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No mês de maio, verificamos um mercado secundário de 
títulos privados mais calmo do que o observado nos dois 
últimos meses. Ainda que a liquidez não tenha se recuperado 
totalmente, a maior parte das debêntures indexadas ao 
CDI apresentaram fechamento de suas taxas, trazendo um 
retorno positivo para a classe. Nas debêntures incentivadas, 
o spread se manteve mais estável com uma abertura sutil, o 
que foi compensado pelo fechamento da curva de juros reais. 

O IDA-DI (Índice de Debêntures Anbima DI) voltou a apresentar 
uma rentabilidade positiva em maio, fechando o mês com 
retorno de +0,78% (330% do CDI), ante +0,49

% (171,39% do CDI) no mês anterior. Até o momento, o 
indicador acumula rentabilidade negativa de -2,88% no 
ano. Vale ressaltar que o indicador calculado pela Anbima 
é composto apenas por debêntures, não contemplando a 
performance dos títulos emitidos por instituições financeiras 
como os CDBs e as Letras Financeiras. 

 Gráfico 1 – Retorno mensal do IDA-DI

Enquanto nas debêntures indexadas ao CDI vimos um 
movimento predominante de fechamento dos spreads, 
nos ativos em IPCA o cenário foi diferente. Em um estudo 
realizado pela Butiá Investimentos, no âmbito das debêntures 
indexadas ao IPCA e precificadas pela Anbima, ao todo 
somam 199 ativos, 66% dos títulos apresentaram abertura 
de spreads no período de 30 de abril a 29 de maio. 

Apesar disso, o IDA-IPCA Infraestrutura (Índice de Debêntures 
Anbima IPCA Infraestrutura) apresentou retorno positivo 
em maio influenciado, principalmente, pelo movimento 
de fechamento da curva de juros no período. No mês, o 
indexador performou +2,24%, acumulando -0,56% no ano.
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Gráfico 2 – Retorno mensal do IDA-IPCA INFRA

O momento atual é bastante desafiador para a economia 
doméstica. Enfrentamos nos últimos meses uma retração 
abrupta da atividade econômica com impacto nos mais 
diversos setores. Nesse cenário, o governo vem adotando 
medidas que deverão dar fôlego para as empresas e também 
para o mercado de crédito. 

O Banco Central promoveu uma série de ações que gerarão 
um impacto estimado acima de R$ 1 trilhão, equivalente a 
16,7% do PIB. Dentre elas, destacamos: 

• A redução da alíquota do recolhimento compulsório dos 
recursos a prazo, que passou de 31% para 17%;

• a dispensa dos bancos e cooperativas de aumentarem o 
provisionamento no caso de repactuação; 

• a implementação do Novo DPGE, depósito à prazo com 
garantia do FGC que atinge o meio institucional; 

• a flexibilização de regras da LCA; 

• o empréstimo com lastro em debêntures e a emissão de 
Letras Financeiras Garantidas por operações de crédito, 
a LFG, que já vem sendo utilizada por diversas instituições 
financeiras e tem um potencial de liberar, sozinha, R$ 670 
bilhões.

O segmento de distribuição de energia elétrica foi também um 
dos mais afetados por esse período. O impacto aqui deverá 
vir de três formas, o que pode afetar de forma relevante o 
caixa das companhias: 

• redução do consumo; 

• sobrecontratação de energia; 

• aumento da inadimplência.  

Para evitar que este problema se torne sistêmico dentro da 
cadeia de energia, contaminando também os segmentos de 
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geração e transmissão, a Aneel abriu uma consulta pública 
para debater a estrutura de uma operação de empréstimos 
de até R$ 16 bilhões às distribuidoras de energia por meio da 
chamada conta-covid. Este instrumento foi projetado pelos 
ministérios de Minas e Energia e Economia, junto da Aneel, 
para dar um alívio aos consumidores neste momento de crise 
além de garantir a liquidez para as distribuidoras.

As pequenas e médias empresas (PMEs), no geral, têm acesso 
mais limitado ao crédito, seja por falta de garantias ou pela 
bancarização precária. Além disso, o mercado de capitais 
mais avesso ao risco representa um entrave para a realização 
de operações com este segmento. 

