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Os Mercados de Crédito Privado e Juros em julho

O segundo semestre de 2020 iniciou de forma positiva para 
os mercados de renda fixa, tanto no crédito privado quanto 
nos juros domésticos. O mês refletiu a manutenção da 
retomada dos mercados com a continuidade do processo de 
reabertura das economias globais, assim como da agenda 
de reformas estruturais no país. Os dados fiscais do mês 
passado, divulgados no final de julho, não foram animadores, 
mostrando os impactos causados pela crise relacionada à 
Covid-19 nas receitas e nas despesas do governo. Apesar 
disso, o governo segue caminhando na direção da contenção 
do crescimento de gastos obrigatórios, o que será essencial 
para a retomada da trajetória de ajuste fiscal já em 2021.

Abaixo, destacamos alguns índices de renda fixa e crédito 
privado, que evidenciam a manutenção da recuperação de 
preços dos ativos no segundo trimestre.

Empresas

Dando sequência ao período de divulgação de resultados, 
podemos destacar duas empresas que são investidas pelos 
fundos de crédito da Butiá, sendo Engie Brasil Energia e da 
Copasa.

A Engie Brasil Energia (EBE) é a maior produtora privada de 
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energia elétrica do Brasil, com 61 usinas, o que representa 
cerca de 6% da capacidade de produção do país. Quase 90% 
da capacidade instalada da companhia é proveniente de 
fontes renováveis, como usinas hidrelétricas, eólicas, solares 
e biomassa. O resultado da Engie no segundo trimestre de 
2020 foi impactado positivamente pelo aumento de sua 
capacidade instalada, maior volume de energia vendida 
e pelo bom desempenho de sua subsidiária TAG, empresa 
atuante no segmento de transporte e armazenagem de gás. 

A EBE registrou receita operacional líquida de R$2.686,5 
milhões no segundo trimestre de 2020 (2T20), 23,4% acima 
do montante apurado no 2T19. O Ebitda registrado foi de 
R$1.431,6 milhões, 36,1% maior em comparação ao mesmo 
período do ano anterior, representando um acréscimo de 5,0 
p.p. na margem (53,3%). Por fim, o lucro líquido da companhia 
foi de R$765,8 milhões, 98,7% acima do alcançado no 2T19. 
No acumulado do primeiro semestre, a Engie acumula R$1,3 
bilhões de lucro líquido.

A Copasa, empresa mineira de saneamento básico, divulgou, 
no dia 30 de julho, seus resultados referentes ao segundo 
trimestre de 2020. No início da pandemia do Coronavírus 
no Brasil, a empresa anunciou, juntamente com a ARSAE-
MG (Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de 
Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais), 
diversas medidas para minimizar os impactos à população, 
com destaque para: 

• não suspensão dos clientes da Tarifa Social até 30/07/2020, 
incluindo a não cobrança de multa ou juros de faturas não 
pagas até a mesma data; 

• extensão do prazo de pagamento de faturas de água para 
clientes comerciais até 30/09/2020, ou até que as medidas de 
isolamento social sejam relaxadas pelo Governo do Estado 
de Minas Gerais.

Tendo em vista as medidas anunciadas, os resultados 
da companhia foram surpreendentemente positivos. A 
receita líquida apresentou crescimento superior a 9%, 
se compararmos ao mesmo período do ano anterior. 
A provisão para créditos de liquidação duvidosa (PCLD) 
atingiu R$136 milhões, representando um crescimento de, 
aproximadamente, 190% - sendo parte devido à alteração 
na metodologia de provisionamento da empresa. Apesar de 
registrar o maior nível de PCLD, o lucro líquido cresceu 22,9% 
frente ao segundo trimestre do ano anterior. A alavancagem 
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da empresa medida por Dívida Líquida/Ebitda terminou o 
período em 1,3x – ante a 2,0x no ano anterior – já o custo da 
dívida ficou em 5,6% a.a.

