado de crédito privado, 
vinda de tesourarias de bancos, fundos multimercados 
e, até mesmo, de alguns fundos de ações. Com isso, 
houve a melhora da liquidez no mercado secundário e 
consequente queda nos spreads. 

O IDA-DI (Índice de Debêntures Anbima – CDI) respondeu 
de forma positiva encerrando o mês de abril em +0,49% 
(171,39% do CDI), contra um retorno de -4,87% em março. 
Olhando para a média móvel de 21 dias do retorno do 
índice, já observamos indícios de uma recuperação 
substancial, conforme gráfico abaixo:

 

Gráfico 1 – Média móvel de 21 dias do retorno do IDA-DI

Nos ativos indexados ao IPCA, apesar de o fechamento 
dos spreads não ter alcançado a mesma magnitude do 
que nos títulos em CDI, a rentabilidade foi positivamente 
influenciada por um fechamento sutil da curva de juros. 
Ressaltamos que, no mês anterior, presenciamos uma 
inclinação forte da curva causada pela alta mais intensa 
das taxas nos vértices longos. 

O IDA-IPCA fechou abril com retorno de +1,99%, contra 
-6,04% no mês de março. Assim como observamos no 
IDA-DI, a média móvel de 21 dias de retorno do IDA-IPCA 
(Índice de Debêntures Anbima – IPCA Infraestrutura) já 
mostra a recuperação da classe de ativos.
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Gráfico 3 – Média móvel de 21 dias do retorno do IDA-IPCA Infraestrutura

As empresas começam agora, ainda que em 
estágio inicial, a medir, de fato, os impactos da crise 
desencadeada pela Covid-19. Já é possível notar quedas 
nas receitas de companhias de consumo cíclico, que 
estão com suas lojas fechadas, redução no consumo 
de energia elétrica, algum aumento da inadimplência 
em setores de educação e saneamento e diminuição do 
fluxo de veículos das principais rodovias do país. 

Tais impactos já eram, de certa forma, esperados. Por 
outro lado, entendemos que as companhias high grade, 
foco das carteiras de crédito da Butiá Investimento, 
estão preparadas para passar por este momento, com 
balanços robustos e boa posição de liquidez.

Em abril, mantivemos nossa postura diligente, 
mantendo contato próximo às companhias investidas 
e atenção às medidas que possam afetar nosso 
ecossistema. Realizamos também algumas operações, 
tendo em vista a melhora da qualidade e do carrego de 
nossas carteiras. 

Nossa preferência é por empresas com boa posição 
de caixa, receitas resilientes e setores defensivos, de 
preferência emissores amparados por uma estrutura 
robusta dos principais conglomerados corporativos do 
mercado. Nossos portfólios de crédito continuam com 
seu perfil de alta qualidade e com uma forte gestão de 
liquidez.

Embora não saibamos até quando viveremos a crise 
atual, observamos que a equipe econômica do Governo 
Federal está empenhada em uma tentativa de resposta 
aos desdobramentos da crise. Atualmente, estamos 
nos deparando com a votação da PEC do Orçamento de 
Guerra, que em um de seus artigos traz a possibilidade 
do Banco Central de comprar títulos de dívida privada 
diretamente no mercado secundário. 

Embora no momento existam muitas restrições para 
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a operacionalização dessa medida, acreditamos que é 
um importante passo para dar segmento à estabilidade 
do mercado doméstico de crédito privado.

BUTIÁ TOP CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF

Em abril, o fundo apresentou rentabilidade de -1,23%, 
segundo mês da história com um resultado negativo. 
Conforme comentamos, ainda houve impacto do 
processo de abertura dos spreads de crédito, de forma 
que a melhora observada na segunda quinzena do mês 
não foi suficiente para recuperar a queda do início de 
abril. 

