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após finalização do período de lock-up. Já para 
os ativos indexados ao IPCA, o movimento foi de 
desvalorização dos títulos, com a abertura de taxa 
acompanhando o movimento da curva de juros 
domésticos.

BUTIÁ TOP CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF

Em fevereiro, o fundo apresentou rentabilidade de 
+0,37% (272,55% do CDI). Ao final do mês, o carrego 
bruto foi de CDI +1,51%, e a duration de 3,03 anos. 
Rotacionamos aproximadamente 6,0% da carteira, 
com destaque para a alocação nas debêntures de 
Celulose Irani, emissor para o qual demos destaque na 
seção de “Empresas & Setores” desta carta. Durante o 
próximo mês, cinco ativos que temos em carteira irão 
atingir os 90 dias de lock-up, podendo ser negociados 
no mercado secundário. 

BUTIÁ TOP ICATU SEG PREVIDÊNCIA FIRF CP

Em janeiro, o fundo apresentou rentabilidade de 
+0,58% (431,20% do CDI). Ao final do mês, o carrego 
bruto foi de CDI +1,59% e a duration de 2,49 anos. 
As debêntures de Celulose Irani também passaram 
a compor o portfólio. Para março, sairão de lock-up 
quatro ativos que compõem a carteira do fundo.

Os Mercados de Crédito Privado e Juros

A incerteza no campo fiscal continua afetando 
o dia a dia dos mercados. No mês de fevereiro, 
observamos uma abertura da curva de juros 
com ganho de inclinação, o que foi impulsionado 
pelo debate acerca da continuidade do auxílio 
emergencial e as contrapartidas para torná-lo 
viável, seja reduzindo despesas ou aumentando 
receitas. Também impactaram os juros domésticos 
o movimento de alta das treasuries americanas ao 
final do mês.

Apesar do cenário, as expectativas quanto aos 
principais índices de mercado pouco se alteraram. 
De acordo com o Boletim Focus publicado em 1º 
de março, o IPCA projetado passou de 3,82% para 
3,87%, a variação do PIB se manteve em 3,29% e 
a SELIC esperada ao final de 2021 foi de 4,0%. Em 
nossas projeções, temos 3,9%, 3,5% e 3,75% para o 
IPCA, PIB e SELIC respectivamente.

No mercado primário de dívida corporativa, 
em fevereiro foram emitidos R$10,4 bilhões em 
debêntures, todas por meio da ICVM 476, com 
destaque para a emissão de R$2,0 bilhões da 
Neoenergia S.A. e de R$1,85 bilhões da YDUQS 
Participações S.A. Para março, já temos um pipeline 
de emissões com volume acima de R$2,0 bilhões.

No mercado secundário, os ativos indexados ao 
CDI apresentaram, de forma geral, queda em 
seus spreads, o que foi reforçado pela nova safra 
de debêntures, que passou a ser negociada 
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BUTIÁ DEBÊNTURES FUNDO INCENTIVADO 
INFRAESTRUTURA RF LP

Em janeiro, o fundo apresentou rentabilidade de 
-1,32%. Em 12 meses, o fundo acumula retorno de 
+4,55%(1). Lembramos que a estratégia é isenta de 
imposto de renda, sendo que o retorno já é líquido 
para o investidor.

O fundo foi impactado pela abertura da curva de 
juros, assim como pelo ganho de inclinação. O spread 
médio da carteira reduziu, mas não foi o suficiente 
para compensar o movimento desfavorável dos 
juros. Fechamos o mês com o yield da carteira em 
3,69%, o que representa um prêmio de 0,57% sobre a 
ETTJ (Estrutura a Termo de Taxas de Juros de mesma 
duration da carteira).

O ritmo da vacinação, o início do ciclo de alta na Selic 
e uma menor incerteza quanto ao fiscal, poderão 
contribuir para uma menor inclinação na curva dos 
juros, favorecendo a estratégia do fundo.

Empresas & Setores

Celulose Irani

A Irani Papel e Embalagem, fundada em julho de 1941 
em Santa Catarina, é uma empresa que atua de forma 
integrada na cadeia de celulose, desde o plantio e 
manejo florestal, extração de resina, produção de 
breu e terebintina, até a fabricação de papel e de 
embalagens de papelão. A companhia conta com 
duas fábricas de papel e papelão ondulado, duas 
fábricas de embalagem, uma unidade de resinagem 
e quase 40.000 hectares de florestas.

A Irani evidencia seu compromisso com o ESG por 
meio de ações de geração de energia via utilização 
de resíduos florestais como combustível (biomassa), 
reciclagem de papel e venda de créditos de carbono, 
o que a certifica com o selo Forest Management 
Certification emitido pelo Forest Stewardship Council.

A equipe de análise de crédito da Butiá começou 
sua cobertura no emissor em 2019 e, desde então, a 
companhia tem apresentado melhorias significativas. 
Durante o período, a empresa (i) realizou a emissão de 
uma debênture verde; (ii) reestruturou sua dívida, com 
redução expressiva do custo financeiro; (iii) realizou 
desinvestimentos estratégicos de ativos; (iv) recebeu 
créditos tributários; (v) captou mais de R$400 milhões 
em um re-IPO; e (vi) migrou para o Novo Mercado. 
Todas essas mudanças implicaram em aumento de 
margens, redução da alavancagem e melhoria em 
suas principais métricas de crédito.

Telecom

Ao final do mês de fevereiro, o Conselho Diretor da 
Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) 
aprovou o edital de leilão de licenças do 5G. Os 
principais pontos previstos na versão final do edital são: 
(i) a instalação do 5G puro, versão que não permite 
o reaproveitamento das gerações tecnológicas 
anteriores; (ii) a obrigatoriedade do comprador das 
diferentes faixas de radiofrequência em levar sinal 
4G para rodovias federais e cobrir, no mínimo, 95% 
da área urbana de distritos com população inferior 
a 30 mil habitantes; (iii) disponibilização de rede 
privativa para o Governo; e (iv) a expansão de rede 
de alta capacidade de tráfego de dados a todos os 
municípios até 2025.

Segundo o presidente da Anatel, o leilão de vendas 
de frequências terá um custo próximo a R$35 bilhões, 
valor estimado das obrigações que as operadoras 
contempladas deverão assumir. Além deste valor, 
a Agência ainda estima investimentos adicionais 
de cerca de R$80 bilhões ao longo dos próximos 20 
anos. Por se enquadrarem como projetos essenciais, 
além do uso de recursos próprios para financiar 
os investimentos, as empresas poderão recorrer à 
emissão de debêntures incentivadas.

(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



CARTA DE CRÉDITO PRIVADO
fev . 2021

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: 

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$ 141.003.657,67

R$ 52.594.921,60

R$ 173.922.204,75

R$ 58.010.156,09
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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$ 3.368.271,35 
R$ 3.025.485,07
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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
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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=

