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Os Mercados de Crédito Privado e Juros em Junho

O encerramento do segundo trimestre foi bastante positivo 
para os mercados de crédito privado e juros doméstico. O 
período coincide com o início da retomada dos mercados, 
que, juntamente com a divulgação de indicadores econômicos 
reportados ao longo dos últimos meses, sugerem que o pior 
provavelmente ficou para trás. A confiança de investidores 
e agentes de mercado para uma retomada do crescimento, 
considera a volta do controle do ajuste fiscal, que deverá 
ocorrer a partir de 2021, com a amenização do COVID-19. 

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

Fechamos o mês de junho com uma visão construtiva e 
otimista para o crédito corporativo. Em um evento promovido 
pelo Bradesco, em 22 de junho, o Ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio de Freitas, comentou que o Brasil está com um robusto 
pipeline de projetos, que podem somar R$250 bilhões, sendo 
que parte desse montante deverá ser financiado através de 
emissão de dívida no mercado doméstico. Acreditamos que 
um dos catalizadores da retomada do crescimento será o 
foco em infraestrutura.

 Fazendo uma breve retrospectiva, a indústria de fundos de 
crédito seguiu com perda de patrimônio dos fundos ao longo 
do trimestre, pressionando ainda mais os spreads dos ativos. 
Essa dinâmica foi alterada principalmente nos dois últimos 
meses, quando o governo anunciou diversas medidas com 
o objetivo de dar fôlego para o caixa das companhias e para 
o mercado de crédito como um todo. Na carta anterior, 
comentamos a respeito da injeção de liquidez por intermédio 
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das instituições financeiras que poderiam gerar impacto acima 
de R$1 trilhão (16,7% do PIB), como a redução da alíquota do 
compulsório dos bancos, implementação do novo DPGE e a 
letra financeira garantida. Além disso, falamos também sobre 
a promulgação da PEC do Orçamento de Guerra. 

Entre as medidas adotadas, destacamos a autorização para 
o Banco Central atuar diretamente na compra de debêntures 
no mercado secundário de crédito doméstico. Também já 
comentamos que o novo nível do spread de crédito que os 
ativos atingiram, principalmente os classificados como High 
Grade pelas agências internacionais de rating, trouxeram 
participantes de peso para o mercado de crédito, como 
as tesourarias de bancos e os fundos multimercados, 
aumentando a liquidez do secundário.

Um catalizador importante para este cenário mais comprador 
veio no momento em que os fundos, com menores pressões 
de resgates,  passaram a “testar” a ponta compradora, 
segurando os preços de venda em níveis mais altos (spreads 
mais baixos) até que a demanda por tais ativos fosse 
satisfatória. A aprovação do Orçamento de Guerra também 
contribuiu para esse cenário à medida que alguns agentes se 
tornaram mais passivos, aguardando uma definição de como 
seria a atuação do BACEN na compra de títulos.

Ainda sobre a PEC do Orçamento de Guerra, foi publicada no 
final de junho a Circular 4.028, que dispõe sobre as operações 
de compra e venda de ativos privados em mercados 
secundários nacionais pelo BACEN. Quando a carteira de 
crédito do Banco Central ultrapassar R$1 bilhão, passam a 
valer os limites de alocação por rating, emissor e série, de 
forma semelhante à gestão de um fundo de investimento em 
crédito privado. O portfólio pode ser composto em 100% por 
ativos AAA, 65% - AA, 20% - A e 10% de BBB a BB; lembrando 
que os ratings devem ser atribuídos por uma das três grandes 
agências internacionais de classificação de risco: Moody’s, 
Fitch e Standard & Poors. A carteira também terá um limite de 
concentração de 7,5% por emissor e 25% por série. A atuação 
do BACEN no mercado secundário se dará por meio de oferta 
pública e haverá certa preferência, quando for possível, por 
empresas de menor porte.

