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Os Mercados de Crédito Privado e Juros

O mês de setembro foi marcado por preocupações com o 
aumento no número de casos de Covid-19 na Europa, fato 
que impactou os mercados Globais. Internamente, vimos 
que o anúncio do governo a respeito do Renda Cidadã 
trouxe grande volatilidade para os juros domésticos, dado as 
incertezas relacionadas ao Teto dos Gastos.  

No mercado de crédito privado, continuamos a observar 
o fechamento da taxa dos ativos indexados ao CDI, o que 
ocorreu pela décima terceira semana consecutiva, ainda 
que em menor magnitude quando comparado aos meses 
anteriores (-3bps). Para os ativos indexados ao IPCA, este 
movimento foi abafado pela abertura da curva de juros, o 
que gerou grande impacto no retorno dos ativos.

O mercado primário de dívida corporativa registrou um 
total de 22 emissões em setembro, somando volume de 
aproximadamente R$9 bilhões, distribuídos em 31 séries. A 
demanda por novos ativos segue intensa no meio institucional, 
mas ainda há competição com os bancos coordenadores. Os 
spreads de crédito, por sua vez, vêm apresentando prêmio 
sobre o que está sendo negociado no mercado secundário, 
trazendo certo equilíbrio para o preço dos ativos.

Empresas & Setores

Tivemos em setembro uma nova emissão de debêntures da 
Direcional Engenharia, que há algum tempo não acessava o 
mercado de debêntures, e importantes eventos nos segmentos 
de locação de veículos e gás natural.

Direcional Engenharia

A Direcional, fundada em 1981 em Belo Horizonte (MG), é uma 
das cinco maiores construtoras do Brasil. O foco de atuação da 
empresa é o desenvolvimento de empreendimentos populares 
de grande porte, principalmente nas regiões norte, centro-oeste 
e sudeste do país. Após a extinção da faixa 1 do Programa Minha 
Casa Minha Vida, a Direcional iniciou processo de migração 
para as faixas 2 e 3. Atualmente, a empresa atua em 12 estados 
brasileiros, no Distrito Federal e em 26 cidades.

Desde o início das mudanças operacionais na empresa, em 
2017, a companhia tem apresentado consistentes melhorias em 
suas métricas de crédito: crescimento de 90% na receita líquida 
(2017 vs 2T20 LTM), cobertura da dívida de curto prazo pelo caixa 
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superior a 1x (atual em 3,4x), Dívida Líquida/PL reduzindo de 
25,6% para 6,1%.

A Direcional emitiu no mês R$250 milhões em debêntures, com 
prazo de 5 anos e taxa de CDI + 2,85%. O volume demandado foi 
aproximadamente 2,5 vezes o valor da oferta.

Localiza x Unidas

No dia 22 de setembro as empresas Localiza e Unidas, que atuam 
nos segmentos de aluguel de carros e gestão e terceirização de 
frotas, anunciaram via fato relevante, uma combinação de seus 
negócios. A operação consiste em uma incorporação das ações 
da Unidas pela Localiza, passando cada acionista da Unidas a 
deter 0,45 ação da Localiza – o que representa 23% do capital 
social total da nova empresa. Tendo em vista a importância de 
escala no setor, espera-se que a operação reflita em melhorias 
nas margens e métricas de crédito da nova empresa. Em junho 
de 2020, as duas companhias detinham juntas aproximadamente 
44% do market share no segmento de aluguel de veículos e 20% 
em gestão e terceirização de frotas.

Nova Lei do Gás

No início do mês de setembro, a Câmara dos Deputados aprovou 
o novo marco regulatório do gás natural, o Projeto de Lei 6.047, 
que segue agora para deliberação no Senado. O principal ponto 
do PL é promover a abertura do mercado de gás brasileiro, de 
forma a permitir a participação de novos agentes em todas as 
fases da cadeia de valor desse insumo e, dessa maneira, garantir 
um mercado mais competitivo, atraindo mais consumidores e 
investidores. Atualmente, a indústria do gás natural é controlada 
pela Petrobras, que passaria a ser obrigada a compartilhar 
sua infraestrutura com outras companhias do setor, o que é 
considerado um dos grandes méritos da nova lei.

Estratégia de Crédito Butiá Investimentos

Entendemos que o mercado de crédito privado está encontrando 
seu “novo normal”, com os preços mais estabilizados e as 
emissões primárias surgindo com taxas alinhadas aos que 
temos visto no mercado secundário. Com relação aos ativos 
indexados ao CDI, os níveis de spread estão girando em torno de 
2,0%, podendo variar com relação ao risco e à duration do ativo. 
Ainda enxergamos prêmio nos ativos em IPCA, o que dá sentido 
à manutenção de uma carteira hedgeada nos fundos que não 
seguem estratégias de maior volatilidade. 

