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• Gestão com expertise no mercado de recebíveis  

• Expectativa de bons rendimentos  

• Dívidas com boas garantias 

• Proteção contra deflação  

 

 

 

 

 

• Exposição ao risco de desenvolvimento 

• Pode melhorar a diversificação de alguns quesitos  

• Taxa de performance descasada do perfil de 

carteira 

• Dívidas sendo reestruturadas recentemente 

 

 

 
 
 

PONTOS POSITIVOS  

   PONTOS NEGATIVOS  
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O fundo encerrou sua 1.ª emissão de cotas com uma capta -

ção total  de R$103 milhões. O primeiro dia de negociações 

do fundo foi marcado por uma valorização de 40%. A grande 

expectativa dos investidores era de usufruir dos bons rendi -

mentos de um fundo high yield ,  algo que o DEVA11 cumpriu 

ao pagar mais de 2% ao mês em novembro e dezembro. O 

fundo nasceu com foco em dívidas de lastro pulverizado e, 

majoritariamente, indexadas ao IGP-M. 

O DEVA11 é conhecido por fazer emissões em sequência. 

Logo após sua 1.ª  emissão, o fundo anunciou sua 2.ª captação 

que foi  encerrada em janeiro deste ano, com o montante 

total de R$204 milhões. Ao longo do ano foram captados 

mais R$984 milhões, somando-se a 3.ª,  4.ª e 5.ª emissões de 

cotas do fundo. As cotas da 5.ª emissão foram liberadas para 

negociação no dia 10/11/21 ,  e a 6.ª emissão de cotas foi anun-

ciada no dia 17/11/21.  Com o crescimento do fundo, seu 

portfólio está mais diversificado e houve uma alte ração do 

indexador de preferência, onde o IGP -M deu lugar ao IPCA.  

 

 

 

 

  2021  

 

  2020  

 
 
 
 
 
 
 

  COMO TUDO COMEÇOU  
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Na Figura 1 temos a evolução no número de cotista s no 

fundo. 

 
Figura 1 –  Evolução do número de cotistas .  

Fonte:  Autor .  

Já na Figura 2 percebemos a evolução patrimonial do 

fundo.  

 
Figura 2 –  Evolução patrimonial .  

Fonte:  Autor .  
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        O fundo é do tipo papel e atua no segmento d e recebíveis 

imobiliários. Sua estratégia de investimentos está descrita lo-

go abaixo. 

• Recebíveis imobiliários:  O objetivo do fundo é auferir 

rendimentos e ganho de capital  por meio da aplicação em 

Certificados de Recebíveis Imobiliários  (CRIs).  

O estudo do histórico do DEVA é prejudicado pelo grande 

número de emissões, que distorcem o percentual alocado em 

caixa. O objetivo da gestão é ter cerca de 90% do patrimônio 

alocado em CRIs.  

A Figura 3 mostra o histórico de alocação do fundo por 

classe de investimento.  

 
 Figura 3 –  Histórico de alocação dos ativos (em %).  

Fonte:  Autor.  
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Ao longo da vida do fundo, o seu caixa médio foi de 15,3% 

do patrimônio, o que pode ser considerado um patamar ele-

vado devido a influência de suas emissões sucessivas. O gestor 

informa que o percentual ideal de caixa está no intervalo entre 

4% e 8% do patrimônio.  

Além do caixa, vemos que o fundo optou por alocar parte 

de seu capital em outros fundos imobiliários. O objetivo desta 

estratégia é trazer uma rentabilidade mais atrativa aos recur -

sos, que antes estariam no caixa rendendo apenas CDI. Ou 

seja, é uma forma de melhorar o “carrego” do fundo.  

A principal posição em FIIs é o DVFF11, fundo também 

gerido pela Devant .  O objetivo desta alocação é usufruir das 

arbitragens e trades realizados pelo DVFF11. É importante 

mencionar que não existe dupla cobrança de taxas neste in -

vestimento.  