Quando o mercado secundário se tornou disfuncional, o 
spread de crédito para os ativos de qualidade subiu a níveis 
muito altos, o que prejudicou o crédito para as pequenas 
e médias empresas (PME). Nossa visão é de que a atuação 
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do BACEN virá para amenizar este movimento, mas não 
haveria nenhuma atuação na precificação dos ativos, o que 
deverá ser consequência do processo. No momento atual, 
o mercado secundário de crédito já não parece apresentar 
uma disfuncionalidade que justifique a atuação do BACEN, 
mas a existência desse processo é de suma importância para 
a manutenção de certo nível de estabilidade.

O mercado primário também apresentou uma melhora 
no mês de junho. Apesar de ainda estar concentrado nas 
mãos dos próprios agentes da oferta, os bancos estão 
revendendo parte das emissões no mercado secundário, 
dado o crescimento da demanda. Destaque para as emissões 
recentes de Lojas Americanas (totalizando R$1 bilhão), Eneva 
(R$650 milhões), Manaus Ambiental (R$310 milhões), Grupo 
CCR (R$700 milhões) e Via Varejo (R$850 milhões).

Ilustrando este cenário, os gráficos abaixo mostram as curvas 
de crédito para cada faixa de rating em três momentos 
distintos: Pré-Covid (fevereiro), pico dos spreads de crédito 
(março) e fechamento de junho. É possível observar o 
fechamento do spread médio para os ativos em CDI.

Gráfico 1 – Curva de crédito AAA

Fonte: ANBIMA 

Gráfico 2 – Curva de crédito AA

Fonte: ANBIMA 
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De forma mais prática, o IDA-DI (Índice de Debêntures 
ANBIMA DI) fechou o mês de junho com retorno de +1,02% 
(472% do CDI), acumulando alta de +2,30% no segundo 
trimestre (310,45%). No ano, o indicador acumula retorno de 
-1,89%.

Gráfico 3 – Retorno mensal do IDA-DI

Fonte: Quantum Axis

Com relação aos ativos em IPCA, a classe foi fortemente 
beneficiada com o desempenho positivo dos juros reais no 
trimestre, sendo que os spreads se mantiveram elevados, 
mesmo apresentando certa redução em junho, com a maior 
presença de pessoas físicas voltando a demandar títulos 
isentos. Os Yields dos ativos indexados ao IPCA nos parece 
ainda bastante atrativos, dado o prêmio das debêntures 
sobre os juros de referência. Dito isso, permanecemos 
otimistas com a estratégia, com uma visão construtiva de 
carrego e fechamento dos spreads.

Gráfico 4 – Curva de crédito IPCA AAA

Fonte: ANBIMA

No gráfico a seguir, podemos observar a recuperação do 
índice IDA-IPCA Infraestrutura, que no trimestre conseguiu 
recuperar a perda ocorrida em março, fechando no 
acumulado ano com alta de +1,49% e +6,23% no segundo 
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trimestre.

Gráfico 5 – Retorno mensal do IDA-IPCA INFRA

Fonte: Quantum Axis

Destaques setoriais 

Em cartas anteriores, comentamos sobre os impactos da 
Covid-19 no setor elétrico e as tratativas do governo junto à 
Aneel para dar um alívio na liquidez das distribuidoras, ponta 
mais afetada da cadeia.

Com o objetivo de injetar liquidez no setor, no mês de 
junho, foi publicado o decreto 10.350/2020, que estabelece 
alguns critérios da chamada Conta-Covid. Trata-se de um 
empréstimo às distribuidoras que deverá suavizar uma queda 
da demanda no período e um possível aumento substancial 
da inadimplência, sem que isso se reflita em tarifas elevadas 
aos consumidores no curto prazo. O crédito, que terá 
prazo de 5 anos, está sendo gerenciado pelo BNDES e será 
repassado às companhias através de instituições financeiras. 
O montante poderá chegar a R$16 bilhões. 

Há também a questão da sobrecontratação: as distribuidoras 
de energia elétrica que atuam no mercado cativo de energia já 
contratam previamente o volume de energia a ser distribuído 
para os consumidores. Com a queda na demanda, as 
companhias ficaram com um excesso de energia contratada 
e não receberão do cliente final o montante financeiro 
necessário para honrar tais compromissos. 

