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CRÉDITO PRIVADO
Hit do mercado, debênture incentivada dá susto no investidor

Cotas negativas e rendimentos abaixo do CDI re etem fatores técnicos. Não é motivo para
pânico, mas boa oportunidade para reavaliação de risco
Eduardo Campos
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dor é o melhor professor, e a dor de perder dinheiro tem sempre que servir para
alguma coisa. Parte dos mais de 185 mil cotistas dos fundos de debêntures
incentivadas está passando pela experiência de sentir no bolso que retorno
passado não é garantia de ganho futuro. Renda xa varia.
Nos últimos meses, alguns desses fundos, que têm o irresistível apelo da isenção de
Imposto de Renda, estão apresentando cota negativa, ou entregando menos que o magro
CDI atual. Não manja de debêntures? Veja o que são esses títulos e os cuidados que se
deve ter ao avaliar esse interessante mercado.
Antes das explicações, muita calma. Esse segmento do mercado de crédito privado não
está passando por problemas de solvência. Não temos empresas quebrando ou deixando
de arcar com seus compromissos (salvo um evento).
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Por que microcaps carregam os maiores potenciais da Bolsa? Veja a resposta
aqui. [VEJA AGORA]

Temos, sim, um ajuste técnico, envolvendo o preço das debêntures e a liquidez desse
mercado. Podemos dizer que esse “ambiente de aprendizado”, pontuado por questões
técnicas, é até saudável para os investidores que nunca tinham se aventurado nesse
mercado. Seria tóxico se estivéssemos em meio a uma quebradeira generalizada.
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"Não é um problema de crédito. O lado dos fundamentos está excelente. A qualidade de
crédito das empresas melhorou, acompanhando a economia e a queda de juros", a rma o
sócio e economista-chefe da Journey Capital, Victor Candido.
Dores do crescimento
Esse mercado de títulos de crédito privado praticamente inexistia alguns anos atrás. Era
um nicho no qual só os bancos atuavam em função de benefício scal.
Mais recentemente, tivemos a criação das debêntures incentivadas e, junto disso, um
movimento de queda dos juros. Dois vetores que estimularam fortemente a emissão de
dívida no mercado em detrimento da tradicional tomada de crédito bancário (a redução do
BNDES conversa com isso, mas esse assunto ca para outro dia).
Nesses últimos dois a três anos, segundo nos explica o sócio e CIO da TAG Investimentos,
Dan Kawa, o mercado vinha em uma “bola de neve positiva”.
O investidor de varejo olhava a rentabilidade passada e a baixa volatilidade e entrava,
aumentando a captação dos fundos. Para dar um parâmetro, em 12 meses até setembro,
quase 150 mil pessoas chegaram a esse mercado, segundo o Ministério da Economia.
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Capitalizados, os fundos iam às compras no mercado, que também passou por
crescimento de emissões. Com maior demanda, o chamado spread de crédito fechava e a
rentabilidade continuava alta. Um adendo ao leitor – o spread de crédito é a diferença
entre uma referência, geralmente a taxa real de uma NTN-B, e quanto mais a empresa está
pagando para se nanciar. Por exemplo, a NTN-B para um determinado prazo está
pagando 3% mais IPCA, e a debênture da empresa paga 6% mais IPCA. O spread de crédito
é, portanto, a diferença de 6% e 3%.
Virada de ciclo
Só que chegou um momento em que a queda nos spreads de crédito chegou a tal ponto
que a relação risco/retorno do crédito privado deixou de car atrativa. Algumas emissões
estavam praticamente sem prêmio sobre os títulos do Tesouro, que são “risco zero”.
Além disso, vários investidores que tinham debêntures mais antigas foram vender seus
papéis no mercado secundário para garantir a polpuda valorização decorrente da queda
dos spreads (é a mesma lógica do seu título público, se a taxa cai, o valor nominal do papel
sobe).
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Segundo Candido, o mercado começou a car congestionado, e os preços passaram a
re etir essa massiva presença de vendedores. Nos últimos três meses, os spreads
começaram a abrir, reduzindo o valor dos ativos, que passaram a ser remarcados a preços

mais baixos, algo que se re etiu, também, nas cotas dos fundos. Pegando inclusive o
fundo da casa, o Journey• Capital Endurance Debêntures Incentivadas.