No primeiro relatório gerencial do fundo, divulgado em 

setembro de 2020, a gestão deixou claro que seu foco são CRIs 

de lastro pulverizado, nos setores de multipropriedade e de 

loteamento.  

É muito importante entender o tipo de CRI que o fundo 

prefere adquirir.  Os CRIs podem ser classificados quanto a 

origem de seu crédito : os corporativos têm um único devedor,  

normalmente uma grande empresa, enquanto o pulverizado 

tem vários devedores, normalmente pessoas físicas.  

O crédito pulverizado é o foco do DEVA. Neste tipo de 

operação existe uma maior diversificação do fluxo de recebi -

mentos, pois ele é fruto de uma carteira com várias pessoas 
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físicas. Porém, a retomada do crédito em caso de inadim -

plência é mais trabalhosa, e as pessoas física tendem a ter 

uma maior dificuldade de pagamento em momentos de crise, 

quando comparadas com as empresas do crédito corporativo.  

A Figura 4 mostra o histórico de exposição do fundo a 

créditos corporativos, assim como os setores de exposição ao 

crédito pulverizado.  

 
Figura 4 –  Alocação da carteira por setor.  

Fonte:  Autor.  

Durante a vida do fundo, os CRIs corporativos represen -

taram, em média, 29% da alocação. Porém, é importante 

observar que mesmo algumas das dívidas corporativas tem 

como emissor empresas dos segmentos de multipropriedades 

e loteamentos, como a Gramado Parks  e o Grupo WAM. Por 

isso, precisamos voltar nossa discussão para estes setores.  

    A multipropriedade é o tipo de operação onde várias 

pessoas compram cotas de um mesmo imóvel , podendo 

usufruir dele em um período determinado do ano. Os empre-
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endimentos de multipropriedade são comuns em localizações 

turísticas.  

O mercado de multipropriedade vem crescendo no Brasil . 

Em 2017 haviam empreendimentos deste tipo em apenas 12 

estados e em 27 cidades do país, enquanto em 2020 o número 

de estados cresceu para 18 e o de cidades para 60.  

Já a atividade de loteamento consiste na divisão de uma 

área em lotes para venda. É construída toda uma estrutura no 

empreendimento, como a abertura de vias, rede de esgoto, 

rede de água, etc. 

O risco destas operações é maior, pois o fundo está exposto 

ao risco de obra e ao risco de vendas destes empreendi -

mentos. É muito importante acompanhar o número de vendas 

mensais, de distratos mensais, percentual de obra concluída e  

percentual total de vendas. A complexidade deste tipo de 

investimento torna o acompanhamento cuidadoso uma tarefa 

indispensável.  

O risco maior do DEVA o faz ser classificado como fundo de 

papel High Yield .  

A Figura 5 deixa clara esta característica do fundo.  
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Figura 5 –  Taxa média da carteira.  

Fonte:  Relatório gerencial de outubro de 2021.  

 
O fundo possui uma taxa média de inflação mais 10,35% ao 

ano, taxa característica de operações mais arriscadas. Para 

efeito de comparação, fundos de papel classificados como 

middle risk  possuem uma taxa média de inflação mais 7% ao 

ano. 

A renda base de um fundo de CRI é proveniente da corre -

ção monetária dos títulos e dos juros atrelados a eles. No 

decorrer do relatório iremos observar a contribuição de cada  

fonte de receita para o resultado do fundo.  

A linha de correção depende dos indexadores dos CRIs do 

portfólio. O DEVA11 iniciou sua estratégia com uma c oncentra-

ção maior ao IGP-M, o que permitiu que o fundo aproveitasse 

a forte alta deste índice. Porém, assim como a maioria dos FIIs 

de recebíveis, o fundo optou por migrar sua carteira para o 

IPCA. 
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As justificativas para a mudança são a redução do risco de 

crédito nas operações (dado que o patamar elevado de IGP-M 

dificultaria o pagamento por parte dos devedores ) e menor 

volatilidade histórica do IPCA.  