A fim de liberar crédito para as PMEs, o BNDES publicou uma 
chamada pública para a seleção de gestores de Fundos de 
Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs) com o objetivo 
de investir, por meio do BNDESPAR, até R$ 4 bilhões em dez 
fundos destinados ao financiamento de micro, pequenas e 
médias empresas. O processo deve ser encerrando ainda na 
primeira quinzena de julho.

Além disso, tivemos no início do mês de maio 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 
de crédito doméstico. Esta medida talvez seja uma das mais 
esperadas pelos investidores institucionais. Acreditamos que 
a possibilidade de a instituição exercer uma atuação mais 
ativa poderia ajudar a acalmar os ânimos do mercado de 
crédito e acelerar a normalização dos preços dos ativos.

Durante o mês, conforme comentado em cartas anteriores, 
a equipe de gestão da Butiá Investimentos continuou com 
seu processo diligente. Mantivemos o contato próximo 
às empresas investidas e seus assessores financeiros e 
participamos também de conversas com órgãos reguladores, 
secretários do governo, analistas sell side, entre outros 
agentes do setor corporativo e financeiro doméstico. 

Durante a segunda quinzena de março realizamos 
mapeamento de nossas carteiras de crédito, procurando 
identificar os emissores que mais seriam afetados e aqueles 
que estavam mais preparados para enfrentar o momento de 
crise, fizemos diversos cenários de stress no fluxo de caixa da 
companhias investidas e participamos de mais de 100 calls 
com os mais diversos integrantes do mercado. 
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O cenário conturbado pela Covid-19 também traz 
oportunidades. Durante o mês, fizemos o giro de nossas 
carteiras, totalizando mais de 20 operações no mercado 
secundário de crédito. Continuamos a dar preferência para 
emissores com boa posição de liquidez, receitas resilientes 
e setores defensivos, sendo possível encontrar no mercado 
papéis com alto nível de spread e qualidade. A divulgação de 
resultados referente ao primeiro trimestre das companhias 
já mostrou parte do impacto das restrições que estamos 
vivenciando, mas também serviu para mostrar a resiliência 
de boa parte das empresas High Grade.

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

Estamos passando por um momento em que a proximidade 
com os emissores e assessores financeiros é fundamental 
para a saúde de nossos portfólios. Continuaremos com 
nossos processos de monitoramento das companhias 
e instituições investidas, além das oportunidades que o 
mercado nos mostra.

BUTIÁ TOP CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF

No mês de maio, o fundo apresentou rentabilidade de +0,16% 
(68,60% do CDI). Apesar do movimento de fechamento dos 
spreads de crédito dos ativos indexados ao CDI ter sido mais 
forte, no mês, ainda houve ajustes nos preços de alguns 
títulos. Impactaram negativamente para a rentabilidade de 
nossa carteira a abertura dos spreads das debêntures de 
Meal (MEAL21) e Restoque (LLIS10). 

O BUTIÁ TOP MASTER encerrou maio com um carrego 
aproximado de CDI + 2,32% (equivalente a 182% do CDI), 
duration de 2,47 anos, 90,3% do portfólio alocado em 
ativos de risco soberano, AAA e AA, e caixa (títulos públicos) 
superior a 30% do patrimônio do fundo. Além disso, 41,48% 
da carteira do fundo está alocada em ativos que remuneram 
a CDI + Spread que, além de apresentar um melhor carrego 
no curto prazo, está menos sujeito à volatilidade trazida pelas 
oscilações da curva de juros.
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Um dos ativos da carteira do Butiá TOP foi rebaixado para 
um rating abaixo de BBB- pela Fitch. A Restoque, fundada em 
1982, é uma companhia listada na B3 desde 2008. Ao longo 
de sua história a empresa expandiu seu portfólio para se 
posicionar como uma holding de marcas premium, tais como: 
Le Lis Blanc, Dudalina, John John, Bo-Bô, dentre outras. Ao final 
de 2018, a empresa voltou seus esforços para reestruturar 
suas operações e readequar seu modelo de negócios. Com 
o objetivo de melhor posicionar seus produtos em seu ramo 
de atuação, a Restoque tomou algumas medidas como: 
redução do prazo das promoções, percentual de desconto, 
suspensão de vendas para multimarcas online e alteração do 
seu cronograma de venda em seus outlets. 