Vemos também uma grande oportunidade nas estratégias de 
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juros reais — o preço das debêntures incentivadas (indexadas 
ao IPCA) estão em níveis bastante atrativos e há discussões 
a respeito das projeções da inflação a níveis mais altos, visto 
que, de acordo com o último boletim Focus publicado, datado 
do dia 28/09, a expectativa do IPCA para 2021 supera os 3,0%, 
enquanto projeta-se uma Selic de 2,50% para o mesmo período. 
Apesar disso, esperamos a manutenção da volatilidade, causada 
principalmente pela incerteza em torno do cenário fiscal 
doméstico.

No mês de setembro, fizemos 14 operações no mercado 
secundário e cinco no mercado primário, sendo três debêntures 
indexadas ao CDI (ICVM 476), uma debênture incentivada (ICVM 
400) e um FIDC.

BUTIÁ TOP CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF

Em setembro, o fundo apresentou rentabilidade de +0,24% 
(155,45% do CDI), acumulando +1,68% (328,34% do CDI) 
no terceiro trimestre de 2020. De forma geral, impactaram 
positivamente na performance o fechamento do spread dos 
ativos indexados ao CDI e o próprio carrego da carteira.

O carrego bruto do portfólio foi de CDI + 1,43%, 0,5 bps acima do 
observado no mês passado, resultado do giro de nossa carteira 
e das novas alocações no mercado primário. O mês de setembro 
também foi marcado por uma volatilidade nos títulos públicos, 
o que afetou a performance do tesouro Selic (LFT). Com isso, 
optamos por alocar nosso caixa majoritariamente em operações 
compromissadas e uma parcela em LTN casada. 

Com relação às movimentações no mercado secundário, as 
debêntures de Light SESA e do Terminal de Containers de 
Paranaguá, TCP, passaram a integrar nossa carteira de IPCA com 
hedge no Butiá TOP. Além disso, adquirimos os ativos de Minerva 
Foods e Energisa.

Já no mercado primário de dívida, passaram a compor a carteira 
do fundo as emissões da Direcional Engenharia e o FIDC Creditas 
Auto II.  

Fundada em 2012, a Creditas Soluções Financeiras Ltda é uma 
fintech cuja operação se baseia em uma plataforma 100% 
digital de soluções financeiras, englobando a concessão de 
empréstimos consignados, imobiliários e para a compra de 
veículos para pessoas físicas. Os direitos creditórios que são 
cedidos ao FIDC representam a carteira de veículos da instituição 
e têm como garantias os automóveis financiados. Atualmente a 
Creditas já alcançou mais de 5 milhões de solicitações de créditos 
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e já emprestaram mais de R$500 milhões.

BUTIÁ TOP ICATU SEG PREVIDÊNCIA FIRF CP

Em setembro, o fundo apresentou rentabilidade de +0,34% 
(218,16% do CDI) acumulando +2,33% (470,66% do CDI) no 
trimestre. O carrego da carteira e o fechamento dos spreads de 
crédito dos ativos indexados ao CDI foram determinantes para a 
boa performance do fundo no mês.

No mercado secundário, adquirimos as debêntures de Minerva 
Foods, enquanto no mercado primário, alocamos nas emissões 
de Energisa, Direcional Engenharia e no FIDC Creditas.

O fundo encerrou  o mês com um carrego bruto de CDI + 1,12%, 
duration de 3,14 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 -0,45% em setembro, 
acumulando +1,90% no terceiro trimestre e +0,93% no ano 
de 2020. Os resultados já estão isentos de imposto de renda. 
Fechamos o mês com o yield da carteira em 3,19%, o que 
representa um prêmio de 0,94% sobre a ETTJ (estrutura a 
termo de taxas de juros de mesma duration da carteira).

O fechamento do spread de crédito que observamos na 
carteira (1,28% em agosto contra 0,94% em setembro) foi 
abafado pela abertura da curva de juros, sendo este último o 
principal impacto na performance do fundo no mês.

No mês, adquirimos no mercado secundário as debêntures 
de Light, Eneva, Rumo e Sabesp e, ainda, fomos contemplados 
com a alocação da emissão primária da Eneva, primeira 
emissão ICVM 400 registrada desde o início da pandemia.

Além do bom nível de preços dos ativos, o mercado de 
debêntures incentivadas nos traz boas perspectivas quando 
olhamos para a série de marcos setoriais que vem sendo 
tramitada no Congresso, o que pode destravar uma grande 
quantidade de investimentos e captações no mercado de 
crédito corporativo — em julho, foi aprovado o marco do 
saneamento, já em setembro, as discussões foram a respeito 
da Nova Lei do Gás. Além disso, o leilão do 5G, previsto para 
2021, pode atrair novas empresas do setor para atuar no 
mercado brasileiro.
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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$ 176.316.334,08
PL médio (12 meses): R$ 192.820.661,05

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$ 62.112.187,27
PL médio (12 meses): R$ 57.988.508,65



Set | 20

CARTA DE CRÉDITO 
PRIVADO

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$ 2.924.364,57
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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

