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Os Mercados de Crédito Privado e Juros em agosto

No mês de agosto, observamos a abertura da curva de juros 
em meio às discussões a respeito do orçamento público 
federal para 2021. Esse tema gera preocupação por causa do 
já fragilizado quadro fiscal do país, que poderia se deteriorar 
ainda mais, dada a dificuldade de cumprimento do teto de 
gastos. 

No mercado de crédito doméstico, a apreciação do preço das 
debêntures ainda é predominante. Em um acompanhamento 
de 284 títulos de dívida corporativa indexados ao CDI, 85% 
apresentou fechamento de spread durante o mês de agosto. 
Para uma amostra de 197 debêntures indexadas ao IPCA, 
esta relação foi de 74%.

No mês, foram registradas dez emissões primárias de 
debêntures, somando R$9,7 bilhões em ofertas. Este é o maior 
volume registrado desde abril desse ano, representando 
cerca de 78% de crescimento com relação ao mês anterior.

Empresas

Neste relatório, damos destaques para as duas empresas 
investidas nos fundos de crédito da Butiá: a Eneva S.A., 
empresa do setor elétrico focada predominantemente no 
segmento de geração térmica; e a MRV Engenharia, uma 
das maiores incorporadoras do país.

A Eneva S.A. é pioneira na adoção do modelo de negócio com 
integração total, atuando desde a exploração e produção de 
hidrocarbonetos até a comercialização da energia produzida. 
Atualmente, seu parque gerador detém mais de 2,0 GW, o 
equivalente a 9% da totalidade de capacidade térmica do 
Brasil. 

Dado o cenário da Covid-19, as usinas de geração térmica 
obtiveram despachos menores no trimestre. Com isso, a 
receita operacional líquida apresentou queda de 6,7% com 
relação ao mesmo período do ano anterior, totalizando R$518 
MM no mesmo intervalo de tempo. O Ebitda ajustado, por 
sua vez, caiu apenas 2% em comparação com igual período 
de 2019, totalizando o montante de R$279 MM, reforçando 
a resiliência do negócio da Eneva. A companhia captou 
R$1,1 bilhão no 2T20, fortalecendo sua posição de caixa que 
encerrou o primeiro semestre de 2020 em R$2,4 bilhões. A 
alavancagem, medida através do indicador de dívida líquida/
Ebitda, ficou em 2,8x.
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O Grupo MRV, fundado em 1979 em Belo Horizonte (MG), é 
a maior incorporadora brasileira no segmento residencial de 
baixa renda – referência em programas habitacionais no país 
– de acordo com o número de unidades e cidades atendidas. 
O grupo se destaca pela padronização dos imóveis, o que 
garante escala de produção e baixo custo de produção. Ao 
longo dos últimos anos, a companhia tem empreendido 
esforços para diversificar seus segmentos de atuação, 
passando a operar também em loteamentos, plataforma de 
aluguel e atuação nos Estados Unidos. 

Mesmo diante do desafiador cenário imposto pelo 
Coronavírus, no segundo trimestre deste ano, a MRV 
conseguiu apresentar um aumento na sua velocidade de 
vendas, representando uma diferença de 5,2 p.p. frente ao 
ano anterior e crescimento de 5,2% na receita líquida, se 
comparada com o mesmo período de 2019. 

Estratégia de Crédito Butiá Investimentos

Em nossa estratégia de ativos indexados ao CDI, rotaciona-
mos aproximadamente 5% de nossas carteiras, otimizamos 
a posição de caixa e mantivemos a duration. Para o fundo 
de debêntures incentivadas, reduzimos a duration, procuran-
do nos proteger de um cenário de maior volatilidade gerado 
pelo cenário fiscal doméstico.

No mês de agosto, realizamos 18 operações no mercado 
secundário e alocamos recursos em uma emissão primária. 
Também participamos de uma Assembleia Geral de Deben-
turistas.

BUTIÁ TOP CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF

Em agosto, o fundo apresentou rentabilidade de +0,54% 
(338,66% 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. 

Fechamos o mês com um carrego bruto de CDI + 1,38%. Nossa 
preferência segue por ativos indexados em CDI + Spread, que 
hoje compõe 44% do portfólio. 

No período, alocamos em dois novos ativos no mercado 
secundário – as debêntures de Light SESA e Usiminas. 
Com relação à Usiminas, no início da pandemia, fizemos 
a venda de um ativo com vencimento em 2023 em meio à 
preocupação dos impactos da crise provocada pela Covid-19. 
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À época, a companhia anunciou o fechamento de dois alto-
fornos e a paralisação temporária da produção na usina de 
Cubatão. Já no final de julho, foi anunciado, via fato relevante, 
o religamento do alto-forno 1 da usina de Ipatinga e o 
retorno de atividades em Cubatão, de forma que, somados à 
situação financeira da companhia, nos trouxe uma visão mais 
construtiva para o caso.

