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2020, um ano dos extremos.

O ano que passou foi bastante peculiar. Iniciamos 2020 com euforia 
nos mercados, quando fomos surpreendidos pela pandemia da 
Covid-19, o que provocou forte aversão ao risco em todas as classes 
de ativos no mundo, até encerrarmos o ano com esperança de um 
2021 melhor, influenciada, entre outras questões, pelo início da 
vacinação mundial.

A crise iniciada na segunda quinzena de março também serviu para 
nos mostrar que a renda fixa possui volatilidade, como todas as 
classes de ativos que são marcadas à mercado, embora há tempos 
não víssemos esse fenômeno de forma tão intensa. Os spreads 
de crédito domésticos reagiram tanto aos desdobramentos do 
vírus quanto ao novo patamar de taxa de juros do país. Os títulos 
públicos também sofreram, tanto pela pandemia, quanto pela 
incerteza fiscal e pela pressão de refinanciamento da dívida pública 
do Brasil de curto prazo. Esses eventos, por outro lado, trouxeram 
grandes oportunidades de investimento no segmento e mostraram 
a capacidade do mercado de se recuperar gradualmente e prover 
a liquidez necessária para a normalização no comportamento dos 
ativos.

Os Mercados de Crédito Privado e Juros

Em dezembro, a curva de juros doméstica reduziu a inclinação de 
forma relevante motivada, principalmente, por fatores externos. 
Contribuíram para isso o otimismo com relação às vacinas contra o 
coronavírus, o desfecho das eleições presidenciais e a aprovação do 
pacote de estímulos na economia norte-americana. Internamente, 
não tivemos novidades com relação ao campo fiscal. No âmbito dos 
juros reais, também observamos fechamento da curva nos vértices 
acima de um ano, em torno de 50 bps.

Gráfico 1: Curva de Juros Doméstica
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Ainda longe dos spreads de crédito vistos no final de fevereiro, 
mês anterior à crise gerada pela Covid-19, os títulos indexados 
ao CDI seguem com volatilidade normalizada. Já a valorização 
dos ativos indexados ao IPCA veio forte, influenciada 
principalmente pelo fechamento da curva de juros. Os gráficos 
abaixo mostram o movimento que tivemos no spread de crédito 
dos ativos indexados ao CDI em fevereiro de 2020, março de 
2020 e dezembro de 2020.

Gráfico 1: Spread de crédito CDI+ x Duration – Ativos A 

Gráfico 2: Spread de crédito CDI+ x Duration – Ativos AA 

Gráfico 3: Spread de crédito CDI+ x Duration – Ativos AAA 
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Estratégia de Crédito Butiá Investimentos

O volume de emissões no mercado primário de debêntures 
ultrapassou R$28 bilhões em dezembro, crescimento de 200% 
com relação ao mês anterior, com destaque para a emissão de 
NCF Participações, que teve volume total ofertado em R$3 bilhões. 
Alguns nomes mais conhecidos pelo mercado como CCR (R$960 
milhões), Copasa (R$500 milhões), Sabesp (R$1 bilhão) e Unidas 
(R$1,5 bilhões), também vieram com emissões no primário.

O mercado secundário também se destacou em 2020, com registros 
de R$214 bilhões em volume negociado em 441 mil transações, 
crescimento de 56% e 68% respectivamente quando comparado 
com o ano anterior. 

A captação de recursos no final do ano por parte das empresas 
serviu para o pagamento de dívidas mais curtas e caras, realizadas 
no início da pandemia, assim como para reforço de caixa. Ainda 
observamos um spread de crédito favorável com relação ao que 
está sendo negociado no mercado secundário, o que gerou bastante 
procura por parte dos investidores culminando no excesso de 
demanda em alguns leilões.

Durante o último mês do ano passado, elevamos a rotação de 
nossas carteiras para aproveitar o pipeline extenso de emissões do 
mês. Participamos de 5 emissões primárias e giramos em média 
20% de nossas carteiras em mais de 50 operações.

Enxergamos que a composição da rentabilidade dos ativos de 
crédito os torna uma das melhores opções de investimento em 
renda fixa. Atualmente, cerca de 50% do carrego dos títulos é 
explicado pela taxa “livre de risco” e os outros 50% pelo prêmio 
de risco, se considerarmos um spread médio de CDI + 2,00% para 
as debêntures indexadas ao CDI com alta qualidade de risco de 
crédito. Para os ativos indexados ao IPCA, o prêmio médio sobre o 
título público de referência é de aproximadamente 1%.

Destacamos ainda que nossa projeção para SELIC para o final de ano 
é de 3,25%, com aumento nos juros a partir do segundo semestre de 
2021 e a inflação medida pelo IPCA de 3,4%. Acreditamos que este 
ano será promissor para o mercado de crédito privado. Além do 
nível atraente dos spreads, vimos um robusto pipeline de projetos 
de infraestrutura e a economia se recuperando, o que no nosso 
entendimento levará as empresas a acessarem em maior volume 
o mercado de capitais. 
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Empresas & Setores

Além da emissão de debêntures da CCR, destacamos nesta carta 
atualizações sobre o setor de concessões rodoviárias e a sétima 
emissão de debêntures da Trisul.

Trisul

A Trisul é uma construtora listada no Novo Mercado da B3 desde 
2007 e opera no segmento de construção civil com foco nas classes A 
e B, primordialmente nas zonas Sul e Oeste da cidade de São Paulo, 
regiões nobres da capital paulista. A companhia surgiu da fusão 
das operações da Inconsul Incorporação e da Tricury Construções, 
ambas com mais de 35 anos no mercado imobiliário. Desde o seu 
IPO, a Trisul desenvolveu 144 empreendimentos com o valor geral 
de vendas (VGV) de aproximadamente, R$7 bilhões.

