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O ano de 2019 foi historicamente o mais aquecido no mercado 
local de capitais. As emissões atingiram R$ 396 bilhões, volume 60% 
acima do observado no ano anterior. Os ativos de crédito privado 
(debêntures, notas promissórias, letras financeiras, CRI, CRA e 
FIDCs) configuraram 68% (R$ 270 bilhões) deste montante, também 
apresentando crescimento de 22% se comparado a 2018. Com os 
novos patamares da taxa básica de juros, houve uma oferta maior 
por papéis indexados ao CDI mais uma taxa pré-fixada (CDI+), que 
representaram 54% do total de debêntures emitidas em 2019.

 

Gráfico 1: Emissões de Ativos de Crédito Privado no Mercado Primário (R$ bilhões) 
Fonte: Anbima

O mercado secundário de debêntures também apresentou 
crescimento expressivo no ano passado. De acordo com os 
indicadores do REUNE (ANBIMA), o volume de operações registradas 
em 2019 foi de R$ 141 bilhões contra R$ 70 bilhões em 2018, com 
destaque para o segundo semestre, quando houve compensação 
por uma queda pontual das emissões de dívida no mercado primário.

Gráfico 2: Comparativo Volume Mensal de Debêntures em 2019 (R$ bilhões) 
Fonte: Anbima.

O mercado de crédito high grade local voltou a apresentar melhora 
em janeiro após o segundo semestre de 2019 ter gerado fortes 
correções de preços, fechando o mês com excesso de retorno 
positivo sobre o CDI. O IDA-DI encerrou janeiro em alta de +0,50% 
contra +0,38% do CDI, ou seja 133,46% do CDI. A melhora se deve 
pelo menor volume de emissões primárias e de resgates nos fundos 
de crédito.
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Gráfico 3: Retorno Mensal IDA-DI (%CDI)
Fonte: Quantum Axis

A classe das debêntures incentivadas apresentou um janeiro 
bastante positivo dada a alta taxa de carrego dos títulos, combinada 
com o fechamento dos juros reais nos papeis de duration menor que 
5 anos.

PALAVRA DO GESTOR
BUTIÁ TOP CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF:

No mês de janeiro, o fundo BUTIÁ TOP CP FIC FIRF apresentou 
rentabilidade de +0,39% (104,44% do CDI) e +5,80% (100,28% do CDI) 
no acumulado 12 meses. Observamos em janeiro melhora gradual 
na dinâmica dos preços dos títulos high grade, dado uma demanda 
maior por ativos no mercado secundário. A carteira do fundo TOP 
voltou a superar o CDI, principalmente pela elevada taxa de carrego 
e pela normalização do nível do spread de crédito na maior parte da 
carteira. 

Conforme comentamos em Cartas anteriores, o momento é 
oportuno para novas alocações, dito isso, reduzimos a duration do 
fundo de 3,20 anos (fechamento dezembro 2019) para 2,83 anos 
(carteira de 31/01/2020), mantendo mesmo assim a taxa de carrego 
em patamares historicamente alto (125% do CDI no fechamento 
do mês). Foram adquiridos 13 novos ativos à carteira, dentre eles, 
destacamos papéis de Energisa S.A., Copasa, Estácio, MRV Engenharia, 
AES Tietê Energia e Copasa. Não fizemos aquisições no mercado 
primário.

Até o fechamento dessa Carta, contávamos com um pipeline de seis 
emissões primárias para fevereiro, sendo duas debêntures e quatro 
FIDCs. A expectativa é que, após um período de stress entre agosto 
a dezembro, o mercado primário volte a se aquecer gradualmente a 
partir da segunda quinzena de março.
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Com o objetivo da Butiá em buscar a continuidade do retorno 
histórico do fundo, o BUTIÁ TOP CP FIC FIRF teve sua taxa de 
administração reduzida pela segunda vez no prazo de seis meses. A 
taxa vigente passa agora de 0,70% para 0,5% ao ano a partir de 01 
de fevereiro. Reduzimos a taxa e aumentamos o retorno objetivo do 
fundo, elevando de 110% para 115% do CDI.

BUTIÁ TOP ICATU SEG PREVIDÊNCIA FIRF CP:

O fundo BUTIÁ TOP ICATU SEG PREVIDÊNCIA FIRF CP, seguindo 
a mesma linha da família de fundos TOP de Crédito Privado da 
Butiá, se beneficiou do fechamento dos ativos emitidos pela Vamos 
Locação e Movida no mês de janeiro. Também giramos a carteira do 
fundo, adquirindo sete novos ativos. Destaque para as debêntures 
de Energisa, Ômega, Estácio, AES Tietê Energia e MRV Engenharia.

BUTIÁ DEBÊNTURES FUNDO INCENTIVADO INFRAESTRUTURA RF LP:

Em janeiro, o fundo apresentou rentabilidade de +0,96%, acumulando 
+10,50% nos últimos 12 meses, sendo 12,35% o retorno acumulado 
fazendo a equivalência com gross up de 15% de IR para pessoa 
física. O IMA-G apresentou valorização de +0,56%, e o CDI, +0,38% no 
mesmo período.

O IPCA de janeiro foi o menor desde o início do Plano Real, impactado 
principalmente pela queda no preço da carne, o que reduziu as 
expectativas para o ano. O relatório FOCUS, divulgado no início de 
fevereiro, revisou a inflação de 2020 de +3,40% para 3,25%. Dado 
esse cenário de manutenção da inflação baixa e ancorada para 
todo o ano, mantemos nossa visão de que o Banco Central não terá 
razão para a subida da Selic no curto prazo. Nesse sentido, seguimos 
bastante otimistas com a estratégia de inflação + juros reais.

 Ao longo do mês , vendemos ativos das empresas CEMIG, COPASA e 
JSL e compramos papéis da CPFL e do Grupo Alupar.

A carteira encerrou o mês com yield de 3,21% ao ano, com uma 
duration de 4,05 anos e um prêmio de 0,96% ao ano sobre a ETTJ 
(Estrutura a Termo da Taxa de Juros) com o mesmo prazo.



Jan | 20

CARTA DE CRÉDITO 
PRIVADO

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: 0,50% a.a.

Taxa de Performance: Não há 

Prazo de Resgate: D+1

Horário Movimentação: Até às 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$ 187.928.917,35

PL médio (12 meses): R$ 220.164.748,13

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 às 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$ 54.953.679,28 

PL médio (12 meses): R$ 42.055.571,68
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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: 2.888.520,90



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
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/butiá-investimentos


