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debêntures, com destaque para a emissão de 
Cosan S.A., no volume de R$2 bilhões, em três séries, 
duas indexadas ao CDI e uma ao IPCA. No mercado 
secundário, por sua vez, o volume de negociações 
no mês de agosto se manteve na casa dos R$20 
bilhões. O spread de crédito dos ativos indexados 
ao CDI, ainda apresentam níveis atrativos, embora 
em queda, enquanto daqueles atrelados ao IPCA 
seguem bastante achatados, porém com uma 
leve abertura em relação ao ano anterior. 

BUTIÁ TOP CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF

Em agosto, o Butiá TOP apresentou rentabilidade 
de +0,51% (118,81% do CDI). Nos últimos 12 meses, o 
fundo acumula retorno de 3,23% (118,49% do CDI). O 
carrego bruto no final do mês foi de CDI + 1,59%, e a 
duration de 2,33 anos. 

No mês de agosto, rotacionamos nossa carteira com 
a alocação no mercado primário nas emissões de 
Cosan S.A (AAA pela Fitch), BR Properties S.A (AA+ pela 
S&P) e Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos 
para Geração de Energia S.A. (AA pela Fitch). Na ponta 
vendedora, desinvestimos em parte de debêntures 
de Eneva e Dasa, ativos que tiveram um fechamento 

O Mercado de Crédito Privado

Em agosto, os fatores domésticos contribuíram 
preponderantemente para que a curva de juros 
continuasse a se deslocar para cima. Por conta 
dos ruídos políticos e do cenário fiscal, o mercado 
tem apresentado importante volatilidade. O atual 
cenário  mantém expectativas de inflação subindo, 
em função de fatores como a crise hídrica, 
elevando os preços da energia elétrica, o que 
continua a pressionar as projeções da Selic para o 
final desse ano e para o próximo. 

Apesar da volatilidade, em um ciclo de alta de taxa 
básica de juros, os investimentos em renda fixa 
voltam a atrair investidores. Consideramos o cenário 
positivo para novas emissões neste mercado, 
com empresas menos alavancadas e com 
boas perspectivas de crescimento, enxergamos 
um momento de muitas oportunidades, para 
o qual estaremos preparados para avaliar os 
riscos pertinentes a cada setor. No mercado 
internacional, a economia Americana apresenta 
relativa acomodação do crescimento e segue-se 
a discussão sobre a retirada dos estímulos.

Em mais um mês expressivo, o mercado primário 
registrou cerca de R$22,2 bilhões de emissões em 



CARTA DE CRÉDITO PRIVADO
ago . 2021

expressivo de taxas durante o ano. O movimento 
contribui para uma maior pulverização da nossa 
carteira.  

BUTIÁ TOP ICATU SEG PREVIDÊNCIA FIRF CP

Em agosto, o Butiá TOP Icatu apresentou rentabilidade 
de +0,52% (122,54% do CDI). Nos últimos 12 meses, 
o fundo acumula retorno de +4,00% (146,77% do CDI). 
Ao final do mês, o carrego bruto foi de CDI +1,27% e a 
duration de 2,16 anos. 

Os ativos da Cosan S.A,  BR Properties  e Aeris Indústria 
e Comércio de Equipamentos para Geração de 
Energia S.A., emitidos no mercado primário, passaram 
a compor a carteira do fundo, além da liquidação de 
cotas Seniores do FIDC Angá Sabemi Consignados 
XI (AAA pela S&P), trazendo maior diversificação para  
o seu portfólio. Reduzimos nossa posição em Copel 
Geração e Transmissão visando menor exposição 
à empresas com maior dependência de hidrologia 
para geração.

BUTIÁ PLUS FIRF CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF LP

Em seu quinto mês de operação, passaram a 

compor a carteira do fundo além de Cosan, Aeris e 
BR Properties, a Agasus S.A. em sua segunda emissão 
no mercado de capitais. O fundo fechou agosto 
com carrego bruto de CDI + 2,12% e duration de 
aproximadamente 2,11 anos.

BUTIÁ DEBÊNTURES FUNDO INCENTIVADO 
INFRAESTRUTURA RF LP

Em agosto, o Butiá Debêntures Fundo Incentivado 
apresentou rentabilidade de -0,18%. Nos últimos 12 
meses, acumula retorno de +7,47%(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 up(2)  de 15% de IR para 
pessoa física, o fundo acumula retorno de 8,78% em 
12 meses. O yield da carteira encerrou o mês em 
4,78%, o que representa um prêmio de 0,18% sobre a 
ETTJ (Estrutura a Termo de Taxas de Juros de mesma 
duration da carteira). 

O resultado do fundo no mês foi impactado, 
novamente, pelo movimento de abertura da curva de 
juros. Efetuamos a venda de parte das debêntures de 
Sabesp, Petrobrás, Engie, Copel 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) 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$ 114.755.176,12
R$ 142.351.590,96

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$ 45.502.954,05
R$ 53.161.049,82
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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$ 3.417.391,87

R$ 3.262.060,29
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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

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=

