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Os Mercados de Crédito Privado e Juros

O mês de outubro apresentou uma continuação do cenário de 
volatilidade nos juros domésticos e manutenção da inclinação da 
curva, sustentados pela incerteza quanto à trajetória das contas 
públicas no Brasil. 

No mercado de crédito privado local, observamos a manutenção 
na taxa dos títulos indexados ao CDI, com ajustes pontuais. Para 
os indexados ao IPCA, tivemos um cenário de valorização dos 
ativos, impactado principalmente pelo fechamento dos spreads 
de crédito que ficou, na média, em 1%. A liquidez no mercado 
secundário apresentou sua quarta alta consecutiva, sendo que a 
média mensal do volume financeiro negociado em 2020 supera 
2019 em 47%, alcançando R$17,1 bilhões por mês.

O mercado primário de dívida corporativa alcançou um volume 
de R$9,25 bilhões em emissões, com destaque para a emissão 
de R$3,1 bilhões de Lojas Americanas, para primeira emissão de 
debêntures da IRB Brasil Resseguros, com volume emitido de 
R$597 milhões, e para a segunda emissão ICVM 400 do ano, da 
Usina Termelétrica Pampa Sul.

Empresas & Setores

Além das emissões citadas na sessão anterior, tivemos em 
outubro a conclusão de três leilões no setor de saneamento 
básico e abastecimento de água.

Usina Termelétrica PAMPA SUL

Participamos do processo de bookbuilding da segunda emissão 
de debêntures da Usina Termelétrica Pampa Sul, controlada 
pela Engie Brasil. O volume total demandado ultrapassou em, 
aproximadamente, quatro vezes os R$582 MM ofertados.  A 
emissão, que conta com garantia real e garantia fidejussória de 
sua controladora, foi precificada a IPCA+4,5% para a primeira 
série e IPCA+ 5,75% para a segunda série, com vencimentos em 
7,5 anos e 16 anos respectivamente.

Localizada em Candiota, no Rio Grande do Sul, A Usina Pampa 
Sul entrou em operação comercial em junho de 2019 e hoje 
se encontra 100% operacional, com 345 MW de capacidade 
instalada.

Prezando pelas melhores práticas de ESG, a companhia tem 
em seu projeto tecnologias para reduzir a emissão de gases 
poluentes, e está enquadrada perante os limites regulatórios 
impostos pelo IBAMA e pela ANEEL. Não obstante, a CONAMA – 
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Conselho Nacional do Meio Ambiente – atribuiu nota satisfatória 
para o quesito de qualidade de ar da região de operação.

IRB Brasil RE

A IRB Brasil Resseguros é maior instituição de resseguros da 
América Latina e detém 37% de Market Share do setor no Brasil. 
No primeiro semestre de 2020 a companhia teve constante 
presença nos noticiários após o levantamento de suspeitas de 
manipulação de suas demonstrações financeiras, confirmadas 
posteriormente. 

Atualmente, desenquadrada perante os índices de liquidez 
estabelecidos pela Susep, regulador do segmento, a companhia 
organizou um plano de ação que envolvia a emissão de ações 
no volume de R$2,3 bilhões, concluída com sucesso em agosto, 
e uma emissão subsequente de R$900 milhões em debêntures, 
prevista para outubro. A emissão teve demanda total de 
aproximadamente R$600 milhões, sendo que a companhia já 
anunciou uma nova tentativa de emissão no volume dos R$300 
milhões restantes. Por acreditarmos que os eventos ainda são 
muito recentes e que ainda haja muita incerteza a respeito dos 
números da organização, optamos por não participar dessa 
emissão.

Leilões de Saneamento

Desde a aprovação do Marco do Saneamento, sancionado 
com vetos pelo presidente Jair Bolsonaro em julho de 2020, o 
mercado tem aumentado a atenção sobre o setor. Em outubro, 
foram concluídos três leilões de concessões e Parcerias Público-
Privadas: 

• Concessão para operação dos serviços de água e esgoto em 13 
municípios da região metropolitana de Maceió (AL) – obtida pela 
BRK Ambiental – envolvendo pagamento de R$2,6 bilhões a título 
de outorga;

• Concessão administrativa de Cariacica (ES) – obtida pela Aegea – 
com investimentos estimados em R$580 milhões;

• Concessão administrativa para serviços de esgotamento 
sanitário em 68 municípios no Estado de Mato Grosso do Sul – 
obtida também pela Aegea, com previsão de investimento no 
montante de R$3,8 bilhões. 

Além dos três leilões supracitados, o BNDES ainda possui um 
extenso pipeline de projetos no setor, contando com sete 
concessões, dentre elas: CEDAE, no Rio de Janeiro; Rio Grande 
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do Sul; Acre; Ceará; Amapá; e outros dois blocos do Estado 
de Alagoas. Para financiar os elevados volumes de outorga 
e investimentos necessários para a realização dos projetos, 
esperamos que as companhias vencedoras dos leilões recorram, 
entre outras fontes de captação, às emissões de debêntures.

