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foi absorvida pelos próprios agentes distribuidores. 
Damos destaque para a emissão da primeira 
debênture incentivada ICVM 400 do ano, feita pela 
RUMO S.A., com volume total de R$1 bilhão. Também 
foi precificada a primeira emissão no formato % do 
CDI desde setembro de 2020, da Randon S.A. a 139% 
do CDI em uma oferta de R$250 milhões.

No mercado secundário, observamos uma abertura 
de taxa na maioria dos ativos indexados ao IPCA, 
influenciados pela abertura dos juros, parcialmente 
compensada pelo fechamento dos prêmios sobre 
a NTN-B de referência. Para as debêntures em CDI os 
spreads continuam fechando, ainda que de forma 
mais modesta do que vimos nos meses anteriores. 
Entre os indicadores que acompanhamos, o 
IDA-IPCA Infraestrutura (índice de debêntures 
ANBIMA, IPCA Infraestrutura) rendeu +0,28% no mês, 
enquanto o IDA-DI (índice de debêntures ANBIMA, 
CDI) fechou janeiro com retorno de +0,37%, o 
equivalente a 249,82% do CDI.

Diversos ativos que foram emitidos ao final do 
segundo semestre de 2020 começaram a sair do 
período de lock-up estabelecido pela ICVM 476, o 
que deve trazer boas oportunidades no mercado 
secundário e levar a marcações positivas de alguns 
títulos que adquirimos no mercado primário. 

Os Mercados de Crédito Privado e Juros

O ano começou com volatilidade nos juros 
domésticos após declarações dos candidatos à 
presidência da câmara e senado a respeito da 
manutenção do auxílio emergencial e de negação 
quanto ao tema de privatizações, o que trouxe 
(mais) incerteza sobre o cenário fiscal. 

No dia 20 de janeiro, houve a primeira reunião do 
Copom, na qual foi deliberada a manutenção da 
Selic em 2%, conforme esperado pelo mercado. Em 
seu comunicado, o comitê de política monetária 
retirou o foward guidance, passando uma 
sinalização de que o ciclo de alta da taxa de juros 
básica poderá se iniciar antes do esperado. Dessa 
forma, revisamos nossas projeções e acreditamos 
que teremos o primeiro aumento de 0,25 pontos 
já na reunião de março, finalizando 2021 com uma 
Selic de 3,75%. 

A possibilidade de um aperto monetário somado a 
declarações da alta cúpula do governo a respeito 
de reformas fiscais para compensar uma eventual 
prorrogação do auxílio emergencial, feitas ao final 
do período, trouxeram certo alívio para os vértices 
médios e longos da curva de juros. Além disso, o 
IPCA-15 veio abaixo das estimativas, porém, com 
maior difusão na alta dos preços, contribuindo 
para uma diminuição da inclinação.

No mercado primário de dívida corporativa, o mês 
de janeiro apresentou um volume total de emissões 
de R$5,3 bilhões, sendo que parte desse montante 
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Em janeiro, o fundo apresentou rentabilidade de 
+0,12% (79,72% do CDI). O fundo encerrou o mês 
com um carrego bruto de CDI +1,53%, e duration de 
2,93 anos. Alocamos recursos na nova emissão da 
Aegea Participações, emitida em setembro do ano 
passado. Após um mês de dezembro de mais de 
50 operações para os fundos da Butiá, a rotação da 
carteira em janeiro foi mais modesta, com um volume 
de aproximadamente 2,5% do patrimônio do fundo 
em cinco operações. 

BUTIÁ TOP ICATU SEG PREVIDÊNCIA FIRF CP

Em janeiro, o fundo apresentou rentabilidade de 
+0,35% (230,81% do CDI). Ao final do mês, o carrego 
bruto de foi de CDI +1,81% e a duration de 2,64 anos. 
Passaram a compor a carteira as debêntures da última 
emissão da Aegea Participações. Rotacionamos 2,8% 
da carteira em duas operações.