Na Figura vemos o histórico de representatividade de cada 

indexador na carteira do fundo.  

 
 Figura 6 –  Alocação da carteira por indexador.  

Fonte:  Autor.  

Com base no último relatório gerencial ,  temos que 92,2% da 

carteira de CRIs está indexada ao IPCA, 5,8% ao IGP -M, 1,6% ao 

CDI e 0,4% ao INPC.  

Por fim, é importante visualizarmos a Figura 7, que traz as 

premissas analisadas pela equipe de gestão para inclusão de 

CRIs na carteira.  
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 Figura 7 –  Premissas básicas para investimento.  

Fonte:  Relatório gerencial de setembro de 2020.  

 

 

 

 

O DEVA é administrado pela Vórtx DTVM e a gestão é 

realizada pela Devant Asset .  

A Devant  nasceu em 2016, mas seus sócios fundadores já 

atuavam no mercado de crédito. O objetivo da criação da 

empresa foi justamente aproveitar a expertise da equipe no 

mercado de crédito, oferecendo produtos para investidores do 

varejo.  

A Figura 8 mostra a experiência da equipe de gestão do 

DEVA. 

 
 
 
 
 
 

  ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO  
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Figura 8 –  Histórico da equipe de gestão.  
Fonte:  Site da Devant.  

Como principal destaque na gestão do DEVA  temos David 

Camacho, sócio-fundador da Devant ,  formado em Adminis-

tração e habilitado com Certificação de Gestores ANBIMA 

(CGA).  

A experiência da equipe no mercado de crédito traz um 

grande poder de originação e estruturação para o fundo. Esta 

qualidade permite que o DEVA tenha CRIs com taxas mais 

atrativas.  

O bom trabalho da Devant  no mercado de CRIs fica mais 

claro ao observamos a Figura 9.  
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 Figura 9 –  Processo de invest imento.  

Fonte:  Relatório gerencial de setembro de 2020.  

A grande expertise da gestão vem acompanhada de um 

custo mais elevado. Ao todo, a equipe do DEVA11 cobra 1,2% ao 

ano por seus serviços, mais uma taxa de performance de 10% 

sobre o que exceder 100% do CDI.  

Levando em consideração que o fundo busca uma 

concentração maior em CRIs indexados à inflação, a taxa de 

performance é bastante desagradável.  

Em contrapartida, a  gestão merece elogios pela quanti-

dade de informações trazidas nos documentos divulgados. Os 

relatórios gerenciais do fundo apresentam aulas sobre o 

mercado de CRIs e sobre os setores de multipropriedade e 

loteamento. 

Apesar da enorme clareza dos relatórios, a operação do 

DEVA é bastante arriscada e complexa. Acreditamos que 

fundos deste perfil  necessitam de uma transparência ainda 

maior.  
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Por fim, ao falarmos da gestão do DEVA, precisamos citar 

suas sucessivas emissões. O fundo de cerca de 1 ano de exis-

tência já realizou 5 captações , além de ter anunciado sua 6.ª 

tentativa.  

O histórico do fundo nos permite fazer alguns elogios às 

captações: a gestão vem alocando a maior parte dos recursos 

com celeridade, o VP do fundo vem sendo respeitado e a 

gestão conseguiu economizar nas taxas de emissão . 

Entretanto, alguns defeitos também podem ser aponta-

dos, como: sucessivas emissões que prejudicam o histórico de 

caixa do fundo, emissões mais recentes melhoraram pouco o 

retorno do fundo, e as últimas alocações foram em operações 

de devedores que já faziam parte da carteira.  

Os recursos da 5.ª emissão foram alocados a uma taxa 

média de inflação mais 10,9%, enquanto a média da carteira 

era de inflação mais 10,4%, ou seja, a melhora trazida pela 

emissão foi pequena. Além disso, grande parte da alocação foi 

feita em CRIs do grupo Gramado Parks ,  que já era muito 

presente na carteira do fundo.  