Apesar de ainda não terem sido definidos todos os pontos 
a respeito da regulamentação da Conta-Covid, acreditamos 
que se trata de um grande passo para a estabilidade do 
setor. No entanto, ainda falta determinar como será tratado 
o equilíbrio econômico das distribuidoras.

Destaque também para o novo Marco do Saneamento (PL 
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4.162/2019), que foi aprovado no Senado, seguindo para 
sanção presidencial. A nova regulação é vista como um 
grande avanço para o setor de saneamento básico, uma 
vez que determina a criação de metas contratuais para a 
universalização dos serviços de distribuição d’água e cobertura 
de 90% da população com coleta de esgoto até 2033, além de 
extinguir os Contratos de Programa para saneamento – o que 
possibilita que os setores público e privado compitam nos 
mesmos termos e condições para as novas concessões. Em 
geral, as alterações atraem novos investimentos privados, 
cruciais para financiar os R$700 bilhões de investimentos 
estimados pelo Ministério da Economia.

Estratégia de Crédito Butiá Investimentos

Com maior liquidez do que o observado em meses 
anteriores, continuamos realizando rotação de nossas 
carteiras. Fechamos 27 operações no mercado secundário, 
entre compras e vendas de debêntures, movimentando 
aproximadamente o equivalente a 10% de cada portfólio de 
crédito que temos sob gestão. 

Em junho, participamos de duas assembleias gerais de 
debenturistas (AGD) e uma assembleia geral de cotistas (AGC), 
as quais detalharemos adiante. Dado o cenário, é natural 
que alguns emissores venham a solicitar flexibilizações e 
renegociações junto aos seus credores. Em nosso dever 
fiduciário, priorizamos sempre a solução que melhor atende 
aos interesses dos nossos cotistas de acordo com o caso 
apresentado pelos devedores.

BUTIÁ TOP CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF

No mês de junho, o fundo apresentou rentabilidade de 
+0,83% (385,68% do CDI). 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 + 
1,47%, e a duration, 2,4 anos. Chamamos atenção aqui 
para o aumento da duration da carteira e ratificamos nosso 
pensamento de que o pior momento da crise ficou para trás.

No início do mês de julho, a IMC – International Meal 
Company foi rebaixada para o rating BB+ pela Standard 
& Poors. Os ativos da emissora foram objeto de duas 
Assembleias Gerais de Debenturistas ocorridas em maio 
(e relatadas na nossa carta do mês anterior). Na ocasião, 
a IMC entrou em um acordo com os debenturistas para 
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o não cumprimento de covenants financeiros mediante a 
repactuação de taxa e outras restrições que salvaguardariam 
a qualidade de crédito da companhia. Vale lembrar que a IMC 
conta com acionistas importantes no mercado como o Itaú, a 
família Wizard e a Yum! Brands.

Dando seguimento ao case da Restoque, apresentado na carta 
de maio, a empresa protocolou um Plano de Recuperação 
Extrajudicial (PRE). O Plano – assinado por mais de 80% dos 
credores – consiste em concessões de prazo de pagamento, 
repactuação de taxas e um compromisso de aporte de capital 
na ordem de R$150 milhões. Diferente da Recuperação 
Judicial, a Recuperação Extra Judicial é um instrumento pouco 
utilizado no país em que credores e devedores constroem 
de forma conjunta o processo de renegociação das dívidas. 
Porém, o plano não abrange a totalidade do passivo da 
companhia, como as dívidas trabalhistas, ficando restrito 
somente às dívidas financeiras. Acreditamos que, dada a 
situação econômico-financeira da empresa e do segmento de 
vestuário, o PRE propiciará condições favoráveis para que a 
companhia possa continuar a honrar com seus compromissos 
no médio e longo prazo.