O ano de 2020 era visto como promissor, no qual as medidas 
tomadas ao longo de 2019 seriam convertidas em ganho de 
margens operacionais. Entretanto, devido às medidas de 
afastamento social impostas para controlar a disseminação 
do coronavírus, todas as lojas da companhia foram fechadas. 
Na segunda quinzena de maio, a empresa divulgou sua 
projeção para os próximos anos, disponível em seu site de 
relação com investidores – na qual a receita líquida retornaria 
aos níveis prévios à pandemia já em 2021.  

Conforme falamos anteriormente, o cenário também nos 
apresentou oportunidades em ativos de alta qualidade com 
bons spreads de crédito. Enquanto as emissões primárias 
estão sendo absorvidas em grande maioria pelos agentes 
ligados a ofertas, adquirimos no mercado secundário 
debêntures da YDUQS (antiga Estácio S.A.), um dos maiores 
grupos educacionais do país, Algar Telecom, AES Tietê, 
Sabesp e Águas Guariroba. Esta última é uma empresa 
privada detentora de um contrato de concessão de serviços 
de saneamento básico, fornecimento d’água e coleta e 
tratamento de esgoto no município de Campo Grande 
(MS). Seu contrato de concessão tem validade em 2060 e 
a companhia entrega indicadores acima da média, sendo 
considerada a melhor concessão privada do setor e figurando 
entre as melhores do país.

ASSEMBLEIAS

Em maio, participamos ao todo de duas assembleias gerais 
de debenturistas (AGD) e uma assembleia geral de cotistas 
(AGC). A seguir, explicamos o que foi concluído nessas 
assembleias.
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A IMC – International Meal Company – é uma companhia 
aberta e listada na B3 – holding do setor alimentício que 
atua em quatro países por meio de marcas renomadas, tais 
como: Frango Assado, Viena, Olive Garden, Batata Inglesa, 
Margaritaville e Landshark, além de operações de gathering 
e outras marcas de menor expressão. No segundo trimestre 
de 2019, a companhia anunciou a incorporação da MultiQSR, 
franqueadora master das marcas KFC e Pizza Hut no Brasil. 
Nesta ocasião, houve a saída de um acionista relevante e 
o aumento de posição do Itaú, além da entrada da família 
Wizard e da Yum! Brands na estrutura acionária da IMC. 

A empresa, que antes da crise da Covid-19 tinha uma 
perspectiva positiva combinada com a posição privilegiada 
de suas lojas, como por exemplo em grandes shoppings, 
rodovias, aeroportos e Disneyland (EUA), teve seu negócio 
comprometido, provocando um desequilíbrio súbito em 
seu balanço.  Com isso a companhia iniciou negociações 
dos termos das dívidas com seus credores e convocou uma 
AGD para deliberar a respeito de algumas alterações em seu 
passivo.

Ao final das negociações, os debenturistas concederam à 
empresa um waiver no cumprimento do covenant financeiro 
de dívida líquida/EBITDA – que estava fixado em 3,00x – de 
forma que a verificação só voltará a ocorrer a partir de 30 
de setembro de 2021, respeitando a escala de 7,5x para 
o primeiro período de verificação, 5,0x a partir de 31 de 
dezembro de 2021 e 3,0x a partir de março de 2022. 

Visando aliviar o fluxo de caixa da companhia e garantir o 
fiel cumprimento das obrigações, também foi aprovada uma 
capitalização dos juros por três períodos (set/20, mar/21 e 
set/21) – mediante um limite de R$ 90 milhões no Capex de 
expansão, manutenção de caixa mínimo de R$ 30 milhões 
e repactuação da taxa de remuneração do ativo. A série 
investida pelo Butiá TOP (MEAL21) foi alterada de CDI +1,60% 
a.a. para CDI + 5,30% a.a. Esta renegociação foi positiva 
para a empresa e debenturistas, uma vez que inibe maior 
deterioração na qualidade de crédito da emissora.

Já o FIDC Clientes BRF, fundo de investimentos em direitos 
creditórios sob gestão da Bradesco Asset Management 
e administração da BEM DTVM, tem como objetivo o 
financiamento da cadeia de clientes da BRF S.A. Dentre seus 
consumidores estão supermercados varejistas, restaurantes 
e pequenos comerciantes que também tiveram suas 
operações limitadas pelas medidas de isolamento social 
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tomadas diante da crise da Covid-19. 