“Não está entrando dinheiro novo e só aumentando a venda.
Essa dinâmica está tendo continuidade e o preço dos papéis
sendo marcado para baixo”, explica Candido.
É como se a bola de neve positiva tivesse cado negativa. Queda nas cotas, resgates dos
cotistas, mais venda de papéis pelos fundos que têm de honrar os resgastes, mais abertura
de spread, mais queda nas cotas...
Freando o ciclo vicioso
Kawa, da TAG, avalia que não é possível saber até onde esse movimento vai. “Não sei qual
será a postura da pessoa física diante disso, como o assessor de investimento vai tratar
esse negócio”, pondera.
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Para Artur Cunha, sócio e gestor da Journey, em algum momento os compradores terão de
voltar ao mercado para aproveitar as barganhas. Alguns papéis ganharam mais de 20 ou 30
pontos de spread de crédito.
O conselho de Cunha para o investidor tem dois pontos. Primeiro, entender que esse é um
produto de investimento em longo prazo. Mesmo com a volatilidade recente, a expectativa
é de performance melhor adiante, potencializada pela isenção de imposto. "Da mesma
forma que abriu, esses spreads vão fechar. Vai ter ganho e volta a rentabilidade esperada
para esse tipo de fundo", diz o gestor.
Do ponto de vista de oportunidade, Cunha avalia que esse é um bom momento,
justamente pela subida recente dos spreads.
“Talvez uma forma de ver é comparar com ações. O investidor perdeu dinheiro por ruído
de mercado, mas o fundamento é bom. Então, o preço vai corrigir, entregando o
rendimento esperado”, explica.
Como o mercado está saudável, mas o lado técnico pesou contra, Kawa pondera que a
decisão de entrar vai depender muito da estratégia de investimento de cada um.
Aqui, além do seu per l de risco, o investidor tem que levar em conta sua preferência pela
liquidez. Apesar de alguns fundos de debêntures terem liquidez em poucos dias, eles não
podem ser vistos como "fundos de caixa".
Assim, diz Kawa, fundos com exposição a risco de crédito e liquidez de curto prazo
pagando 105% do CDI, por exemplo, não são investimentos muito animadores. Agora, se o

investidor aceitar resgates em 90 dias, 180 dias ou mais, o retorno já ca mais atraente, na
casa de 180% do CDI. •
Com ou sem hedge?
Quem chegou até aqui, já percebeu que o assunto é técnico, com abertura e fechamento
de curvas e spreads. Mas tem mais um ponto que temos de observar.
Os fundos que estão sofrendo com esse movimento técnico do mercado são aqueles
“hedgeados”, ou seja, são fundos que se protegem da variação do juro do título do Tesouro
(que é referência para a emissão das debêntures) e cam expostos à variação do spread de
crédito.
Os fundos não hedgeados estão expostos às variações das NTN-Bs e do spread. Como o
movimento recente da NTN-B foi maior que o do spread, esses fundos seguem com bom
desempenho. Em tese, os spreads dos títulos e dos créditos privados deveriam andar
juntos, mas o movimento foi tão forte que aconteceu esse descolamento.
Leia também:
Com Selic a 5%, poupança tem retorno real negativo e renda xa pode virar “perda xa”
Como cam os seus investimentos em renda xa com a Selic em 5,0% ao ano
Captação em ofertas públicas em 2019 já supera volume de todo o ano passado
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EXCLUSIVO: Estas são as ações que podem entregar os lucros mais altos.
Conheça agora as empresas indicadas e por que a Bolsa pode chegar a 300 mil
pontos ainda neste ciclo. [SAIBA MAIS]
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