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fevereiro, com elevações de 150p.b. e 100p.b. res-
pectivamente nas reuniões de dezembro e feve-
reiro. O cenário alternativo engloba duas altas de 
150p.b. e uma última de 100p.b., finalizando o ciclo 
em 11,75%a.a. na reunião de março. 

Os primeiros resultados divulgados do 3T21 confir-
mam empresas menos alavancadas, mas já re-
fletem marginalmente o aumento das despesas 
financeiras, por conta de os indexadores de dívida 
estarem ascendentes.

A Butiá continuará a executar a seleção dos crédi-
tos com base em fundamentos sólidos, acreditan-
do na racionalidade do mercado, sendo conser-
vador na alocação em emissões que tenham um 
prêmio adequado ao risco, conservador também 
na extensão da duration do portfólio.

Os dados da CVM mostram que as empresas bra-
sileiras captaram R$505,5 bilhões até outubro de 
2021, superando os R$433 bilhões emitidos em todo 
o ano de 2020. No mercado secundário, o volume 
de negociações se manteve elevado, somando 
R$21,2 bilhões. Os spreads de crédito dos ativos in-
dexados ao CDI depois de diversas semanas em 
queda apresentaram abertura, principalmente 
nos títulos há mais de 24 meses distantes do ven-
cimento, acomodando as perspectivas de juros. 

O Mercado de Crédito Privado

Outubro foi mais um mês de comportamento ne-
gativo para os mercados no geral, afetando todas 
as classes de ativos, inclusive a Renda Fixa. As in-
certezas relacionadas aos fatores domésticos fo-
ram agravadas pela percepção de uma situação 
fiscal ainda mais fragilizada, com o cenário político 
caminhando para a aprovação de medidas que 
possibilitam o furo do teto de gastos sem grandes 
resistências.  

Os tempos de incerteza não parecem estar pró-
ximos do fim, continuam a demandar ajustes por 
meio de juros e, especialmente na última semana 
do mês, causaram uma volatilidade similar à do 
mercado de ações, principalmente naqueles títu-
los situados na ponta mais longa da curva. A pres-
são inflacionária não cedeu e surpreendeu nega-
tivamente as expectativas do mercado, puxando 
uma onda de revisões para cima, as projeções do 
IPCA desse e do próximo ano.  A piora do cenário 
levou o Copom a acelerar o passo na reunião já 
no final de outubro, implementando ritmo de 1,5% 
e mantendo guidance de mesmo compasso para 
o mês. Atualizamos nossas premissas e agora em 
nosso cenário modal, a taxa Selic atinge 9,25% ao 
final de 2021 e chegando a 10,25% na reunião de 
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Nos títulos em IPCA, a alta dos spreads foi bastante 
sensível, causando a desvalorização generalizada, 
refletindo também a expressiva abertura da curva 
de juros.

BUTIÁ TOP CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF

Em outubro, o Butiá TOP apresentou rentabilidade de 
+0,64 (132,91% do CDI). Nos últimos 12 meses, o fun-
do acumula retorno de 4,09% (122,42% do CDI). O 
carrego bruto no final do mês foi de CDI + 1,82%, e a 
duration de 2,28 anos. 

O mês de outubro foi mais um mês de consistentes 
resultados no Butiá TOP. Rotacionamos nossa cartei-
ra com a redução de alguns créditos bancários de 
maior duration sem afetar o carrego e reduzimos 
marginalmente a nossa exposição à Tenda, com a 
recomposição do portfólio no mercado secundário, 
com as compras de Dasa e Assaí. No mercado primá-
rio, com spreads pressionados e prazos mais longos, 
não fizemos novas alocações em outubro. 

BUTIÁ TOP ICATU SEG PREVIDÊNCIA FIRF CP

Em outubro, o Butiá TOP Icatu apresentou rentabilida-
de de +0,86% (178,41% do CDI). Nos últimos 12 meses, 
o fundo acumula retorno de +4,67% (151,02% do CDI). 
Ao final do mês, o carrego bruto foi de CDI +2,02% e a 
duration de 2,84 anos. 

Na ponta compradora, aumentamos a nossa expo-
sição a Centauro e Assaí, acompanhando o cresci-
mento do fundo, além da alocação no primário, da 
Emissão da Empresa Eldorado Celulose. Na ponta 

vendedora, reduzimos a exposição em créditos ban-
cários.

BUTIÁ PLUS FIRF CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF LP

Superando o seu sexto mês de operação, trazemos 
o resultado do Butiá PLUS. O Fundo apresentou ren-
tabilidade de +0,58% (120,1% do CDI). Nos últimos 6 
meses, o fundo acumula retorno de +2,41% (141,27% 
do CDI). Ao final do mês, o carrego bruto foi de CDI 
+2,31% e a duration de 2,74 anos.  

Passaram a compor a carteira do fundo Dasa, Cen-
tauro, Artéris e Centauro, além da alocação no pri-
mário, da Emissão da Empresa Eldorado Celulose. Um 
esforço de balanceamento da carteira, para manter 
o carrego adequado ao perfil de risco da estratégia.

BUTIÁ DEBÊNTURES FUNDO INCENTIVADO INFRAES-
TRUTURA RF LP

Em setembro, o Butiá Debêntures Fundo Incentivado 
apresentou rentabilidade de -1,41%. Nos últimos 12 
meses, acumula retorno de +6,12% (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 7,2% em 12 meses. 
O yield da carteira encerrou o mês em 5,77%, o que 
representa um prêmio de 0,31% sobre a ETTJ (Estrutu-
ra a Termo de Taxas de Juros de mesma duration da 
carteira). 

O resultado do mês, reflete a abrupta e expressiva 
abertura da curva de juros que impacta a marcação 
a mercado do portfólio. Efetuamos a venda de parte 
das debêntures da Sabesp que contribuíam com um 
prêmio negativo sobre a ETTJ

(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: 0,50% 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: 

PL médio (12 meses): 

FUNDOS DE INVESTIMENTO BUTIÁ – CLASSE CRÉDITO PRIVADO
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

R$ 106.151.294,63
R$ 131.136.023,52

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$ 3.657.534,85
R$ 3.379.847,80
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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 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 fundo 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:

PL médio (12 meses): 

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$ 25.744.513,14

R$ 41.766.01,88

-

50.263,928,09
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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