A marcação dos títulos financeiros, que ainda não 
estavam com seus spreads adequados à nova dinâmica 
do mercado de crédito também contribuiu para 
este resultado. Apesar do resultado desfavorável, já 
notamos uma melhora com relação ao mês de março 
e um ponto de partida construtivo para o mês de maio.

Diante deste cenário, buscando aumentar a qualidade 
da nossa carteira, onde concentramos a compra em 
setores com resultados operacionais mais estáveis 
e aumentamos também a diversificação da carteira, 
reduzindo o peso de alguns emissores.. Como outras 
medidas de controle de riscos, reduzimos a duration 
da carteira e elevamos o caixa do fundo. O BUTIÁ TOP 
MASTER encerrou abril com um carrego aproximado 
de CDI + 2,09% (equivalente a 160% do CDI), duration 
de 2,33 anos, 89,8% do portfólio alocados em ativos de 
risco soberano, AAA e AA, e um caixa superior a 30% do 
patrimônio do fundo.

Destacamos o desinvestimento em uma debênture 
da Usiminas, empresa líder no mercado brasileiro de 
aços planos e grande parte das suas receitas vem do 
setor automotivo. A companhia vinha fazendo um bom 
trabalho de turnoraund, após passar por um período 
conturbado entre 2015 e 2016, onde desenvolveu um 
“plano de sobrevivência”, envolvendo a renegociação 
de quase a totalidade de sua dívida, dando o pontapé 
para a reestruturação da companhia, resolução de 
conflitos societários e reestabelecimento do acesso 
ao mercado de crédito. Hoje, enxergamos um cenário 
mais desafiador para a siderúrgica dada a forte queda 
esperada no PIB brasileiro em 2020. a 
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Com a baixa demanda gerada pela crise, a Usiminas 
decidiu pelo abafamento de dois dos três altos-fornos 
de sua usina em Ipatinga e pela paralização temporária 
da produção na usina de Cubatão. Diante deste cenário, 
esperamos uma queda acentuada em suas receitas e 
aumento expressivo na alavancagem da companhia.

BUTIÁ TOP ICATU SEG PREVIDÊNCIA FIRF CP

A dinâmica do BUTIÁ TOP ICATU SEG PREVIDÊNCIA 
FIRF CP foi bastante consonante com o que houve no 
mercado de crédito privado, já que passou por uma 
abertura das taxas na primeira quinzena de abril e um 
movimento contrário no fim do mês. Diferentemente 
do BUTIÁ TOP CP FIC FIRF, o fundo possui uma alocação 
menor em títulos financeiros, o que acabou sendo 
positivo para o resultado do mês. 

Com relação a sua carteira, também realizamos a 
venda da debênture de Usiminas, seguindo a tese 
supracitada. O portfólio do fundo manteve seu perfil 
de qualidade, com 93% da carteira alocada em ativos 
de risco soberano, AAA e AA.

BUTIÁ DEBÊNTURES FUNDO INCENTIVADO 
INFRAESTRUTURA RF LP:

O fundo apresentou rentabilidade de +0,66% em abril, 
acumulando +1,90% nos últimos 12 meses. Fazendo 
uma equivalência de gross up de 15% de IR, o fundo 
apresentou +2,24% de retorno acumulado em 12 
meses. O IMA-Geral apresentou retorno de +0,86% e o 
CDI de +0,28% no mesmo período.

No mês, oxigenamos o fundo com a compra de três 
ativos da Energisa S/A, uma das maiores holdings no 
setor de energia no país e desinvestimento em ativos 
da Ecovias dos Imigrantes, do grupo Ecorodovias. Com 
as movimentações na carteira e a dinâmica dos juros 
e spreads de crédito, fechamos abril com um yield de 
4,76%, o que representa um prêmio de 2,03% sobre a 
ETTJ (estrutura a termo de taxas de juros).  
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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$ 185.691.356,24

PL médio (12 meses): R$ 218.034.543,95

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$ 59.108.989,32

PL médio (12 meses): R$ 46.410.395,76
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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 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$ 2.809.192,72

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


