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Podemos traçar uma curta linha do tempo, partindo 
de 2016, quando se iniciou o período de reformas no 
Brasil e o mercado de crédito doméstico deu começo 
a um ciclo virtuoso, impulsionado pela diminuição dos 
desembolsos do BNDES. No início de 2019, a demanda 
por títulos de crédito cresceu mais rápido do que as 
emissões no mercado primário, gerando uma redução 
nos spreads dos ativos. 

À época, víamos emissões de grandes companhias com 
prazos acima de três anos saindo a níveis próximos de 
110% do CDI, além de um fechamento expressivo das 
taxas do estoque de debêntures e letras financeiras 
que eram negociadas no mercado secundário. 

No final de 2019, com a contínua redução da SELIC, 
abaixo das expectativas de outrora, os ativos de crédito 
iniciaram o movimento de correção, com parte dos 
investidores optando por alocações em classes de ativos 
de maior risco, o que gerou uma pressão temporária 
resultante em vendas de títulos privados e reabertura 
dos spreads, que encontrava-se em processo de 
normalização observado a partir de dezembro do ano 
passado.

Após dois meses de monitoramento e apreensão, o 
sentimento de pânico tomou conta dos mercados 
financeiros em março de 2020. O avanço rápido da 
Covid-19 nos países ocidentais e as consequentes 
medidas restritivas de mobilidade impostas por 
diversos governantes na tentativa de frear a doença 
geraram um enorme ponto de interrogação sobre o 
curso da atividade global. Este cenário desencadeou 
um movimento de aversão ao risco por parte dos 
investidores, culminando em um dos piores retornos 
mensais já registrados em diversas classes de ativos. 

Ao passo que no segundo semestre  do ano passado os 
investidores optaram por buscar um rendimento mais 
elevado em um cenário de juros baixos, aumentando o 
orçamento de risco, agora o movimento é de aversão 
ao risco. No mercado de crédito, o movimento também 
não foi diferente das demais classes de ativos. Os 
títulos privados tiveram o spread de crédito abrindo, 
trazendo um movimento atípico para a estratégia, 
principalmente nos fundos focados em high grade que 
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tiveram rentabilidades negativas nas cotas dos fundos 
no mês de março. 

A seguir, apresentamos as curvas de crédito elaboradas 
pela ANBIMA, que refletem os spreads médios de 
risco para diferentes níveis de rating. Nesta carta, 
selecionamos apenas as curvas construídas levando em 
consideração os ratings AAA. Nota-se que o movimento 
de abertura dos spreads está refletido na média do 
segmento, não sendo um fato isolado ocorrido em 
alguns ativos.

 

Gráfico 2: Curva de crédito ‘AAA’ % CDI
Fonte: ANBIMA

Gráfico 3: Curva de crédito ‘AAA’ IPCA + 
Fonte: ANBIMA

Gráfico 1: Curva de crédito ‘AAA’ CDI + 
Fonte:ANBINA
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O IDA-DI (Índice de Debêntures Anbima – CDI) teve 
seu momento mais desfavorável desde o início de sua 
apuração. No mês de março, o indicador apresentou 
retorno de -4,87%. Ao apurar um período de 21 dias, 
observamos que a queda atual no retorno do IDA-DI 
foi bem mais acentuada do que o observado no quarto 
trimestre de 2019, o que também indica que o nível de 
carrego dos ativos está em um patamar mais elevado e 
que há muita oportunidade no mercado. 

Gráfico 4: Média móvel de 21 dias do retorno do IDA-DI

Fonte: Quantum Axis

O IDA-IPCA Infraestrutura, que abrange a classe de 
debêntures isentas, possui maior volatilidade por sua 
natureza de exposição aos juros reais, mas também 
apresentou movimento semelhante ao IDA-DI, com 
retorno de -6,04% em março.

Com o novo patamar da taxa de carrego do fundo e 
após um mês de janeiro com muitas aquisições, em 
fevereiro mantivemos a duration abaixo de três anos 
e não modificamos substancialmente as posições 
da carteira, visto que o cenário foi de diminuição das 
movimentações no mercado secundário e ajuste nos 
preços de alguns ativos. 
Gráfico 5: Média móvel de 21 dias do retorno do IDA-IPCA Infraestrutura

Fonte: Quantum Axis

Os impactos da Covid-19 na economia devem ser 
sentidos em todos os setores e na maioria das 
empresas, mas os emissores de dívida High Grade, ou 
seja, aquelas classificadas pelas agências de risco entre 
os níveis AAA e BBB, possuem maior resiliência para 
enfrentar o período de crise. 

De forma geral, as empresas vêm melhorando seus 
balanços desde 2015, realizando movimentos como o 
alongamento e diminuição dos custos de seus passivos 
e desalavancagem. Acreditamos que esses emissores 
estão com liquidez adequada para passar por esse 
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momento de queda de suas receitas, ajustar seu fluxo 
de caixa e honrar com os compromissos de curto prazo.