A gestão divulga que o pipeline  de sua 6.ª emissão tem 

uma taxa média de inflação mais 10,8%, novamente um pata -

mar que pouco agrega às taxas atuais.  

Além disso, a 5.ª emissão não conseguiu captar todo o 

volume desejado, o que nos faz acreditar que os investidores 

não estão muito dispostos a participar de novas captações.  
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Os principais fatores de risco são: 

 O Risco de crédito está presente no fundo, pois é 

inerente aos fundos de recebíveis.  Os CRIs são instrumentos 

de renda fixa e um dos principais riscos desta classe de 

investimento é o risco de crédito, também conhecido como 

risco de calote.  Por estarmos tratando de uma dívida, é muito 

importante o monitoramento da saúde da operação para 

evitar perdas.  

        Reforçamos a necessidade de mais clareza nos relatórios 

do fundo. Embora já sejam divulgados o percentual concluído 

de obras, percentual realizado de vendas, razão PMT e razão 

saldo devedor, a complexidade da atividade do fundo exige 

mais.  

         A Figura 10 mostra como os indicadores de saúde citados 

podem ser distorcidos pela própria natureza da operação . 

 Figura 10 –  T ipos de operações dos CRIs .  
Fonte:  Relatório gerencial de julho de 2021.  

  OS RISCOS DO NEGÓCIO  
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 O Risco de desenvolvimento do projeto está presente, 

pois o DEVA se expõe a empreendimentos em fase de cons-

trução. 

        Nos setores de multipropriedade e loteamento é preciso 

se atentar ao sucesso do empreendimento, pois ele influen -

ciará diretamente a quantidade de vendas e distratos.  

        Um bom indicativo que podemos tirar dos relatórios ge -

renciais se dá pela comparação entre o percentual concluído 

da obra e o percentual vendido. Obras perto da conclusão mas 

com vendas baixas podem indicar  insucesso do empreendi-

mento.  

        Um risco relevante no fundo é o Risco de euforia. Assim 

como todos os fundos que tinham grande alocação n o IGP-M, 

o DEVA pagou excelentes dividendos no final de 2020 e início 

de 2021. Os grandes pagamentos fizeram o fundo ser nego -

ciado a valores muito acima do seu valor patrimonial, algo não 

recomendado para FIIs de recebíveis.  

         A mudança do principal indexador para o IPCA, histo-

ricamente menos volátil que o IGP-M, tende a reduzir os 

retornos em relação aos vistos anteriormente. Apesar da 

expectativa de IPCA elevado no médio prazo , que tende a 

manter a distribuição do fundo em patamar acima do 1% ao 

mês, não será suficiente para alcançar o patamar de 2% ao 

mês já distribuído.  

        Por fim, temos o Risco da apuração contábil do fundo.  O 

método adotado pelo DEVA é o regime de competência, que 

eleva os dividendos no curto prazo pela distribuição da in -
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flação que ainda não foi recebida pelo título. Este tipo de 

distribuição pressiona o VP do fundo e aumenta o risco em 

caso de calote na dívida.   

 

 

 

 

 Analisar os resultados anteriores do fundo é um bom 

termômetro para avaliarmos a qualidade da gestão. 

 Em primeiro lugar, temos o histórico de dividendos do 

fundo. Ao todo, foram distribuídos R$18,98 por cota durante 

toda a existência do fundo, sendo que o yield médio da cota 

foi de 1,39% ao mês.  

Na Figura 11 temos o histórico de dividend yield  do fundo. 

 
Figura 11  –  Histórico de dividend yield.  

Fonte:  Autor.  
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É importante entendermos de onde veio a receita que 

gerou este patamar de dividendos. Como mencionado ante -

riormente, um CRI tem duas principais fontes de receita : a 

correção monetária e os juros.  