BUTIÁ DEBÊNTURES FUNDO INCENTIVADO 
INFRAESTRUTURA RF LP

Em janeiro, o fundo apresentou rentabilidade de 
+0,74%. Em 12 meses, o fundo acumula retorno de 
+6,45%, o equivalente a IPCA + 1,75% (1).  Lembramos 
que a estratégia é isenta de imposto de renda, sendo 
que o retorno já é líquido para o investidor.

O fundo foi beneficiado pelo fechamento da curva de 
juros nos vértices médios e longos ocorridos na última 
semana do mês, assim como pelo fechamento do 
spread médio da carteira. Fechamos o mês com 
o yield da carteira em 3,34%, o que representa um 
prêmio de 0,79% sobre a ETTJ (Estrutura a Termo de 
Taxas de Juros de mesma duration da carteira).

Empresas & Setores

Rumo S.A
A Rumo S.A, parte do Grupo Cosan, é uma das 
maiores operadoras ferroviárias do país, com mais 
de 13.500 km de linhas férreas e três operações nos 
principais portos do país. A operadora logística atua 

nas regiões centro-oeste, sul, sudeste e norte do 
país e é responsável pelo transporte de mais 25% 
da totalidade de grãos destinados à exportação 
no país.

O ano de 2020 foi de grande importância para a 
história da Rumo, uma vez que, em plena pandemia, 
a empresa foi capaz de: (i) captar R$800 milhões 
em debêntures e US$ 500 milhões em Green Notes; 
(ii) ser a primeira a renovar antecipadamente 
uma concessão ferroviária (Malha Paulista); 
(iii) realizar um follow-on de R$6,4 bilhões; e (iv) 
antecipar as parcelas das outorgas da Malha 
Paulista e Malha Central. A crise provocada pela 
Covid-19 provou a resiliência e essencialidade da 
operação da companhia. A solidez financeira da 
empresa está refletida nos principais indicadores 
de crédito do 3T20: margem EBITDA em 55%, 
alavancagem financeira (Dívida Líquida/EBITDA) de 
1,7 vezes, cronograma de dívida confortável com 
11% de vencimentos nos próximos 12 meses e caixa 
suficiente para cobrir 3,7 vezes o valor.

Restoque S.A.

Em janeiro, a Restoque S.A. publicou “Aviso 
ao Mercado” com os termos e condições da 
oferta pública da 12ª emissão de debêntures 
da companhia. O ativo é fruto das negociações 
ocorridas durante o processo de recuperação 
extrajudicial da companhia. A emissão contará 
com um volume total de R$1,4 bilhões de reais 
e alcançará a totalidade dos credores da 
companhia, que trocarão suas dívidas atuais pela 
nova debênture. A remuneração foi fixada em CDI 
+ 2,70% para a primeira série e CDI + 2,90% para 
a segunda, sendo que o vencimento ocorrerá em 
cinco anos para ambas as séries.

A liquidação das novas debêntures marcará 
o encerramento do processo de recuperação 
extrajudicial. A companhia contará com um 
passivo que garantirá maior flexibilidade e um 
alívio financeiro para a retomada de seus negócios 
que, até o presente momento, segue dentro das 
expectativas. 

(1)Títulos com remuneração baseada em índices de preço, como IPCA, podem ter o valor financeiro alterado retroativamente, devido à substituição da variação projetada do 
índice pela variação oficial. Foi utilizado o IPCA prévio divulgado pela ANBIMA para o mês de 01/2021.
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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: 

PL médio (12 meses):

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:
PL médio (12 meses):

R$ 154.627.051,90

R$ 52.901.757,93

R$ 177.566.108,94

R$ 58.296.107,07
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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: 
PL médio (12 meses): 

R$ 3.346.992,57 
R$ 2.990.582,11
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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

/butiainvestimentos

/butiainvest

/butiá-investimentos

Butiá Investimentos

ButiáCast

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

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
spotify:show:6a3HyYQ3MyzMsGyI4Lb5cp
http://www.butiainvestimentos.com.br
mailto:atendimento%40butiainvestimentos.com.br?subject=

