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IPCA-15, contribuindo para 
perspectivas de inflação 
mais elevada para 2022. 

No Brasil, apesar  da volatilidade 
que se espera para 2022, causada 
pelos já conhecidos riscos fiscais e discussões 
eleitorais, as perspectivas para o mercado de crédito 
privado são boas para o ano. Vemos o mercado 
de dívida privada com importantes volumes de 
negociação no mercado secundário, porém 
defendendo a racionalidade da precificação, que 
permanece em níveis pré-pandemia. 

Outros dois fatores reforçam a perspectiva positiva: 
os balanços das empresas estão mais leves, com 
melhor gestão de liquidez e menor alavancagem. 
Além disso, dada a volatilidade já contratada 
para este ano e um nível de juros mais elevado, 
esperamos uma desaceleração nos investimentos 
das empresas. Esses fatores resultam em um 
fôlego para navegar por um ano mais incerto. 
Acreditamos que a Selic em patamares mais altos 
deve permanecer ao menos até o final de 2022, o 
que contribui para um carrego interessante para 
as carteiras de Renda Fixa. 

A indústria de fundos de renda fixa segue captando, 
o que gera alguma concorrência entre as emissões 
primárias, e até mesmo no mercado secundário.

O Mercado de Crédito Privado

Janeiro foi mais um mês de bastante volatilidade 
para os juros de forma geral. O contínuo e rápido 
crescimento dos casos de Covid-19 provocados 
pela variante Ômicron segue impactando as 
expectativas de recuperação da atividade. Ainda 
que internamente não tenha havido mudanças 
quanto a flexibilização da mobilidade, o adiamento 
do feriado do carnaval pode provocar queda no 
desempenho dos setores de consumo e serviços. 
Na última semana de janeiro, a curva de juros voltou 
a abrir em seus vértices mais longos, puxados 
pelos indicadores de inflação, que permanecem 
pressionados e pela manutenção da expectativa 
de um aumento de juros mais acelerado nos EUA. 
O boletim Focus do último dia do mês trouxe uma 
revisão da inflação esperada para 2022, saindo 
de 5,15% na semana anterior para 5,38%. A maior 
persistência inflacionária mantém pressão por 
uma nova elevação de 1,5 p.p. na taxa Selic, com o 
movimento de elevação se estendendo até maio, 
em menor intensidade. 

Os ruídos fiscais continuam ditando a volatilidade 
do cenário interno, com as discussões sobre a PEC 
de combustíveis e energia elétrica resultando na 
renovação das máximas nas taxas dos vértices 
mais curtos da curva. Na sequência, o Presidente 
sinalizou recuo no tema de reajuste de servidores e 
da intervenção nos preços dos combustíveis, o que 
permitiu um recuo marginal da curva de juros, que 
acabou sendo freado pelos piores dados do 



Em nossa visão, apesar da pressão, os spreads 
devem continuar em níveis racionais, precificando 
as incertezas macroeconômicas. Ainda assim, 
seguimos confiantes na alocação prudente da 
Butiá, mantendo a disciplina na rotação das 
carteiras como ferramenta de gerenciamento de 
risco x retorno dos ativos. Junto ao monitoramento 
constante dos ativos dos portfólios. 

No mercado primário de crédito privado o volume 
de emissões primárias não ultrapassou R$7 bilhões, 
mesmo assim, foi maior que o mesmo período 
em 2021, quando havia emitido R$ 5,2 bilhões. 
Acreditamos que 2022 será um ano de maior 
aversão a risco, considerando o último dezembro, 
em que as emissões somaram R$27 bilhões. 
Esse movimento marca uma antecipação das 
empresas, para as eventuais necessidades de 
refinanciamento e uma alternativa ao mercado 
de equity, que pelo desempenho, deve manter o 
fraco apetite por novos IPOs. Os riscos e incertezas 
alimentam a maior exigência por prêmios da parte 
dos agentes, e vem provocando uma marginal 
abertura nas taxas indicativas de debêntures 
atreladas ao CDI, colaborando para um patamar 
de spreads interessantes. Já as debêntures 
incentivadas seguem pagando um alto nível de 
yield, dada a abertura dos juros reais dos títulos 
públicos e leve abertura dos spreads de crédito.   

BUTIÁ TOP CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF

Em janeiro, o Butiá TOP apresentou rentabilidade de 
+0,78 (106,04% do CDI). Nos últimos 12 meses, o fundo 
acumula retorno de 6,13% (122,62% do CDI). O carrego 
bruto no final do mês foi de CDI + 1,79%, e a duration de 

2,03 anos.  

Fizemos alguns ajustes pontuais no portfólio, 
com a saída de Aeris e Via Varejo, empresas que 
tiveram sua classificação de risco revisadas. Outras 
movimentações pontuais foram estratégicas, 
recalibrando o tamanho das posições de acordo 
com a característica do fundo.  