Estratégia de Crédito Butiá Investimentos

No mês de julho, continuamos em processo de rotação e em 
nossas carteiras, com 21 operações realizadas no mercado 
secundário e uma operação no mercado primário. O volume 
menor, se comparado no mês anterior, reflete o bom grau 
de otimização de nossas carteiras e a manutenção de uma 
reserva para a captura de oportunidades que devem surgir 
no mercado primário de debêntures.

Aumentamos ligeiramente a duration de nossas carteiras, 
buscando ativos mais longos e com maior yield para a 
estratégia de debêntures incentivadas e ativos indexados ao 
CDI+ para a estratégia de CDI. Voltamos a investir em uma 
estratégia de hedge para compra de ativos indexados ao IPCA 
nos fundos que possuem o CDI como benchmark, uma vez 
que observamos spreads bastante atrativos principalmente 
nos ativos mais curtos. 

Participamos de duas assembleias gerais de debenturistas 
(AGD) e uma assembleia geral de cotistas (AGC), as quais 
detalharemos adiante.

Continuamos a enxergar boas oportunidades no mercado 
de crédito, tanto nos ativos em CDI+ quanto no universo das 
Debêntures Incentivadas. Consideramos que os níveis de 
spread permanecem bastante atrativos e ainda com espaço 
para fechamento das taxas. A dinâmica mais equilibrada do 
mercado secundário, a diminuição dos resgates nos fundos e 
a volta do mercado primário de dívida contribuem para um 
cenário favorável para as estratégias de crédito privado.

BUTIÁ TOP CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF

No mês de julho, o fundo apresentou rentabilidade de 
+0,89% (458,44% do CDI). Conforme mencionamos na seção 
do mercado de crédito, o retorno do mês é consequência 
do fechamento dos spreads de crédito das debêntures 
indexadas ao CDI. Os ativos que mais contribuíram para 
o retorno do fundo foram as debêntures de Vix Logística 
(+5,51%), Smartfit (+4,34%), Movida (+4,80%) e International 
Meal Company (+5,80%).
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O fundo manteve seu perfil de qualidade, com 87% do 
portfólio alocado em ativos de risco soberano, AAA e AA, 
além de carregar um caixa (títulos públicos) superior a 
30% do patrimônio do fundo. O carrego do fundo BUTIÁ 
TOP MASTER está em CDI + 1,42% a.a., e a duration, 2,35 
anos. Olhando somente para a parte alocada da carteira – 
desconsiderando o caixa – o carrego chega a CDI + 2,18% 
a.a. Chamamos atenção aqui para o aumento da duration 
da carteira e ratificamos nosso pensamento de que o pior 
momento da crise ficou para trás.

Durante o mês, fizemos quatro novas alocações no mercado 
secundário: adquirimos as debêntures de Vale S.A. e 
Equatorial Maranhão (antiga CEMAR), ambas indexadas 
ao IPCA+, e Alupar Investimento e JSL Logística, indexadas 
ao CDI+. O cenário de juros baixos no curto prazo está 
proporcionando a aparição de títulos indexados ao IPCA de 
curto prazo com spreads de crédito bastante interessantes. 
Com isso, retomamos a construção de uma carteira com 
essas características, combinada com o hedge utilizando o 
cupom de IPCA (DAP). Temos hoje seis ativos nessa estratégia 
no portfólio do Butiá TOP. 

No mercado primário, adquirimos as debêntures da 19ª 
emissão da Light SESA que, conforme já mencionamos nesta 
carta, teve uma demanda de R$1,3 bilhões contra R$500 
milhões ofertados. O ativo foi emitido a IPCA + 5,80% a.a. e 
possui prazo de 5 anos, o que nos dava, na data de emissão, 
um spread de mais de 4,0% a.a. sobre a curva de juros de 
referência. Dessa forma, o ativo passou a compor a estratégia 
de IPCA do fundo. 

BUTIÁ TOP ICATU SEG PREVIDÊNCIA FIRF CP

Em julho, o fundo apresentou rentabilidade de +1,22% 
(626,56% do CDI), também impactado pelo fechamento dos 
spreads no mercado de crédito.