Estratégia de Crédito Butiá Investimentos

Em um cenário de reaquecimento do mercado primário de 
debêntures, temos focados nossa atenção às novas emissões, 
que surgem com prêmio levemente superior ao que vimos 
no mercado secundário, este último, já mais estabilizado. No 
secundário nossa atuação se concentra mais na liberação de 
espaço nas carteiras para comportar os novos ativos que estão 
por vir, nos desfazendo de títulos que já tiveram um fechamento 
substancial em seus spreads, o que resulta na melhora do 
carrego médio dos portfólios, e gerenciando a concentração de 
emissores e grupos econômicos.

BUTIÁ TOP CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF

Em outubro, o fundo apresentou rentabilidade de +0,23% 
(149,50% do CDI), acumulando +1,92% (287,11% do CDI) no 
segundo semestre de 2020. Ainda observamos um fechamento 
dos spreads na maior parte dos ativos em carteira, sendo que 
o destaque do mês foi a performance das debêntures da 
International Meal Compay, que apresentaram rentabilidade de 
+4,01% (2.557,28% do CDI) no período.

O fundo encerra o mês com carrego bruto de CDI + 1,48%, sendo 
0,5bps acima do observado no mês de setembro. 

Em outubro alocamos em duas emissões primárias: (i) nas 
debêntures de Lojas Americanas, que passou a compor nosso 
book de IPCA; e (ii) na quarta emissão de cotas seniores do FIDC 
Credz. No mercado secundário, adquirimos os títulos de Via 
Oeste e MRS Logística, ambas indexadas ao IPCA, e Energisa Mato 
Grosso e Sabesp, em CDI.

BUTIÁ TOP ICATU SEG PREVIDÊNCIA FIRF CP

Em outubro, o fundo apresentou rentabilidade de +0,04% 
(27,29% do CDI) acumulando +2,51% (375,46% do CDI) no 
semestre. O fundo foi impactado no mês pela volatilidade das 
LFT’s, nas quais alocávamos parte do caixa no início de outubro, 
e pelo ajuste negativo nos preços das debêntures de Sabesp e 
Movida, esta última, em função da precificação de uma nova 
emissão prevista para o mês de novembro.

A quarta emissão de cotas seniores do FIDC Credz foram 
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adquiridas no mercado primário, com um spread de CDI + 4,25%. 
O fundo encerrou o mês com um carrego bruto de CDI + 1,53%, 
duration de 2,54 anos e 94,3% do portfólio alocado em ativos de 
risco soberano, AAA e AA.

BUTIÁ DEBÊNTURES FUNDO INCENTIVADO 
INFRAESTRUTURA RF LP

O fundo apresentou rentabilidade de +0,87% em outubro, 
acumulando +2,79% no segundo semestre de 2020 e +1,81% 
no ano. Os resultados já estão isentos de imposto de renda. 
Fechamos o mês com o yield da carteira em 3,58%, o que 
representa um prêmio de 0,88% sobre a ETTJ (Estrutura a Termo 
de Taxas de Juros de mesma duration da carteira).

O fechamento do spread de crédito das debêntures incentivadas 
foi impulsionado por uma maior demanda pelos ativos indexados 
ao IPCA, o que pode ser explicado por uma maior preocupação 
com um cenário de alta de inflação.

O fundo foi contemplado com a alocação na segunda emissão de 
debêntures da UTE Pampa Sul, que será liquidada ao longo do 
mês de novembro.

ASSEMBLEIAS 

Em outubro, os fundos BUTIÁ TOP CRÉDITO PRIVADO 
FIC FIRF e BUTIÁ DEBÊNTURES FUNDO INCENTIVADO 
INFRAESTRUTURA RF LP foram representados na Assembleia 
Geral de Debenturistas (AGD) da 6ª emissão de debêntures 
da Algar Telecom. A emissora é uma companhia mineira 
de telecomunicações fundada em 1954 e atende a clientes 
corporativos e varejo por meio de uma infraestrutura de 77.900 
km de fibra ótica presente nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste 
e Nordeste do Brasil. 

A pauta do dia tinha o objetivo de alinhar os parâmetros da 
dívida com as emissões mais recentes da companhia, mediante 
pagamento de prêmio. Importante ressaltar que não houve 
quórum suficiente para a instauração da AGD em 1ª convocação 
e já foi estabelecida nova data para a deliberação, em novembro.
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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$ 176.987.870,12
PL médio (12 meses): R$ 188.282.632,05

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$ 57.157.257,31
PL médio (12 meses): R$ 58.438.862,06
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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$ 2.926.918,18
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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