O fundo começou sua trajetória com grande parte do 

patrimônio alocado em IGP-M, indexador que apresentou uma 

alta expressiva ao final de 2020 e no início de 2021.  

A Figura 12 mostra como a correção monetária repre -

senta a maior parte da receita do DEVA.  

 
 Figura 12 –  Histórico do IPCA e do IGP -M.  

Fonte:  Autor.  

Durante toda a vida do fundo, a correção monetária re -

presentou, em média, 56% de toda a receita. Este patamar 

atingiu 70% nos 4 primeiros meses de existência do DEVA.  

Por fim, temos a Figura 13 que traz o retorno histórico do 

fundo frente os principais índices de mercado.  
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Figura 13 –  Retorno histórico do fundo.  

Fonte:  Comdinheiro.  

 
 

 
 

 

 

 

 O aumento da concentração no IPCA não é partícula-

ridade do DEVA11. A maioria dos FIIs de papel adotou este 

movimento em razão dos benefícios  trazidos por este indi-

cador, como a menor volatilidade histórica, que diminui as 

chances de meses vindo negativo e redução do risco de 

crédito das operações.  

        A Figura 14 traz a divisão dos indexadores dos 15 maiores 

FIIs de papel em termos de patrimônio.  

  ...ATUALMENTE  
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Figura 14 –  Indexadores dos principais FIIs de papel.  

Fonte:  Autor.  

Um CRI é um ativo de renda fixa, logo seu principal risco 

é o de crédito. Por mais que seja interessante ter IGP-M e 

distribuir grandes dividendos, os gestores devem pensar na 

saúde da carteira e, dificilmente, os devedores conseguiriam 

se manter adimplentes pagando dívidas corrigidas em 30% no 

ano. 

Este cuidado para readequação ao cenár io macroeco-

nômico é muito positivo, pois mostra os benefícios da gestão 

ativa nestes fundos. Porém, ainda existem outras caracte-

rísticas que devemos buscar na gestão, a fim de reduzir ainda 

mais o risco de crédito do fundo de CRI.  

Em um fundo de CRI prezamos pela melhor diversificação 

em todos os quesitos possíveis. Diante disso, a partir daqui 

vamos analisar a diversificação do DEVA em securitizadoras, 

geográgica, setores dos devedores e CRIs.  
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Em termos de diversidade de securitizadoras o DEVA 

deixa a desejar, pois a maioria dos seus CRIs são da Forte 

Securitizadora. Ademais, a Devant  tem parceria com essa 

instituição por fazerem parte de um mesmo grupo econômico . 

No quesito número de CRIs  e concentração patrimonial ,  

vemos que nenhuma dívida representa mais de 4% do patri -

mônio. São 85 dívidas diferentes, mas algumas apresentam 

sobreposição, pois se tratam de séries diferentes de uma 

mesma operação.  

Apesar da aparente eficiência na diversificação dos CRIs, 

o DEVA tem boa parte do seu patrimônio atrelada a operações 

do Grupo Gramado Parks .  Somando as dívidas corporativas e 

os projetos multipropriedade, chegamos a uma concentração 

que extrapola os 10% do patrimônio.  

Se você leu o relatório do Simpla Club sobre o HCTR11 , 

deve estar achando tudo muito familiar. Devant  e Hectare 

fazem parte de um mesmo grupo econômico e isso se refletiu 

em fundos muito parecidos. Grande parte dos CRIs que estão 

em um, aparecem no outro. A preferência por créditos pulve-

rizados, a concentração em projetos de multipropriedade e 

loteamento, a parceria com a Forte Sec , a parceria com a 

Gramado Park ,  são algumas das semelhanças entre os fundos.  

Voltando para o assunto diversificação , a Figura 15 revela 

a grande variedade de regiões com presença do DEVA.  
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Figura 15 –  Diversif icação geográfica.  
Fonte:  Relatório gerencial de outubro de 2021.  

No quesito diversificação setorial, já sabemos que o 

fundo tem predileção por projetos de multipropriedade e 

loteamentos, conforme ilustra a Figura 16. 

