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O QUE ESTÁ 
ACONTECENDO?
O mercado de crédito brasileiro está passando por um ciclo 
virtuoso desde meados de 2016, quando se iniciou o período de 
reformas no Brasil. O BNDES reduziu seus desembolsos anuais 
voltando a níveis próximos de 20 anos atrás, apresentando uma 
redução média de 14% a.a. desde 2010. O mercado de capitais 
absorveu grande parte do espaço deixado pelo banco de fomento 
e até setembro de 2019, atingiu o recorde da série histórica. Foi um 
total de R$ 269 bilhões de recursos captados no ano, 42% acima do 
mesmo período de 2018.

Fonte: BNDES; Valores constantes até 09/2019

Acreditamos que um importante pilar desta mudança foi a demanda 
do investidor que passou a buscar rendimento extra em um 
mercado de juros mais baixos, fugindo dos tradicionais instrumentos 
bancários. No último ano, aconteceu então um crescimento 
acelerado da estratégia de crédito privado, com novos fundos vindo 
a mercado e crescimento do patrimônio investido nessa classe de 
ativos. Com o aumento da demanda, observamos forte concorrência 
pelas emissões primárias, levando a um prêmio de risco baixo 
(lembramos que o prêmio de risco nesse caso é medido pelo spread 
pago acima de um título público), o que já tínhamos comentando em 
nossas Cartas anteriores.

As empresas nacionais, por sua vez, enfrentaram a crise financeira, 
diminuíram suas despesas, ficaram mais enxutas e redimensionaram 
a alavancagem, ou seja, o risco de um calote está menor hoje do 
que em 2015. Formou-se então um ambiente perfeito para as 
companhias reduzirem o custo da dívida e alongarem seu passivo. 
Como exemplo, no gráfico a seguir é demonstrado o nível de 
alavancagem do setor industrial em % do PIB, que alcançou 14% no 
pior período e atualmente trabalha na ordem de 8,6%. 
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Fonte: Bloomberg; Valores até  09/2019

Em janeiro deste ano, de acordo com o relatório Focus, era esperado 
uma Selic de 6,5% em dezembro de 2019 e 8,0% no final de 2020. 
Contudo, a inflação ancorada por aqui e uma percepção de aumento 
de risco substancial envolvendo as negociações entre Estados Unidos 
e China, em conjunto com dados decepcionantes de atividade chinesa, 
a partir de maio, abrindo as portas para a possibilidade de uma brusca 
desaceleração econômica mundial reduziram as expectativas de juros 
também no Brasil, com projeções mais recentes em 4,5% e 4,0% 
respectivamente.

Fonte: BCB
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IMPACTOS E 
RESULTADOS?
Com a revisão desse cenário, as taxas observadas no 
mercado secundário abriram, provocando o efeito na 
marcação a mercado nos ativos e por consequência, 
retornos menores do que os apresentados nos últimos 
três anos nos fundos de crédito privado.

Este ajuste nos preços começou de forma mais branda 
no início do segundo semestre deste ano e acentuou-se 
em outubro. O IDA-DI, índice de debentures calculado 
pela ANBIMA, vem apresentando uma queda no seu 
retorno desde julho/2019, atingindo uma performance 
no mês de outubro de 13,1% do CDI. 

Fonte: ANBIMA

O atual contexto nos apresenta um cenário de 
oportunidades, já que apesar do aumento do spread 
de crédito, não há aumento no risco de calotes das 
companhias emissoras, e sim da melhora do risco do 
crédito.

O fundo BUTIÁ TOP CP FIC FIRF, tem apresentado 
elevação do seu carrego, atingindo em outubro o maior 
nível dos últimos 24 meses, mantendo o histórico de 
qualidade do risco de crédito da carteira, concentrado 
em títulos top grade, diversificação e liquidez.

No caso das debêntures de infraestrutura, aquelas 
amparadas pela lei de debêntures isentas (12.431) 
e indexadas ao IPCA, o movimento foi semelhante. 
Alguns fundos que seguem essa estratégia fazem uso 
de derivativos para diminuir a volatilidade da carteira 
e buscar bater o CDI como benchmark, movimento 
conhecido com hedge. Dessa forma há uma 
neutralização do risco de mercado transformando a 
rentabilidade em algo mais em linha com o CDI + prêmio. 
Com a abertura dos spreads, os fundos hedgeados 
capturaram apenas o movimento de queda no valor 
dos ativos, apresentando, em alguns casos, retornos 
mensais negativos. Para os fundos que mantiveram 
a exposição ao risco de mercado, por outro lado, a 
abertura dos spreads foi mais do que compensada pela 
queda dos juros reais no mês de outubro, sendo essa 
última situação a do fundo BUTIÁ DEBÊNTURES FUNDO 
INCENTIVADO INFRAESTRUTURA RF.

EXPECTATIVAS? 