No mês, adicionamos ao portfólio as debêntures de 
Sabesp, Aegea, AES Tietê e Eneva. O fundo não precisou ser 
representado em nenhuma assembleia no período.

O fundo FIFE fechou o mês com um carrego de CDI + 1,35%, 
duration de 2,88 anos, 91,1% do portfólio alocado em ativos 
de risco soberano, AAA e AA. Excluindo-se o caixa, o carrego 
da carteira ficou em CDI + 1,86%.



Jul | 20

CARTA DE CRÉDITO 
PRIVADO

BUTIÁ DEBÊNTURES FUNDO INCENTIVADO INFRAESTRUTURA 
RF LP

O fundo apresentou rentabilidade de +2,69% em julho, 
acumulando +1,71% no ano de 2020. Os resultados já estão 
isentos de imposto de renda. Fechamos o mês com o yield 
da carteira em 2,95%, o que representa um prêmio de 1,38% 
sobre a ETTJ (estrutura a termo de taxas de juros de mesma 
duration da carteira).

Seguindo a visão de um cenário construtivo no médio prazo, 
tanto para o mercado de debêntures incentivadas quanto 
para os juros reais, mantivemos nossa estratégia de aumento 
da duration do fundo. Nesse sentido, focamos na aquisição 
de ativos mais longos, como as debêntures da ETB – Empresa 
de Transmissão Baiana (com garantia fidejussória da Alupar 
Investimento), Equatorial Transmissora, Sabesp e debêntures 
de risco Aegea, Copel e Taesa.

A participação de pessoas físicas no mercado secundário 
de debêntures incentivadas continua sendo relevante, 
acelerando o fechamento dos spreads de crédito nessa classe 
de ativos. Além disso, percebemos um mercado primário mais 
dinâmico com as emissões de Light e Sabesp, que somaram 
um volume ofertado de R$1,5 bilhão.

Enxergamos como bastante positiva a adesão de grande 
parte das distribuidoras de energia que temos em carteira à 
chamada conta-covid. Segmento da cadeia de energia elétrica 
mais impactado no país pela crise gerada pelo coronavírus, 
as distribuidoras têm neste instrumento a oportunidade de 
aliviar seus caixas, compensando a queda na demanda e 
aumento da inadimplência durante este período conturbado.

ASSEMBLEIAS

Em julho, representamos o fundo BUTIÁ TOP CRÉDITO 
PRIVADO FIC FIRF na Assembleia Geral de Debenturistas (AGD) 
da Restoque S.A. e na Assembleia Geral de Cotistas (AGC) do 
FIDC Crédito Universitário.

Explicamos nas cartas anteriores sobre o andamento do 
caso da Restoque S.A., varejista do segmento de vestuário 
premium, dona de marcas como Dudalina, Bobô, John Joh, 
Le Lis Blanc e Rosa Chá. Em junho, foi protocolado um plano 
de recuperação extrajudicial com adesão de mais de 85% dos 
credores para a reestruturação da dívida da companhia. Já no 
mês de julho, foi convocada uma AGD pelo agente fiduciário 
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das debêntures emitidas pela companhia a fim de deliberar 
sobre as seguintes matérias:

• (i) a suspensão temporária dos efeitos do vencimento 
antecipado automático das debêntures;

• (ii) a suspensão temporária do vencimento antecipado das 
debêntures devido ao pedido de Recuperação Extrajudicial;  

• (iii) a contratação de assessor legal para acompanhamento 
da Recuperação Extrajudicial, às expensas exclusiva e 
proporcional dos Debenturistas.

Por entendermos que a suspensão do vencimento 
automático das debêntures e seus efeitos são benéficos 
ao mercado secundário, permitimos a volta da marcação 
do ativo pela Anbima e B3, possibilitando maior liquidez ao 
ativo. Ao aderirmos ao processo de recuperação extrajudicial, 
passamos a contar com a assessoria de um escritório de 
advocacia de renome nacional, entendendo que não seria 
necessária a contratação de um novo assessor legal.