No mercado primário, adquirimos as debêntures da 18ª 
emissão da MRV Engenharia. A demanda pelo ativo atingiu 5x 
o volume ofertado, mostrando que há espaço para absorção 
das emissões primárias no mercado de crédito doméstico.

ASSEMBLEIAS

No mês de agosto, o fundo BUTIÁ TOP CRÉDITO PRIVADO 
FIC FIRF foi representado em uma Assembleia Geral de 
Debenturistas, convocada pelo Grupo JSL.

O Grupo JSL foi fundado em 1956 e atua nos segmentos de: (i) 
Logística Dedicada, (ii) Rent a Car, (iii) Gestão e Terceirização 
de Frotas e (iv) Logística Rodoviária, além de atuar nos setores 
de concessionárias autorizadas e serviços financeiros. 
Visando simplificar sua estrutura societária e consolidar 
cada segmento de negócio em uma subsidiária, o grupo vem 
realizando diversas cisões parciais.

No início de abril, a JSL divulgou sua intenção de realizar uma 
reestruturação, consistindo na cisão das participações detidas 
pela JSL Logística para a Simpar, de modo que a JSL deixe de 
exercer o papel de holding, passando a atuar exclusivamente 
como empresa logística. No início de agosto, foi aprovada, por 
unanimidade, a reorganização societária do grupo. Visando 
reforçar o discernimento entre as empresas, a JSL convocou 
uma Assembleia Geral de Debenturistas da 13ª emissão para 
deliberar sobre dispensa da solidariedade entre a Emissora e 
a Simpar. Os debenturistas elaboraram uma contraproposta 
à emissora solicitando algumas contrapartidas. A assembleia 
foi suspensa sem deliberações.

BUTIÁ TOP ICATU SEG PREVIDÊNCIA FIRF CP 

Em agosto, o fundo apresentou rentabilidade de +0,89% 
(555,69% do CDI), também impactado pelo fechamento dos 
spreads no mercado secundário de crédito.

Passaram a compor a carteira do fundo os ativos de Usiminas, 
Unidas, Light e Cogna – adquiridos no mercado secundário – 
e MRV Engenharia – no mercado primário.
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O fundo fechou o mês com um carrego bruto de CDI + 1,22%, 
duration de 2,93 anos, 92,6% do portfólio alocado em ativos 
de risco soberano, AAA e AA.

BUTIÁ DEBÊNTURES FUNDO INCENTIVADO INFRAESTRUTURA RF 
LP

O fundo apresentou rentabilidade de -0,25% em julho, 
acumulando +1,45% no ano de 2020. Os resultados já estão 
isentos de imposto de renda. Fechamos o mês com o yield 
da carteira em 2,71%, o que representa um prêmio de 1,28% 
sobre a ETTJ (estrutura a termo de taxas de juros de mesma 
duration da carteira).

Em agosto, nos deparamos com a construção de um cenário 
com maior volatilidade, apoiado em uma preocupação 
acerca do equilíbrio fiscal. Com isso, optamos por reduzir de 
forma marginal a duration do fundo que encerrou o mês de 
agosto em 3,7 anos, vinda de 4,5 anos em julho . Ainda no 
mês, adquirimos os ativos de Rumo e Mata de Santa Genebra 
(garantida pela Copel), que têm vencimentos na parte 
intermediária da curva.

Ainda no mês de agosto, o fundo foi reconhecido pelo 
jornal Valor Econômico, em seu Guia Valor de Fundos de 
Investimentos, como um dos 10 mais rentáveis na classe de 
debêntures incentivadas.
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BUTIÁ TOP CRÉDITO
PRIVADO FIC FIRF

Classificação Anbima: 
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investi-
mentos
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$ 177.036.092,78
PL médio (12 meses): R$ 198.528.773,19

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$ 62.736.850,12
PL médio (12 meses): R$ 56.801.695,64
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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$ 2.911.602,93
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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

/butiainvestimentos
/butiainvest
/butiá-investimentos
Butiá Investimentos

https://www.butiainvestimentos.com.br
mailto:atendimento%40butiainvestimentos.com.br?subject=
https://www.facebook.com/butiainvestimentos
https://www.instagram.com/butiainvest/
https://www.linkedin.com/company/buti%E1-investimentos/
https://www.youtube.com/channel/UCng3BUt1Pbl-YZg-P_IPeKg