Diante desse cenário, foi convocada uma AGC para 
deliberar sobre: 

• alterações permanentes no regulamento do fundo, 
no que diz respeito a instrumentos de confissão de 
dividas; 

• alterações temporárias, vigentes pelo período de 6 
meses, referentes a flexibilização no procedimento 
de cobrança dos direitos creditórios inadimplidos e 
no critério de elegibilidade de limite de concentração 
por grupo devedor. 

O primeiro item foi aprovado pela maioria dos 
cotistas, com a inclusão da possibilidade de isenção 
de multa e juros moratórios incorridos em razão 
do atraso no pagamento dos direitos creditórios 
inadimplidos para determinados devedores. 
Também foi contemplada a inclusão da possibilidade 
de celebração de instrumento de confissão de 
dívida com determinados devedores, inclusiva para 
parcelamento dos valores em aberto dos direitos 
creditórios inadimplidos e a alteração na política de 
cobrança. A medida visa que os direitos creditórios 
com atrasos acima de 180 dias e com valor de face 
superior a R$ 100 mil sejam encaminhados para 
cobrança judicial, podendo também o agente de 
cobrança, a seu critério, encaminhar para cobrança 
judicial créditos inadimplidos com valor de face 
superior a R$ 30 mil. 

O segundo item, com relação a alteração do limite de 
concentração dos maiores grupos econômicos, foi 
reprovado pela maioria dos cotistas, considerando 
que se tratava de deterioração da qualidade do 
crédito. Vale lembrar que o fundo conta com 
classificação de rating AAA pela Moddy’s, patrimônio 
líquido de aproximadamente R$ 900 milhões e conta 
com subordinação de 10% para o cotista sênior.

BUTIÁ TOP ICATU SEG PREVIDÊNCIA FIRF CP 

Em maio, o fundo apresentou rentabilidade de 
+0,48% (212,08% do CDI). A composição da carteira é 
dada por 55% do patrimônio alocado em debêntures, 
31,5% em compromissadas ou títulos públicos (caixa), 
11,7% em FIDCs e 1,8% em títulos bancários. 

O Butiá TOP Icatu Seg Previdência FIRF CP carrega, 
praticamente, os mesmos ativos que o Butiá TOP 
CP FIC FIRF, e compartilha do mesmo processo 
de seleção de ativos. A característica do fundo de 
previdência, porém, permite que trabalhemos com 
um maior nível de alocação e duration mais longo.

No âmbito das Assembleias, o fundo foi representado 
também nas AGDs da International Meal Company e 
na AGC FIDC BRF. 

O fundo master fechou o mês com um carrego 
aproximado de CDI + 1,75% (equivalente a 162,05% 
do CDI), duration de 2,7 anos, 91,4% do portfólio 
alocado em ativos de risco soberano, AAA e AA, e um 
caixa superior a 30% do patrimônio líquido.

BUTIÁ DEBÊNTURES FUNDO INCENTIVADO 
INFRAESTRUTURA RF LP:

O fundo apresentou rentabilidade de +1,99% em 
maio, acumulando +1,95% nos últimos 12 meses. Os 
resultados já estão isentos de imposto de renda. O 
IMA-Geral apresentou retorno de +1,02%. 

Como mencionamos na parte inicial desta carta, 
o fundo capturou o fechamento da curva de juros 
IPCA, após um cenário mais otimista nos mercados 
financeiros globais, amparado por discussões acerca 
da reabertura das principais economias. Fechamos o 
mês com um yield de 3,76% (contra 4,76% no mês 
anterior), o que representa um prêmio de 2,02% 
sobre a ETTJ (estrutura a termo de taxas de juros).

Na carteira do fundo, destacamos a aquisição dos 
ativos da Engie Brasil, AES Tietê, Copasa e Empresa 
Transmissora Agreste Potiguar S.A., que possui 
garantia fidejussória de sua controladora, a Alupar. 
Embora para os ativos de crédito o impacto ocorra de 
forma mais branda, vimos de forma muito positiva a 
autorização da participação do BNDES nos esforços 
de privatização da Copasa MG. Estima-se que até 
2033, a companhia terá que investir cerca de R$ 22 
bilhões para universalizar o acesso a água e esgoto 
nos mais de 600 municípios onde atua. Para que 
isso seja possível, é muito importante considerar a 
participação do setor privado.
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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

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