 
Figura 16 –  Diversif icação setorial.  

Fonte:  Relatório gerencial de outubro de 2021.  

A análise de um fundo de recebíveis passa pelo estudo da 

segurança das dívidas. Além de buscar a redução do risco de 

crédito pela diversificação, devemos nos atentar a qualidade 

das garantias e a série dos CRIs em carteira.  

Podemos dizer que a Devant  é cuidadosa quanto as 

garantias das dívidas acrescentadas na carteira. A maioria das 

operações contam com a sessão da carteira de recebíveis, 

fundo de obra e possuem um bom LTV . O LTV médio da car-
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teira de CRIs do DEVA11 é de 42,6%, considerado um patamar 

excelente. 

Em relação a série dos CRIs , teremos uma melhor visuali-

zação pela Figura 17.  O DEVA falha neste quesito, pois há 

grande relação com a Forte Securitizadora, que só não é a 

emissora de um dos CRIs do fundo.  

 Figura 17 –  Histórico de subordinação dos CRIs .  
Fonte:  Autor.  

 As séries Sênior e Única são as mais seguras, pois tem 

prioridade no recebimento das parcelas , enquanto a série 

Subordinada é a de maior risco, pois em caso de pagamento 

parcial do valor devido, ela será a primeira a sofrer. 

Historicamente, o fundo mantém uma média de 82% de sua 

carteira de CRIs alocada nas séries mais seguras. É importante 

ressaltar que não existe um patamar pré-estabelecido que 

define se o fundo tem ou não uma estratégia segura. A visuali-

zação desta situação é diferente para cada investidor,  e nós do 

Simpla acreditamos que 20% do patrimônio exposto a dívidas 

sem prioridade no recebimento é razoável.  
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Assim como trouxemos no relatório do HCTR, a análise do 

risco de crédito de um fundo com concentração em multipro -

priedade e loteamento passa pelo estudo dos projetos. A 

exposição a estes setores acrescenta o risco de desenvolvi -

mento ao portfólio, por isso é preciso observar o andamento 

das obras e das vendas dos empreendimentos.  

As Figuras 18 e 19 foram retiradas do último relatório 

gerencial , e mostram o percentual de conclusão  e de venda de 

cada obra, respectivamente.  

 
 Figura 18 –  Percentual de conclusão das obras.  
Fonte:  Relatório gerencial de outubro de 2021.  

 
Figura 19 –  Percentual de vendas dos empreendimentos.  

Fonte:  Relatório gerencial de outubro de 2021.  

A maioria das operações apresenta indicadores saudáveis 

onde as vendas superam o percentual construído. O destaque 
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negativo vai para a multipropriedade Jardins da Lagoa , onde a 

obra está 98% concluída mas as vendas só alcançaram 32% das 

unidades.  

No relatório do HCTR aprendemos a analisar dois indica-

dores: a razão PMT, também conhecida como razão fluxo 

mensal, e a razão saldo devedor. Abaixo, iremos deixar os 2 

parágrafos de explicação dos indicadores , que foram escritos 

para o relatório do HCTR.  

A razão fluxo mensal é a divisão entre o fluxo mensal 

gerado pela carteira de recebíveis , pela PMT do CRI. A PMT 

nada mais é do que a parcela de pagamento do título. Para 

facilitar a compreensão, imagine que o projeto devedor do CRI 

gera R$2 milhões por mês, enquanto a parcela que ele deve 

pagar do título é de R$1 milhão. A razão PMT é de 200% , ou 

seja, o projeto gera um excesso de resultado, sendo suas 

chances de inadimplência menores. Atualmente, existem 7 

CRIs com razão abaixo do mínimo estabelecido, sendo neces-

sário o acompanhamento por parte do investidor.  