As matérias (i) e (ii) foram aprovadas pela maioria dos 
debenturistas presentes, a (iii) foi recusada. A Butiá votou 
favoravelmente em relação a (i) e (ii), recusando a terceira 
ordem do dia. 

O FIDC Crédito Universitário é um fundo constituído por 
direitos creditórios provenientes das mensalidades originadas 
pelo programa de Crédito Universitário do Pravaler, que 
atua como gestor do fundo. Atualmente, o fundo conta 
com aproximadamente R$870 MM de patrimônio líquido, 
o qual está dividido entre cotas sêniores e subordinadas. O 
FIDC é classificado como “brAAA” pela S&P e teve seu rating 
reafirmado no dia 11/06/2020. 

Dando continuidade à assembleia do dia 24 de junho, que 
terminou sem pautas para deliberação a pedido da gestora 
(conforme detalhado na carta anterior), uma nova AGC foi 
convocada para o dia 16 de julho, na qual eram pleiteados:

• (i) o aumento nos limites permitidos para os indicadores de 
provisão (PDD) pelo prazo de 180 dias;

• (ii) aumento do prazo para reestabelecimento do 
desenquadramento da alocação mínima;

• (iii) aumento da exposição a caixa pelo FIDC para até 35%, 
ante 25% originalmente pactuado;  
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• (iv) waiver (permissão para descumprimento) quanto a 
eventual ocorrência de Evento de Avaliação decorrente 
do desenquadramento dos índices previstos nos itens (i) 
e (ii) acima.

O gestor ofereceu como contrapartida pagamento de 
prêmio pelo prazo em que os percentuais originais de 
PDD fossem excedidos. Por entender que o prêmio estava 
aquém do considerado justo, os cotistas aprovaram 
apenas o item (iii) da ordem do dia dessa AGC. A Butiá 
votou desfavoravelmente a todos os itens.

O BUTIÁ DEBÊNTURES FUNDO INCENTIVADO 
INFRAESTRUTURA RF LP também foi representado pela 
Butiá em uma assembleia geral de debenturistas, 
convocada pela Algar Telecom:

A Algar Telecom, empresa mineira de telecomunicações 
fundada em 1954, atende a clientes corporativos e varejo 
por meio de uma infraestrutura de 77.900km de fibra 
ótica presente nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste 
e Nordeste do Brasil. Os principais acionistas da Algar 
Telecom são a Algar S.A. – empresa da família Garcia, 
fundadora do Grupo Algar – e a Archy LLC – afiliada do 
GIC Special Investments (fundo soberano de Cingapura).

Em 15 de julho, ocorreu a AGD da 5ª emissão da Algar 
Telecom, com o intuito de alinhar os parâmetros da 
dívida com as emissões mais recentes da companhia. 

Na AGD, as principais matérias deliberadas 
foram: 

• (i) alteração do covenant financeiro de Dívida 
Líquida/Ebitda ≤ 2,25 para Dívida Líquida/
Ebitda ≤ 3,00x; 

• (ii) exclusão do termo “arrendamento 
mercantil” da definição de dívida líquida; 

• (iii) liberação da garantia fidejussória adicional 
prestada pela Algar S.A. e a consequente 
exclusão de qualquer covenant vinculado à 
fiadora. 

A debênture foi emitida em 2016 em uma 
realidade bem diferente do que a companhia 
vive hoje. Desde então, a Algar adquiriu o rating 
AAA pela Standard & Poors Ratings (reafirmado 
em maio de 2020) e passou a contar com o 
GIC (fundo soberano de Cingapura) em seu 
corpo de acionistas. Além disso, a companhia 
ofereceu prêmio equivalente a 1% do Valor 
Nominal Unitário das debêntures. 

As matérias do dia foram aprovadas 
pela maioria dos debenturistas e a Butiá, 
entendendo a melhora do perfil de crédito 
e considerando o pagamento de prêmio, 
também votou de forma favorável.
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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$ 184.884.266,04

PL médio (12 meses): R$ 203.595.270,60

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$ 62.172.892,10

PL médio (12 meses): R$ 55.019.601,96
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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$ 2.841.464,9
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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

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
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