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A disseminação recente do coronavírus no Brasil e no mundo trouxe muitas incertezas, principalmente 
em relação ao ambiente de negócios. No intuito de esclarecer os reflexos dessas incertezas em nossas 
carteiras, nossa carta de março procura detalhar os aspectos de todos os ativos de crédito em que 
alocamos nossos clientes. 

Se tivéssemos que escolher duas palavras para sintetizar o momento em que vivemos seriam: calma e 
preparo.

Ao longo do mês de março, intensificamos nossas conversas com todos os gestores nos quais temos 
posições. De um modo geral, as carteiras dos fundos estão bastante saudáveis; seja por terem 
exposição zero ou muito baixa aos setores que mais sofreram com a paralização até agora como, por 
exemplo, o setor de aviação, turismo e de varejo; ou por serem bastante pulverizadas, o que mitiga o 
risco em qualquer cenário. 

Numa situação de crise, talvez o ativo mais valioso seja a liquidez. Os fundos de crédito que descasam 
os prazos de seus ativos e passivos acabam sofrendo. Uma concentração inesperada de resgates 
obriga o fundo a se desfazer dos seus ativos, pressionando seus preços. Isso gera um círculo vicioso 
que derruba as cotas dos fundos. Os fundos investidos pela WM, além de estarem com posição grande 
de caixa, conseguem fazer frente aos resgates através do vencimento de suas operações.

Quando os fundos têm prazos de resgate condizentes com os ativos alocados, o cotista fica 
protegido. Mais do que isso, permite que o gestor renegocie prazos razoáveis com os devedores. Essa 
flexibilização em momentos como o atual é extremamente importante para sanar desequilíbrios 
momentâneos de fluxo de caixa.

Aqui na Ativa WM, rastreamos 100% das operações que temos na carteira para garantir que, ao invés 
de reagir à crise, nossos clientes tenham a oportunidade de antecipar problemas e agir antes que as 
coisas se compliquem. Não há receita de bolo: tomamos algumas medidas como zerar o fundo de 
liquidez, ficar de olho em alguns CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários) que precisam de mais 
atenção ao fluxo de pagamento, e antecipar possíveis complicações, oferecendo alternativas que 
beneficiem nossos clientes e que permitam a continuidade da nossa parceria com as operações.

Nosso objetivo é sempre aplicar nosso conhecimento com a segurança de quem confia no próprio 
trabalho. Esta crise, por mais dura e difícil que seja, não durará para sempre, e é preciso manter a 
tranquilidade para tomar as decisões necessárias. Acima de tudo, mantemos 100% de transparência 
para continuar contando com a confiança de nossos investidores no funcionamento das garantias e na 
estratégia pulverizada de baixíssimo risco, para atuarmos dentro da mobilidade que o crédito permite.

Qualquer crise é sempre superada com mais agilidade se enfrentada ao lado de quem você pode 
confiar.

Preparamos um relatório minucioso de todas as operações de crédito privado nas quais investimos e 
temos certeza que uma maior compreensão da combinação de garantias robustas e diversificação 
garantem segurança mesmo em um cenário extremo como o que passamos.

GESTÃO DE CRISE
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ANGÁ MULTIESTRATÉGIA

FUNDOS

Fundo exclusivo para clientes da Ativa WM com operações primordialmente de crédito consignado 

para funcionários públicos federais. No fundo, existem também operações de leasing de equipamentos 

de telefonia e de TI para empresas de elevado rating. Nas operações de crédito consignado, estamos 

extremamente confortáveis, pois a inadimplência é muito baixa dado que o pagamento de 

funcionários públicos é prioridade do governo federal. Além disso, esse fundo tem subordinação atual 

de 20%, o que garante aos cotistas um colchão de garantia suficiente para cobrir eventuais surpresas. 

Com a alteração da taxa de remuneração desse fundo dos atuais 165% do cdi para cdi + 4% ao ano, a 

subordinação passará dos 20% atuais para 10%, também bastante confortável, dado que a 

inadimplência da carteira de crédito consignado gira em torno de 2%. A inadimplência da carteira de 

leasing é próxima a zero.

Análise Ativa WM: O funcionalismo público federal é talvez a parcela da população mais blindada 

neste momento. Sendo assim, o cenário atual não deve afetar a operação.

Riscos: Os riscos não são de inadimplência mas pode haver uma possível redução nos salários dos 

servidores federais. Neste caso, haveria um pré-pagamento, pois o passivo ficaria maior que as 

operações ativas (novos empréstimos).
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ANGA HIGH YIELD

O fundo tem hoje 46% em caixa mais Letras Financeiras de Bancos de 1ª linha e DPGE, o que confere 

bastante conforto de liquidez. Essa elevada liquidez permite que o fundo se aproveite de boas 

oportunidades em cenários como o atual. Assim como no Angá Multiestratégia, a principal alocação é 

composta de crédito consignado federal. Essa estratégia sofre pouco impacto do coronavírus. O 

grande apelo do fundo são os 17% de cotas sub dessa modalidade de crédito que alavanca a 

rentabilidade com risco controlado.

Análise Ativa WM: O cenário para o funcionalismo federal descrito acima e o baixíssimo risco dos 

demais ativos faz com que esse fundo seja pouco vulnerável à crise atual.