A razão saldo devedor é parecida com o indicador razão 

PMT, mas ao invés de compararmos o fluxo mensal dos recebí -

veis com a PMT do CRI, comparamos o tamanho da carteira de 

recebíveis com o tamanho de toda a dívida. Um bom exemplo 

é: imagine que o projeto tem um resultado estimado de R$100 

milhões e o saldo devedor do CRI R$20 milhões. A razão saldo 

devedor é de 500%, ou seja, o volume dos recebíveis é muito 

maior do que a dívida, logo a expectativa de recebimento 

integral é grande. Atualmente, 1 CRI está com esse indicador 

abaixo de 100%, este cenário é mais preocupante do que um 
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descolamento da razão PMT, dessa forma o investidor precisa 

se manter ainda mais atento.  

O acompanhamento destes indicadores é muito impor -

tante para o investimento em DEVA11. Porém, em julho deste 

ano o fundo divulgou um relatório gerencial que mostrou a 

grande complexidade de suas operações. Os trechos a seguir 

foram retirados deste documento:  

“É importante considerar que o fluxo do CRI não é li near 

e devido a essa característica comum, é normal que exista 

mais sobregarantia em um período do que em outro e 

principalmente em uma janela pequena de observação, como 

de um mês para outro.”  

“Em alguns períodos a operação contará com mais 

‘gordura ’ do que em outros, analisando o fluxo mensal (PMT) 

e nesse momento de sobregarantia reduzida, qualquer 

alteração no fluxo de recebíveis poderá ultrapassar o mínimo 

exigido. As sazonalidades são responsáveis por boa parte 

dessas alterações.”  

A Figura 20 mostra o que seria um fluxo simples de um 

CRI. 
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Figura 20 –  F luxo de um CRI.  

Fonte:  Relatório gerencial de janeiro de 2021 .  

Percebam como a imagem acima é bem diferente da 

imagem apresentada na sessão “riscos” ,  onde a sobregarantia 

não é linear. Essa não linearidade pode ser ocasionada tanto 

por uma perda de fundamentos da operação , como ter sido 

acordada no momento da estruturação. 

Essa grande complexidade das operações dentro do 

fundo acaba por reduzir o poder de análise do investidor. 

Averiguar a saúde de uma operação se tornou bastante com -

plicado, por não sabermos as condições de sua estruturação.  

Por isso, reforçamos que a  Devant  já faz um bom traba-

lho na produção de seus documentos, mas o tipo de atividade 

do fundo exige um grau ainda maior de transparência.  

Por fim, o último semestre do DEVA vem sendo marcado 

por reestruturação de dívidas. Alguns CRIs foram pré -pagos 

para originação de outras dívidas sob condições diferentes.  

O gestor justifica estas operações como algo natural na 

vida do CRI, pois existe um amadurecimento da carteira de 
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recebíveis atrelado a ele. Além disso, as reestruturações segui -

ram o caminho de troca do IGP-M pelo IPCA. 

Entretanto, este cenário pode ser visto por um ângulo 

negativo. A dúvida recai sobre a saúde da operação, pois foi 

necessário renegociar as condições do acordo, sendo que 

alguns dos novos acordos apresentam algumas concessões 

para o devedor.  

A Figura 21 mostra um exemplo destas reestruturações.  

 
 

Figura 21 –  Reestruturação dos CRIs.  
Fonte:  Relatório gerencial de julho de 2021.  

Por mais que o gestor diga que este tipo de operação 

seja comum na vida do CRI, não podemos ignorar os indícios 

negativos levantados por ela. Novamente reforçamos que a 

complexidade da atividade do fundo cria a necessidade de 

uma transparência acima da média.   

 

 

 

 

Análise de múltiplos  

A análise de preço de um fundo de recebíveis é melhor 

realizada por meio do uso do P/VP. Os ativos em carteira são 

melhor precificados que os imóveis presentes nos fundos de 

   POSSÍVEIS CENÁRIOS  
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tijolo. Além disso, sempre reforçamos que o valor patrimonial  

de um fundo de papel não tem tendência de valorização no 

longo prazo, por isso, devemos evitar adquiri -los em valores de 

P/VP muito acima de 1.   

