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Em nossas últimas cartas, comentamos sobre a melhoria 
no retorno dos títulos de crédito privado high grade 
após um cenário de volatilidade no quarto trimestre 
do ano passado. Com base no acompanhamento 
de 184 debêntures indexadas ao CDI, que tiveram 
manifestações de compra ou venda no mercado 
secundário ao longo do mês, identificamos abertura da 
taxa indicativa em 46% dos ativos, entre 29 de janeiro 
de 2020 e 03 de março de 2020. 

Mesmo com esse cenário, o IDA-DI (Índice de Debêntures 
ANBIMA Indexadas ao CDI) apresentou, em fevereiro, 
retorno de 104,93% do CDI. Isso ocorreu dado o novo 
patamar de taxas dos ativos que, mesmo submetido 
à correção média ocorrida, apresentou valorização 
positiva dos preços unitários das debêntures. 

 

Gráfico 1: Retorno Mensal IDA-DI (% CDI)

Fonte: Quantum Axis

O IDA IPCA Infraestrutura (Índice de Debêntures 
de Infraestrutura Indexadas ao IPCA) apresentou 
rentabilidade em fevereiro de +0,49%, inferior ao 
retorno de +1,13% no mês anterior, mas, ainda assim, 
superior ao CDI. Não houve fechamento expressivo da 
curva de juros no vértice correspondente à duration 
desse índice, 4,74 anos. 

De acordo com o Boletim de Renda Fixa da ANBIMA, 
o estoque de debêntures corporativas está em seu 
maior nível desde 2011, com um montante de R$ 460 
bilhões em fevereiro (dados preliminares). Por outro 
lado, o volume de emissões primárias no primeiro 
mês de 2020 foi bem inferior ao mesmo período do 
ano passado — R$ 6 bilhões contra R$ 10 bilhões — e 
a tendência de crescimento no volume de negociações 
no mercado secundário, observada desde setembro do 
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ano passado, foi interrompida, embora os volumes de 
janeiro e fevereiro deste ano ainda estejam acima da 
média de 2019.

Ao longo de fevereiro observamos o aumento das 
incertezas quanto aos impactos do Coronavírus 
(COVID-19) na desaceleração da economia mundial. 
A volatilidade do mercado aumentou bastante e 
os principais índices de ações registraram queda 
acentuada.

Portanto, acreditamos que as companhias se tornem 
mais cautelosas com relação ao planejamento de 
captação de dívida, continuando com baixa oferta de 
emissões de títulos no curto prazo. Por outro lado, 
o estoque de debêntures em circulação apresenta 
remuneração atraente e está concentrado em empresas 
mais resilientes a choques externos, apresentando 
oportunidades de alocação.

Gráfico 2: Volume mensal de negociações de debêntures no mercado secundário 
(R$ bilhões)

Fonte: Anbima

BUTIÁ TOP CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF: 

O fundo apresentou rentabilidade de +0,30% (101,86% 
do CDI), acumulando +5,55% (99,51% do CDI) em 12 
meses. 

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. 

No mês em questão, participamos de um processo de 
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bookbuilding, em que o resultado foi uma taxa abaixo 
do que consideramos adequada para a operação, e 
negamos a alocação em um FIDC, dado o momento e 
estratégia do fundo.

Para o mês de março, já observamos a volta, ainda 
que discreta, de empresas tradicionais do mercado de 
capitais nas captações via debêntures. No pipeline, além 
de três FIDCs em nosso radar, já estão confirmadas 
quatro emissões de debêntures de empresas de capital 
aberto, via ICVM 476, com volume total de R$ 6,3 
bilhões.

BUTIÁ TOP ICATU SEG PREVIDÊNCIA FIRF CP

O fundo apresentou uma dinâmica muito parecida 
com a família de fundos TOP de Crédito Privado da 
Butiá. No processo de oxigenação de sua carteira, o 
fundo adquiriu quatro novos ativos, sendo eles duas 
debêntures (Equatorial e Vamos) e dois FIDCs.

BUTIÁ DEBÊNTURES FUNDO INCENTIVADO 
INFRAESTRUTURA RF LP: 

O fundo apresentou rentabilidade de +0,52%, 
acumulando +10,19% nos últimos 12 meses, sendo 
11,99% de retorno acumulado fazendo a equivalência 
com gross up de 15% de IR. O IMA-Geral apresentou 
valorização de 0,45% e o CDI 0,29% no mesmo período.

No mês, tivemos um aumento de 0,05 p.p. do prêmio 
sobre a ETTJ da carteira, que foi compensado pela 
inclinação da curva de juros (fechamento nos vértices 
mais curtos e manutenção dos vértices mais longos). 
A rentabilidade do fundo voltou a superar o IMA-Geral, 
que acumula no ano +1,01%, contra +1,48% do Butiá 
Debêntures FI Infra IR LP.

Aproveitamos o bom momento de captação do fundo 
para adquirir três novos ativos no mercado secundário, 
sendo eles as debêntures da Isa Cteep, Light e TCP 
(Terminal de Containers Paranaguá). 

A carteira encerrou o mês com yield de 3,10% ao 
ano, com uma duration de 3,96 anos e um prêmio de 
1,01%a.a. sobre a ETTJ (estrutura a termo da taxa de 
juros) com o mesmo prazo.



Fev | 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: 0,80% 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$ 184.750.491,25

PL médio (12 meses): R$ 219.798.517,19

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$ 56.026.333,35

PL médio (12 meses): R$ 44.113.076,26
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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$ 2.949.435,91

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