No mês de março, a equipe de crédito da Butiá 
trabalhou intensivamente junto as suas empresas 
investidas, realizando diversos calls com as companhias, 
mapeando as carteiras em termos de potencial impacto 
da crise e elaborando diversos cenários de projeção de 
fluxo de caixa e stress para os emissores . Os resultados 
obtidos nos mostraram que os ativos que possuímos 
em nossos portfólios estão com situação financeira 
adequada para enfrentar o período. O estudo ainda 
nos permitiu identificar diversas oportunidades no 
mercado secundário, proporcionando uma seleção de 
ativos para compras. 

É difícil prever até quando irá durar a crise atual e 
sua intensidade. Enquanto em 2008 vivenciamos uma 
crise financeira, desta vez, estamos enfrentando uma 
crise sanitária e seus desdobramentos. Dia após dia 
o governo e suas instituições anunciam pacotes de 
medidas para estabilização do mercado de crédito, 
como mecanismos de injeção de liquidez na economia, 
como por exemplo o Banco Central, que tem um 
potencial de R$ 1,2 trilhões de medidas já anunciadas. 
O que podemos esperar é que continuaremos a 
encontrar boas oportunidades no mercado e ativos 
com altos spreads de crédito. 

BUTIÁ TOP CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF:

Em março, o fundo apresentou rentabilidade de -2,53%, 
acumulando +2,31% (42,52% do CDI) em 12 meses.

A abertura dos spreads de crédito, consequência dos 
desdobramentos da crise sanitária atribuída à Covid-19, 
fez que com que o fundo apresentasse o primeiro 
retorno mensal negativo de sua história. Como vimos 
acima, esse impacto ocorreu em todo o mercado de 
crédito, assim como em outras classes de ativos.

Com esse movimento ao final do mês de março o 
BUTIÁ TOP estava com carrego de aproximadamente 
CDI + 1,8% (equivalente a 150% do CDI), maior nível 
de sua história, e continua com o mesmo perfil de alta 
qualidade, com 87% de sua carteira alocada em ativos 
classificados entre títulos públicos, AAA e AA. 
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O mês ainda foi marcado pela preservação da liquidez 
e acompanhamento dos ativos investidos. No mercado 
secundário, focamos na identificação e captura de 
oportunidades. Já no mercado primário, não temos 
novidades em nosso pipeline. Todas as emissões que 
viriam a mercado em março e abril foram canceladas, 
adiadas ou absorvidas pelos grandes bancos, uma 
vez que a demanda do investidor institucional estava 
limitada. No lado das instituições financeiras, estamos 
observando o reaparecimento do DPGE, que faz parte 
do pacote de estímulos apresentado pelo Banco 
Central.

BUTIÁ TOP ICATU SEG PREVIDÊNCIA FIRF CP

Assim como o BUTIÁ TOP CP FIC FIRF, o fundo sofreu 
com a abertura dos spreads de crédito no mês de 
março. O fundo também conta com um perfil de alta 
qualidade, com 93% de sua carteira composta por 
ativos classificados entre AAA e AA. Durante o mês 
de março reduzimos a exposição em cinco ativos, 
reduzindo a duration do fundo e aumentando a 
alocação em ativos de liquidez (títulos públicos e 
operações compromissadas).

BUTIÁ DEBÊNTURES FUNDO INCENTIVADO 
INFRAESTRUTURA RF LP: 

O fundo apresentou rentabilidade de -6,32%, 
acumulando +2,34% nos últimos 12 meses. Fazendo 
uma equivalência de gross up de 15% de IR, o fundo 
apresentou +2,76% de retorno acumulado do mesmo 
período anterior. O IMA-Geral apresentou retorno de 
-1,98% e o CDI +0,34% no mesmo período.

Além da abertura dos spreads de crédito, o retorno 
do fundo foi impactado pela inclinação da curva de 
juros, causada pela alta mais intensa das taxas em 
vértices longos. No mês, também tivemos um aumento 
substancial do prêmio sobre a ETTJ (1,86% ao ano) e 
também do yield da carteira (4,76% ao ano). A duration 
do fundo fechou em 3,75 anos – diante de 3,96 no mês 
anterior.

Característica inerente da classe de ativos de crédito 
de infraestrutura, a carteira do fundo é composta 
predominantemente por setores mais resilientes a 
desgastes na economia, como companhias de energia 
elétrica e concessões rodoviárias. Mesmo com possíveis 
choques na demanda, esses setores são compostos por 
grandes conglomerados corporativos, com balanços 
fortes e posição adequada de liquidez. Ressaltamos 
que 95% da carteira do fundo está alocada em ativos 
classificados entre os ratings AAA e AA.
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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