O cenário atual também nos apresentou oportunidades 
em ativos de alta qualidade com bons spreads de crédito. 
No mercado primário adquirimos as debêntures da Algar 
Telecom, Eneva, Cogna, Águas Guariroba e Aegea. Esta última 
é uma empresa privada do setor de saneamento básico, 
holding da Águas Guariroba. Também desinvestimos de ativos 
da Energisa Mato Grosso e Energisa Paraíba, distribuidoras 
de energia que entendemos que estão com seus indicadores 
de alavancagem pressionados. Também vendemos ativos 
que estavam indexados ao % do CDI e diminuímos nossa 
exposição à Smart Fit, empresa do segmento de academias 
que convocou uma AGD pedindo flexibilização em seus 
covenants financeiros.

Embora as emissões primárias estejam sendo absorvidas, 
em grande maioria, pelos agentes ligados a ofertas, no mês 
de junho alocamos na emissão feita pelas Lojas Americanas. 
Entendemos que apesar de o varejo ser um segmento 
bastante afetado pela crise, o balanço robusto da companhia 
e o estágio bastante maduro de seu e-commerce sustenta a 
tese de investimento no emissor.
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ASSEMBLEIAS

Em junho, participamos das Assembléias Gerais de 
Debenturistas (AGD) da Smart Fit e da Assembleia 
Geral de Cotistas (AGC) do FIDC Crédito Universitário.

A Smart Fit é o maior grupo de academias da América 
Latina, atendendo 2,8 milhões de pessoas em 11 
países por meio de 850 unidades. A companhia 
possui uma robusta estrutura acionária, sendo 
controlada pelo Pátria e pela família Corona, além de 
contar com o GIC (fundo soberano de Singapura) e 
a Dynamo como acionistas minoritários. Ao final de 
2019, o fundo de pensão canadense CCPIB realizou 
um aporte de R$ 1,2 bilhão destinados ao plano de 
expansão de 2020 e 2021. 

O ano de 2020 era promissor e foi iniciado com 
investimentos em expansão superando R$200 
milhões, com 20 unidades prontas e 50 no estágio 
final das obras. No entanto, por conta das medidas 
de afastamento social, tomadas para controlar a 
disseminação do Coronavírus, as academias foram 
fechadas e a rede optou por suspender a cobrança das 
mensalidades – responsável por aproximadamente 
90% da receita total. As medidas de redução de 
despesas e custos – principalmente com pessoal e 
aluguéis – não devem ser suficientes para evitar que 
o Ebitda seja pressionado enquanto este cenário 
perdurar. Tendo em vista a incerteza quanto a 
duração das medidas de afastamento e a magnitude 
dos impactos, a empresa convocou uma Assembleia 
Geral de Debenturistas (AGD) para solicitar um waiver 
prévio no cumprimento dos covenants.

Após diversas conversas e duas AGD’s, os credores 
acataram, com 95,4% de aprovação, o pedido de 
waiver da empresa, sujeito à: 

• waiver fee de 1,18% do Valor Nominal Unitário; 

• constituição de conta pagamento dada em garantia; 

• cessão fiduciária de aplicação financeira no valor de 
R$ 35 milhões; 

• cumprimento de índice de cobertura da dívida de 
curto prazo pelo caixa; 

• disclosure mensal dos dados operacionais da 
empresa; 

• não pagamento de qualquer remuneração aos 
acionistas até o final do primeiro trimestre de 2021; 

• adição de cláusula de vencimento antecipado não 
automático caso o rating seja rebaixado para nota 
inferior a A-;

• amortização extraordinária de todas as séries no 
montante de 10%. 

Consideramos que as negociações tenham sido 
positivas para os credores e entendemos que, apesar 
da dificuldade em se prever a normalização das 
operações, a empresa possui posição privilegiada de 
liquidez para enfrentar este período.

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. 

O Pravaler é uma companhia especializada em 
soluções financeiras para o setor educacional, 
habilitada na CVM desde 2004. Por meio de parcerias 
com instituições do ensino superior em todo o Brasil, 
o Pravaler concede financiamento a estudantes 
dos mais diversos cursos, oferecendo, inclusive, a 
modalidade de juros zero. O modelo de concessão 
de crédito envolve a contratação semestral e permite 
aos alunos pagarem no prazo de um ano. Dessa 
forma, os acadêmicos têm o dobro do tempo de 
duração do curso para efetivar o pagamento integral 
do valor financiado. 