O setor imobiliário passa por um momento positivo, com juros 
baixos e, consequentemente, estimulando aumento na demanda 
tanto por investidores quanto por moradores, além de uma busca 
por imóveis residenciais com maior qualidade desencadeada pela 
proliferação do Home Office, o que fundamenta uma tese de preços 
acima da média histórica e bom retorno para a companhia.

Em dezembro, fomos contemplados com a alocação na sétima 
emissão de debêntures da companhia, com prazo de cinco anos a 
CDI + 2,45% a.a. O volume total emitido foi de R$150 milhões. Os 
recursos captados serão utilizados para reforço de caixa e expansão 
oportuna do Landbank (banco de terrenos).

CCR

A CCR, fundada em 1999, é uma das cinco maiores companhias 
de concessões de infraestrutura da América Latina, sendo a 
líder de concessões no Brasil. O portfólio da empresa conta com 
3.700km de rodovias, cinco operações de metrôs, quatro operações 
aeroportuárias e mais de 6.500km de fibra óptica. Amparada pelo 
seu know-how no setor e por sua boa capacidade financeira, a CCR se 
mostra uma das empresas mais bem posicionadas para aproveitar 
o robusto pipeline de concessões rodoviárias, aeroportuária e de 
mobilidade urbana esperado para o ano de 2021.

Em dezembro, alocamos recursos na 14ª emissão de debêntures da 
Companhia. A emissão contou com duas séries, sendo a primeira 
com seis anos de prazo e remuneração de CDI + 2,20% a.a., e a 
segunda série com vencimento em oito anos e remuneração de 
IPCA + 4,25% a.a., esta última emitida de acordo com a lei 12.431 
(série incentivada).
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Concessões Rodoviárias

O cenário de concessões rodoviárias para o próximo ano é 
promissor. Atualmente, o pipeline conta com sete leilões já em 2021, 
sendo quatro federais e três estaduais. Os investimentos esperados 
estão próximos a R$40 bilhões. Além do que está previsto para 
os próximos 12 meses, há diversos outros leilões planejados para 
acontecerem até o ano de 2023, tanto federais quanto estaduais. 
Estão previstos, inclusive, lotes de áreas sem tradição de concessões, 
como é o caso da região Nordeste e do estado do Paraná, este 
último, que planeja leiloar 4.114km de rodovias, com investimento 
próximo de R$42 bilhões.

BUTIÁ TOP CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF

Em dezembro, o fundo apresentou rentabilidade de +0,33% 
(199,06% do CDI). 

A partir da segunda quinzena de abril de 2020, os spreads de crédito 
dos títulos de maior qualidade deram início ao movimento de 
fechamento do prêmio, tendência perseguida pelos demais ativos 
até o final do ano. Isso criou uma boa oportunidade para rotação 
da carteira, com a aquisição de papeis a preços interessantes. O 
segundo semestre foi de recuperação para a estratégia, sendo que 
o BUTIÁ TOP  apresentou +2,35% (242,63% do CDI) no período. 
Mesmo com esse cenário mais positivo na segunda metade do 
ano, o fundo não atingiu seu objetivo de CDI + 1% aa, acumulando 
retorno de +0,31% em 2020 (11,16% do CDI).

Em dezembro, adquirimos sete ativos no mercado secundário, 
além das debêntures de CCR, Locamérica (Unidas), Sabesp e Trisul 
no mercado primário. Também compramos cotas do FIDC SOMA 
III, que possui a Stone como cedente, instituição de pagamentos 
listada na NASDAQ e que conta, em seu segmento de concessão de 
crédito, com mais de 70 mil clientes em uma carteira com volume 
superior a R$1 bilhão. As cotas seniores do FIDC contam com 40% 
de subordinação e serão remuneradas a CDI + 4,0%.

O TOP encerrou o ano com carrego bruto de CDI + 1,49%, e 
duration de 2,96 anos. 

BUTIÁ TOP ICATU SEG PREVIDÊNCIA FIRF CP

Em dezembro, o fundo apresentou rentabilidade de +0,21% 
(126,51% do CDI), acumulado de +2,73% (281,49% do CDI) no 
semestre e no ano +0,01% (0,51% do CDI).

Adquirimos, em dezembro, dois ativos no mercado secundário 
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e cinco no mercado primário: CCR, Locamérica (Unidas), 
Sabesp, Trisul e FIDC SOMA III. O fundo encerrou o mês 
com um carrego bruto de CDI + 1,62% e duration de 
2,60 anos.

BUTIÁ DEBÊNTURES FUNDO INCENTIVADO 
INFRAESTRUTURA RF LP

Em dezembro, o fundo apresentou rentabilidade de 
+3,21% e no acumulado do ano +6,87% o que gerou um 
excesso sobre o IPCA de 2,50%. No segundo semestre,

FUNDOS DE INVESTIMENTO BUTIÁ – CLASSE CRÉDITO PRIVADO
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

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$ 155.833.337,28
PL médio (12 meses): R$ 180.342.929,67

o fundo gerou retorno de +7,35% (IPCA + 3,08%).
Lembramos que a estratégia é isenta de imposto de renda,
sendo que o retorno já é líquido para o investidor.

O mês foi impactado positivamente pela melhora do 
cenário externo, que influenciou no fechamento da curva 
de juros doméstica além do carrego do IPCA. Fechamos o 
mês com o yield da carteira em 3,22%, o que representa 
um prêmio de 1,03% sobre a ETTJ (Estrutura a Termo de 
Taxas de Juros de mesma duration da carteira).
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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$ 52.349.045,37
PL médio (12 meses): R$ 58.467.100,51

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$ 3.333.728,30
PL médio (12 meses): R$ 2.952.376,14
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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