Na Figura 22 temos o histórico de preço sobre valor patri-

monial por cota do fundo.  

 
 Figura 22 –  Histórico de preço sobre valor patrimonial por cota .  

Fonte:  Autor.  

 O fundo, em média, é negociado com um ágio de 14% 

sobre seu valor patrimonial. A média é deslocada para cima 

pelos primeiros meses de negociação do fundo.  

         É preciso entender que o momento de alta de juro s gera 

a necessidade de um maior cuidado por parte dos investido -

res. A subida dos juros prova a remarcação dos títulos em 

carteira e essa atualização tende a ser para baixo.  

A Figura 23 mostra o histórico de VP do fundo.  
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 Figura 23 –  Histórico de valor patrimonial por cota.  
Fonte:  Autor.  

         Como podemos ver, o VP do fundo está em queda. Por 

isso, os investidores precisam adicionar uma margem de 

segurança maior na análise de preço do fundo.  

         Com base na cotação de fechamento do dia 07/12/2021, 

de R$100,32, e no último VP informado de R$95,80, temos um 

P/VP do DEVA de 1,05 vezes.  

 Para efeito de comparação, os maiores fundos de papel 

negociam a uma P/VP médio de 1,03 vezes. Com base nestes 

dados, podemos dizer que o DEVA está em linha com seus 

pares. 

Reforçamos que os modelos de precificação devem ser 

acompanhados periodicamente, pois as variáveis existentes 

nos modelos estão em constante alteração.  
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 O DEVA11, apesar de novo, já é bastante conhecido entre 

os investidores. O fundo surfou o bom momento dos fundos de 

recebíveis high yield ,  que conseguiram entregar rendimentos 

fantásticos e tiveram enorme valorização.  

         A entrega de um retorno mais elevado está atrelada a um 

risco maior. O fundo opta por se expor a devedores mais arris -

cados, principalmente dos setores de multipropriedade e 

loteamento. Estes dois setores exigem um acompanhamento 

mais próximo por parte do time de gestão.  

A gestão do DEVA é um de seus pontos de destaque, pois 

a equipe já tem grande experiência no mercado de crédito. 

Além disso, os documentos divulgados são de bastante valor 

para o investidor. Entretanto, a gestão merece críticas pela 

taxa de performance cobrada e pela tentativa de realização da 

6.ª emissão de cotas.  

Recentemente, analisamos o fundo HCTR11 e notamos 

que sua atividade se assemelha bastante a do DEVA11. Dessa 

forma, vários dos riscos também são compartilhados , como o 

risco de crédito, exposição ao desenvolvimento, euforia e 

apuração contábil.  A falta do risco cruzado e uma menor con-

centração em dívidas subordinadas torna o DEVA menos arris -

cado que o HCTR11.  

   OPINIÃO DO ANALISTA  
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O DEVA apresenta, hoje, uma carteira saudável e bem 

diversificada. O maior ponto de atenção são as últimas rees -

truturações de dívidas , que levantam dúvidas sobre a saúde a 

médio e longo prazo das operações.  

Em termos de preço, embora o fundo pareça descontado 

frente de sua média histórica, é preciso observar que o cenário 

macroeconômico mudou. A subida dos juros pode impactar 

negativamente no valor patrimonial dos fundos , fazendo com 

que o preço pago hoje gere uma relação P/VP pior no futuro.  

Com base em tudo que vimos, acreditamos que o DEVA é 

um fundo destinado a investidores com maior aptidão para o 

risco. E mesmo levando em consideração que o investidor do 

fundo tenha um perfil  mais arrojado, é preciso tomar bastante 

cuidado quanto a concentração do fundo na carteira.  

A recomendação é ficar fora do DEVA,  já que existem 

fundos como o RECR e CVBI pagando retornos parecidos, mas 

com risco menor.  
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