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BUTIÁ TOP CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF

Em julho, o Butiá TOP  apresentou rentabilidade de 
+0,49% (138,81% do CDI). Nos últimos 12 meses, o 
fundo acumula retorno de +3,36% (136,69% do CDI). 
O carrego bruto no final do mês foi de CDI + 1,57%, e a 
duration de2,8 anos. 

No mês, rotacionamos nossa carteira com a alocação 
no mercado primário nas emissões de Vamos S.A. 
(AA+ pela S&P) e Cury Construtora e Incorporadora 
S.A. (AA+ pela S&P), além da aquisição no mercado 
secundário das debêntures de Aegea Saneamento 
e Participações S.A. (AA+ pela Moddy’s). Na ponta 
vendedora, desinvestimos em parte de debêntures 
de Eneva, Cosan e CCR, ativos que tiveram um 
fechamento expressivo de taxas durante o ano. . 

BUTIÁ TOP ICATU SEG PREVIDÊNCIA FIRF CP

Em julho, o Butiá TOP Icatu apresentou rentabilidade 
de +0,54% (151,21% do CDI). Nos últimos 12 meses, o 
fundo acumula retorno de +4,47% (181,83% do CDI). 
Ao final do mês, o carrego bruto foi de CDI +1,43% e a 
duration de 2,3 anos. 

Os ativos de Vamos S.A. e Cury S.A, emitidos no 
mercado primário, passaram a compor a carteira 
do fundo, além dos ativos de Aegea Saneamento e 
Participações S.A., adquiridos no mercado secundário. 

O Mercado de Crédito Privado

No mês de julho, tivemos fatores externos e 
domésticos  que fizeram com que a curva de juros 
se deslocasse para cima de forma consistente. 
Nos Estados Unidos, houve a divulgação do PIB, 
abaixo do esperado, mas com dados de inflação 
e consumo fortes. Do lado interno , as expectativas 
da inflação continuam subindo, pressionando as 
projeções da Selic para o final do ano. O risco de 
revisão fiscal segue em pauta gerando volatilidade 
nos mercados de juros.  

Em mais um mês expressivo, o mercado primário 
registrou cerca de R$23 bilhões de emissões 
em debêntures, com destaque para a emissão 
de Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e 
Equipamentos S.A., no volume de R$1 bilhão, em 
três séries, duas indexadas ao CDI e uma ao IPCA. 
No mercado secundário, por sua vez, o volume 
de negociações no mês de julho novamente 
ultrapassou a casa dos R$20 bilhões. O spread de 
crédito dos ativos indexados ao CDI, em média, 
permaneceu sem grandes alterações, enquanto 
daqueles atrelados ao IPCA tiveram pequena 
abertura. 
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Saímos, em parte, das debêntures de Eneva, Cosan, 
CCR e Sabesp.

Além dos títulos acima, no mês de julho, liquidamos a 
segunda tranche do FIDC Angá Sabemi Consignados 
XI (AAA pela S&P) e a primeira tranche do FIDC DM Card 
(AA- pela S&P), fundo composto por direitos creditórios 
oriundos do uso de cartões de crédito emitidos pela 
DMCard Cartões de Crédito S.A.

BUTIÁ PLUS FIRF CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF LP

Em seu quarto mês de operação passaram a 
compor a carteira do fundo o FIDC DM Card e as 
debêntures de Vamos S.A. e Cury S.A., obtidas no 
mercado primário, além dos títulos de Aegea S.A. 
via mercado secundário. O fundo fechou julho 
com carrego bruto de CDI + 2,12% e duration de 
aproximadamente 2,25 anos.

BUTIÁ DEBÊNTURES FUNDO INCENTIVADO 
INFRAESTRUTURA RF LP

Em julho, o Butiá Debêntures Fundo Incentivado 
apresentou rentabilidade de -0,07%. Nos últimos 12 
meses, acumula retorno de +8,10%(1) 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 9,52% em 
12 meses. O yield da carteira encerrou o mês em 
4,14%, o que representa um prêmio de 0,27% sobre a 
ETTJ (Estrutura a Termo de Taxas de Juros de mesma 
duration da carteira). 

O resultado do fundo no mês foi impactado pelo 
movimento de abertura da curva de juros. Efetuamos 
a venda de parte das debêntures de Energisa e AES 
Tietê.

(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. 

(2) Para junho, consideramos a projeção ANBIMA divulgada em 23/07/2021.

(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$ 115.332.567,87
R$ 147.541.667,35

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$ 48.306.322,66
R$ 54.597.207,83
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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$ 3.353.871,74

R$ 3.219.911,21
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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

/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