“History doesn’t repeat itself, but it does rhyme.” (Mark 
Twain). Fica difícil quantificar, ou mesmo fazer uma 
previsão da duração e magnitude desse movimento, 
porém se buscarmos em momentos históricos, o 
índice de debêntures da Anbima já sofreu movimentos 
semelhantes com rápida recuperação. Da mesma 
forma que entediamos no início de 2019 que os 
spreads de crédito estavam baixos e com menor 
atratividade, enxergamos hoje que os spreads estão 
sendo negociados acima do seu preço justo. Mantemos 
nosso processo de investimento conservador, em 
que aumentamos a liquidez dos fundos de crédito 
da Butiá, para podermos agora retomar as alocações 
gradualmente, oxigenando nossos portfólios.
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Fonte: Quantum

Acreditamos que quem está investido hoje, está bem 
posicionado para se beneficiar do alto carrego com 
baixo risco de crédito e para quem ainda não possui 
exposição na estratégia este é um bom momento para 
dar o primeiro passo. A taxa básica de juros de fato 
apresenta seu menor nível histórico, de toda forma 
não é recomendado aos investidores alocar toda sua 
carteira em classes arrojadas. Somos defensores da 
diversificação, visando uma gestão mais eficiente de 
longo prazo.

DESEMPENHOS DOS 
FUNDOS DE CRÉDITO 
PRIVADO DA BUTIÁ: 
No mês de outubro o fundo BUTIÁ TOP CP FIC FIRF 
apresentou rentabilidade de 0,27% (57% do CDI), 
acumulando 108% do CDI nos últimos 12 meses. O 
resultado foi influenciado pela dinâmica de abertura 
de taxas que vem sendo observada no mercado de 
crédito nos últimos meses. Ativos em carteira que são 
remunerados de acordo com um percentual sobre 
CDI (%CDI) tiveram os maiores impactos no período. 
A Butiá prevendo a possibilidade desse movimento, 
buscou reduzir a alocação da carteira em ativos com 
rendimentos em %CDI. Resultado disso, no fechamento 
de outubro esses ativos representavam 14,9% da 
carteira, contra 38,3% em janeiro/19.
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A carteira do BUTIÁ TOP permanece com seu perfil de 
alta qualidade, com 86% do fundo alocado em ativos 
classificados por agências internacionais de rating entre 
as faixas de risco soberano, AAA e AA. Foram analisadas 
15 emissões primarias de títulos privados em outubro, 
das quais alocamos em apenas quatro novos ativos 
para a carteira do fundo, sendo Autoban, Usiminas, Vix 
Logística e LF do banco Omni.  No mercado secundário, 
realizamos a venda de Petrobrás e LF do banco Omni, 
esta última para aproveitar a oportunidade no mercado 
primário. 

O fundo O BUTIÁ DEBÊNTURES FUNDO INCENTIVADO 
INFRAESTRUTURA RF LP fechou o mês de outubro com 
rentabilidade de 0,87% (181% do CDI), acumulando 
14,61% (235% do CDI) em 12 meses. A abertura dos 
spreads de crédito observadas no mercado de crédito 
privado foi mais do que compensada pelo fechamento 

da curva de juros, principal fator gerador de retorno 
para o fundo. O yield da carteira ficou em 2,67% a.a., 
contra 2,89% a.a. no mês anterior e o prêmio sobre a 
B de referência (NTN-B 2024) ficou em 1,05%, contra 
0,69% no mês de setembro, configurando assim um 
prêmio maior sobre o título público.

A carteira do BUTIÁ DEBÊNTURES assim como os demais 
fundos de crédito da Butiá possui alocação em ativos 
de alta qualidade, sendo 93% do fundo em ativos 
classificados por agências internacionais de rating entre 
as faixas de risco soberano, AAA e AA. Foram analisadas 
duas emissões primárias de debêntures incentivadas 
em outubro, e efetuamos alocação em uma delas, 
emitida pela TAESA, empresa do setor de transmissão 
de energia. No mercado secundário ampliamos nossa 
exposição aos grupos Neoenergia, Omega, Energisa e 
Copel, todas do setor de energia elétrica.

FUNDOS DE INVESTIMENTO BUTIÁ – CLASSE CRÉDITO PRIVADO
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

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$ 231.444.218,14

PL médio (12 meses): R$  210.100.157,39
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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$ 41.351.725,90

PL médio (12 meses): R$ 32.646.825,77

BUTIÁ TOP ICATU  
SEG PREVIDÊNCIA FI RF CRÉDITO PRIVADO

Classificação Anbima:
Previdência Renda Fixa

Aplicação Mínima: R$ 30.000,00

Aportes Programados:  R$ 5.000,00/mês

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 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$ 2.446.760,00

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

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.
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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

https://butiaconsult.orama.com.br/novo-cadastro/novo-cliente/3424/#/
https://www.butiainvestimentos.com.br
mailto:atendimento%40butiainvestimentos.com.br?subject=

