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O mercado secundário também teve bastante 
movimentação em maio, com mais de R$25 bilhões 
negociados, maior valor desde abril de 2020. Com 
relação aos spreads de crédito, notamos um cenário 
de maior estabilidade tanto nas debêntures indexadas 
ao CDI quanto naquelas atreladas ao IPCA.

BUTIÁ TOP CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF

Em maio, o fundo apresentou rentabilidade de -0,10%. 
Nos últimos 12 meses, o fundo acumula retorno de 
+4,04% (185,44% do CDI). O carrego bruto no final 
do mês foi de CDI + 1,53, e a duration de 3,05 anos.

Adquirimos no mercado primário as debêntures de 
Intervias (AA pela Moody’s) e Via Varejo (AA pela S&P). 

O maior impacto no mês foi a marcação a mercado 
das debêntures da Restoque, companhia que teve 
seu plano de Recuperação Extrajudicial finalizado em 
março de 2021. Em maio, tivemos a divulgação de 
resultados do 1º trimestre de 2021, ,  que foi marcado 
pelo impacto causado pela nova onda de Covid-19 
e os novos decretos de fechamento do comércio ao 
redor do país, o que prejudicou o desempenho da 
companhia e demais empresas do setor de vestuário. 

Os Mercados de Crédito Privado e Juros

Maio foi mais um mês de captações positivas 
em fundos de crédito privado. Em um estudo do 
Bradesco BBI, foi observado um crescimento de 10% 
no patrimônio dos fundos de crédito corporativo, que 
voltou a superar a marca de R$200 bilhões, maior 
valor desde janeiro de 2020. As estratégias de renda 
fixa vêm retomando sua força à medida que os 
preços se estabilizam e o Banco Central segue sua 
dinâmica de alta nos juros. No início do mês, houve 
mais uma elevação na taxa Selic, de 75 pontos base, 
levando a taxa básica de juros para 3,5% a.a. Diante 
dos choques inflacionários dos últimos trimestres, o 
Banco Central adotou uma postura menos leniente 
com relação à inflação, o que nos motivou a atualizar 
nossas projeções da Selic, que deverá fechar o ano 
de 2021 em 5,5%, com possibilidade de novas revisões 
para cima.

O mercado primário de debênture se mostrou 
bastante aquecido em maio, quando o volume total 
de emissões superou R$20 bilhões. Além disso, tivemos 
um volume expressivo de emissões de bancos de 
montadoras, o que pode indicar uma recuperação 
no setor. Os destaques foram as emissões de R$3 
bilhões em debêntures da B3, R$900 milhões de títulos 
incentivados da Light SESA e R$600 milhões de letras 
financeiras do Banco Toyota.
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Apesar disso, a Restoque segue batendo recordes 
de venda online, inclusive com boa participação 
de novos clientes de suas marcas. Além disso, a 
companhia manteve seu Guidance para 2021, 
conforme informado pela Diretoria.   

O segmento de vestuário foi um dos mais afetados 
pela crise do coronavírus, mas já é possível observar 
uma recuperação acelerada em outros países 
que flexibilizaram a quarentena, principalmente 
das marcas do segmento de alta renda. No Brasil, 
acreditamos que a evolução da vacinação contra 
a Covid-19 ditará o ritmo da recuperação do setor, 
sendo o segundo semestre de vendas mais fortes. 

BUTIÁ TOP ICATU SEG PREVIDÊNCIA FIRF CP

Em maio, o Butiá TOP Icatu apresentou rentabilidade 
de +0,24% (87,86% do CDI). Nos últimos 12 meses, o 
fundo acumula retorno de +5,99% (274,74% do CDI). 
Ao final do mês, o carrego bruto foi de CDI +1,77% e a 
duration de 2,51 anos. 

Além dos títulos de Intervias e Via Varejo, mencionados 
mais acima nessa carta, o fundo adquiriu cotas 
seniores do FIDC Credz V (AA pela S&P) e FIDC Angá 
Sabemi Consignados XI (AAA pela S&P).

BUTIÁ PLUS FIRF CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF LP

Em seu segundo mês de operação, passaram a 
compor a carteira do fundo as debêntures de Intervias 

e Via Varejo, além de cotas sêniores do FIDC Credz V e 
cotas mezanino dos FIDCS Angá Sabemi Consignados 
XI (AAA pela S&P). Por meio do mercado secundário, 
adquirimos as debêntures da Movida (AA- pela Fitch).

BUTIÁ DEBÊNTURES FUNDO INCENTIVADO 
INFRAESTRUTURA RF LP

Em maio, o fundo apresentou rentabilidade de 
+0,75%. Nos últimos 12 meses, o fundo acumula 
retorno de +11,56(1) representando  IPCA² + 3,37%. 
Ressaltamos que a estratégia é isenta de imposto 
de renda, sendo assim, o retorno é líquido para o 
investidor. Fazendo a equivalência com gross up³ de 
15% de IR para pessoa física, o fundo acumula retorno 
de 13,60% em 12 meses. O yield da carteira encerrou 
o mês em 3,78%, o que representa um prêmio de 
0,30% sobre a ETTJ (Estrutura a Termo de Taxas de 
Juros de mesma duration da carteira).

A curva de juros diminuiu sua inclinação durante o mês. 
Além de um resultado fiscal positivo e reafirmação 
do Rating soberano pela Fitch Ratings, dados de 
atividade divulgados pelo IBGE trouxeram uma melhor 
perspectiva para o primeiro trimestre. chancelada 
com a divulgação de crescimento na margem de 1,2% 
do PIB, acima das expectativas.

Passaram a compor o portfólio as debêntures da EDP 
Transmissão (AAA pela Fitch), e da Isa CTEEP (AAA pela 
Fitch), ambas adquiridas no mercado secundário.

(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

(2) Para abril, consideramos a projeção ANBIMA divulgada em 27/04/2021.

(3) O Gross Up tem o intuito de mostrar ao investidor quanto seria o retorno bruto caso houvesse incidência de Imposto de Renda. Nesta carta, consideramos 15%.
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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

R$ 120.618.204,91
R$ 158.714.550,24

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$ 54.746.468,58
R$ 56.618.245,17



CARTA DE CRÉDITO PRIVADO
mai . 2021

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$ 3.309.005,77

R$ 3.138.136,16
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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

Gestão de Recursos
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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