Para proteger o cotista sênior, o FIDC conta com 
determinações de limites de PDD, subordinação e 
caixa, os quais, se desrespeitados, acionam cláusulas 
de aceleração do Fundo. Dado o cenário atual, a 
expectativa do Gestor é que haja alguma deterioração 
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nos indicadores de PDD e inadimplência nos 
próximos meses. Diante disso, o Pravaler convocou 
uma AGC para o dia 24/06/2020, na qual foi pleiteado 
o aumento dos limites permitidos para os indicadores 
de PDD pelo prazo de 120 dias e para a exposição à 
caixa pelo FIDC.  Vale ressaltar que até o dia da AGC, 
nenhum dos indicadores de PDD haviam atingido o 
limite permitido pelo Regulamento. 

No dia da assembleia, a companhia optou por 
retirar da pauta os pleitos previamente solicitados e 
estudará uma proposta mais estruturada, o que deve 
fazer com que esse assunto seja retomado ao longo 
do mês de julho.

BUTIÁ TOP ICATU SEG PREVIDÊNCIA FIRF CP 

Em junho, o fundo apresentou rentabilidade de 
+1,25% (581,3% do CDI), acumulando +1,68% 
(227,30% do CDI) no segundo trimestre de 2020. 

No mês de junho, adicionamos à carteira do fundo 
as debêntures de Algar Telecom, Cogna S.A. e 
Águas Guariroba. Também fizemos uma redução 
na exposição à Smartfit que carregamos no nosso 
portfólio. No âmbito das Assembleias, o fundo foi 
representado também nas AGD da Smart Fit. 

O fundo FIFE fechou o mês com um carrego 
aproximado de CDI + 1,49% (equivalente a 
170,73% do CDI), duration de 2,6 anos, 91,1% do 
portfólio alocado em ativos de risco soberano, 
AAA e AA, e um caixa de aproximadamente a 30% 
do patrimônio líquido.

BUTIÁ DEBÊNTURES FUNDO INCENTIVADO 
INFRAESTRUTURA RF LP:

O fundo apresentou rentabilidade de +1,49% em 
maio, acumulando +4,18% segundo trimestre de 
2020. Os resultados já estão isentos de imposto de 
renda. O IMA-Geral apresentou retorno de +0,99% 
no mês e acumula +2,89% no trimestre. Fechamos 
o mês com o yield da carteira em 2,98%, o que 
representa um prêmio de 1,24% sobre a ETTJ 
(estrutura a termo de taxas de juros).

Vemos um cenário mais construtivo no médio prazo 
com a reabertura das economias globais, além da 
continuidade de uma agenda reformista do governo 
nacional. Com isso, após passarmos pelo que 
acreditamos ter sido o pico da crise no mercado de 
debêntures incentivadas, optamos pelo aumento do 
duration do nosso fundo. 

Nesse sentido, nosso giro da carteira focou na 
aquisição de ativos mais longos, como as debentures 
da Transmissora Paraíso de Energia (com garantia 
fidejussória da Alupar S.A.), Algar Telecom, Rumo 
e Eneva. Esta última foi adquirida logo após sua 
emissão primária no final do mês. Também alocamos 
parte de nosso caixa em NTN-Bs mais longas, para 
capturar um possível fechamento da curva de juros e 
nos aproximarmos mais do IDA-IPCA Infraestrutura, 
que hoje possui duration de 4,5 anos.

O mercado secundário de debêntures incentivadas 
vem ganhando bastante tração com a participação 
relevante de pessoas físicas, o que enxergamos como 
fator positivo para o fechamento dos spreads de 
crédito. Além disso, acreditamos que ainda há espaço 
para o fechamento dos juros reais, reforçando a 
atratividade desta estratégia.

Temos em nossa carteira uma concentração relevante 
no segmento de distribuição de energia e estamos 
otimistas com as negociações entre o governo, Aneel 
e as companhias a respeito da operacionalização da 
Conta-Covid

.
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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

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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