.BUTIÁ PLUS FIRF CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF LP

Completando o seu décimo mês de operação, o 
Butiá PLUS apresentou rentabilidade de +0,81% (110,84% 
do CDI). Desde o seu início*, o fundo acumula retorno 
de +6,04% (130,07% do CDI). Ao final do mês, o carrego 
bruto foi de CDI +2,33% e a duration de 2,09 anos.   

Fizemos alguns ajustes pontuais na carteira, com 
venda de AES Tietê e Eneva, com o objetivo de 
recalibrar o portfólio. Adquirimos Copel Distribuidora, 
operação garantida pelo grupo Copel S.A, que segue 
com desempenho favorável, bom perfil de liquidez e 
baixa alavancagem.  

*Início do fundo: 01/04/2021 

BUTIÁ DEBÊNTURES FUNDO INCENTIVADO 
INFRAESTRUTURA RF LP 

Em janeiro, o Butiá Debêntures Fundo Incentivado 
apresentou rentabilidade de -0,48%. Nos últimos 12 
meses, acumula retorno de +3,66% (1) Ressaltamos 
que a estratégia é isenta de imposto de renda, sendo 
assim, o retorno é líquido para o investidor pessoa 
física. O yield da carteira encerrou o mês em 6,00%, 
o que representa um prêmio de 0,58% sobre a ETTJ 
(Estrutura a Termo de Taxas de Juros de mesma 
duration da carteira).  
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O mês foi repleto de volatilidade na curva de juros real. 
O cenário de um FED mais hawkish dada a persistência 
inflacionária no país, somado a uma piora nas 
expectativas de inflação local e uma deterioração 
no quadro fiscal, resultaram na abertura de todos os 
vértices da curva de juros real, o que acabou refletindo 
em resultado negativo para o fundo.  

No mês, desinvestimos de uma das emissões de 
Sabesp e de Nascentes do Xingu, ambos os papéis 
apresentavam spreads negativos em relação a suas 
respectivas NTN-B de referência. Essas operações irão 
servir de liquidez para alocação primária no início do 
mês de fevereiro e eventuais aquisições no mercado 
secundário. Participamos da emissão primária 
de uma debênture verde de Jalles Machado, que 
apresenta um bom risco x retorno dado o prêmio e 
qualidade do crédito.  

Essas operações já mostram resultado, com o 
prêmio em relação a ETTJ aumentando em 5bps, se 
comparado ao mês anterior.

BUTIÁ TOP ICATU SEG PREVIDÊNCIA FIRF CP  

Em janeiro, o Butiá TOP Icatu apresentou rentabilidade 
de +0,72% (97,89% do CDI). Nos últimos 12 meses, o 
fundo acumula retorno de +6,53% (130,49% do CDI). 
Ao final do mês, o carrego bruto foi de CDI +1,93% e a 
duration de 2,70 anos. 

Fizemos alguns ajustes e movimentações pontuais 
estratégicas, recalibrando o tamanho das posições 
de acordo com a característica do fundo.

(1) Títulos com remuneração baseada em índices de preço, como IPCA, podem ter o valor financeiro alterado retroativamente, devido à substituição da variação pro-

jetada do índice pela variação oficial.   
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CLASSE CRÉDITO PRIVADO - FUNDOS BUTIÁ
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

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$ 100,00

Taxa de Administração: 0,50% 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: R$ 110.219.095,94 

PL médio (12 meses): R$ 126.177.717,75
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BUTIÁ PLUS FI RENDA FIXA
CRÉDITO PRIVADO

Classificação Anbima:
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Aplicação Mínima: R$ 500,00

Taxa de Administração:  0,50% a.a.

Taxa de Performance: 20% s/ o que 
exceder o CDI 

Prazo de Resgate: D+45

Horário Movimentação: Até as 14h

Perfil de Risco: Moderado

Data de início: 01/04/2021

RENDA FIXA

Objetivo:
O Butiá Plus Crédito Privado FIRF LP tem como objetivo 
buscar retorno em ativos de renda fixa, admitindo-se 
estratégias com risco de juros e de índice de preços. Não 
possui o compromisso de manter limites mínimo ou 
máximo para duration média ponderada da carteira e pode 
investir mais de 20% da sua carteira em títulos de médio e 
alto risco de crédito do mercado doméstico ou externo. 

PL atual: R$ 26.236.205,34  

PL médio (12 meses): -



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 DEBÊNTURES 
FI INCEN. DE INFRA. RF LP

Classificação Anbima:
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Aplicação Mínima: R$ 100,00

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 14h

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: R$ 66.131.108,84

PL médio (12 meses): R$ 51.160.635,97  
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BUTIÁ TOP ICATU SEG. PREVIDÊNCIA
FI RF CRÉDITO PRIVADO

Classificação Anbima:
Previdência Renda Fixa 
Duração Livre Crédito Livre

Aplicação Mínima: R$ 1.000,00

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: R$ 3.692.749,81

PL médio (12 meses): R$ 3.407.948,63

CLASSE CRÉDITO PRIVADO - FUNDOS BUTIÁ
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS



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

WWW.BUTIAINVESTIMENTOS.COM.BR

ATENDIMENTO@BUTIAINVESTIMENTOS.COM.BR
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