Riscos: Análogos aos riscos do Anga Multiestratégia



Março 2020

CARTA ATIVA WEALTH MANAGEMENT

www.ativawm.com.br

Análise Ativa WM: O nível de desemprego deve aumentar mesmo após a normalização do 
coronavírus. Empresas de pequeno e médio porte podem ter dificuldades em suportar um período 
maior de isolamento. A carteira da WEX é de empresas de médio e grande porte, em que o impacto é 
menos sentido. Importante ressaltar que o risco da operação está na falência da empresa e não na 
demissão do funcionário, uma vez que, na maioria dos casos, a verba indenizatória é suficiente para 
cobrir o saldo devedor do crédito consignado.

Riscos: A pulverização da carteira em diferentes empresas de diversos setores e a subordinação de 
40% são mais que suficientes para proteger as cotas seniores nas quais investimos.

FIDC STRUCTURE (BAHIA)

O fundo tem por objetivo conceder crédito consignado para funcionários públicos do estado da Bahia. 
Embora o risco de pagamento dos estados seja diferente do federal, nesse momento, os repasses da 
união vão garantir o pagamento da folha salarial. Além disso, a subordinação hoje está próxima a 60%, 
bem acima da mínima de 40% exigida pelo regulamento.

Análise Ativa WM: O funcionalismo público estadual, embora não tão protegido quanto o federal, tem 
uma proteção alta nesse momento. Sendo assim o cenário atual não deve afetar a operação.

Riscos: Os riscos não são de inadimplência, mas pode haver uma possível redução nos salários dos 
servidores. Neste caso, haveria um pré-pagamento pois o passivo fiaria maior que as operações ativas 
(novos empréstimos). Neste fundo ainda há um outro fator de proteção. Suas operações têm 
preferência sobre os créditos consignados convencionais.

FIDC WEX

O Fundo tem por objeto a captação de recursos para aquisição de direitos creditórios originados da 
utilização, pelos titulares, dos cartões emitidos pela Wex. É um condomínio fechado com prazo de 
vencimento em setembro de 2021. A WEX é a maior emissora mundial de cartões de benefícios. Tem 
ações negociadas na bolsa de NY e seu valor de mercado é de aproximadamente USD 5 bilhões e 
faturamento de USD 1,7 bilhões. Agente de cobrança é a WEX. Isso traz mais conforto ao cotista, pois 
os sistemas utilizados e a prevenção de fraudes já foram exaustivamente postas à prova. Embora esse 
fundo seja de consignado privado, a enorme subordinação e a pulverização em diversas empresas e 
milhares de funcionários nos tranquiliza quanto a sua solvência.
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Principais estratégias:

Análise Ativa WM: O fundo é primordialmente formado por operações de desconto de duplicatas em 

diferentes regiões do Brasil e com vários cedentes e sacados de diversos setores. Além disso, a 

subordinação média acrescida do caixa é muito elevada (67%). Embora a crise atual possa trazer 

complicações em alguns desses empréstimos, novamente enxergamos que a pulverização e 

subordinação elevadas funcionem como amortecedores eficazes. Convém lembrar mais uma vez que 

o crédito privado possui uma flexibilidade grande na negociação com os devedores, permitindo que 

parcelas vencidas durante o período de isolamento possam ser postergadas com pouco impacto na 

rentabilidade do fluxo total e zero reflexo nas cotas seniores.

Riscos: A operação mais arriscada do fundo é a de crédito ao setor de proteínas, certificado para 

exportar para a China. 14% do total e com 30% de subordinação. Com todo o problema do coronavírus, 

houve uma interrupção na demanda por parte dos chineses. No entanto, com a normalização da 

doença por lá, o fornecimento deve se normalizar em pouco tempo. O dólar próximo dos R$ 5,00 

também ajuda o setor exportador. Em situações de interrupção de fluxos de venda momentâneos, 

como o observado nesse setor em específico, a renegociação de prazos e condições originalmente 

acordadas nos parece o melhor caminho a seguir, ainda mais em um setor tão rentável como o de 

exportação de proteínas para a China. O fluxo de vendas deve se normalizar em breve. Quanto às 

outras operações, embora haja o risco de haver problemas pontuais, a elevada subordinação e 

pulverização cumprirá seu papel de proteger o investidor.

ARTESANAL 180

O fundo é um pool de cotas mezanino e seniores de FIDCs. A relação de alocação é de 70% do volume 

em cotas seniores e 30% em cotas mezanino. O regulamento do fundo faz com que este esteja sempre 

alocado entre 10 a 15 fundos e de 15 a 20 cotas, o que lhe confere ótima pulverização. Subordinação 

de 40% de sócios da Artesanal, o que traz alinhamento com o investidor, junto com os respectivos 

originadores de crédito de cada FIDC. Além da subordinação, alguns fundos investidos possuem 

outras estruturas de garantias.
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Análise Ativa WM: O fundo tem 40% da sua carteira alocado em diferentes estratégias do setor 

imobiliário. Embora aparentemente pareça uma alta concentração, a pulverização nesse caso vem dos 

mutuários de cada carteira.

Riscos: O fundo mantém um posicionamento de caixa bastante elevado que, no nosso entender, 

permite fazer frente a eventuais resgates com tranquilidade. Como é usual no setor imobiliário, as 

garantias reais adicionadas à subordinação das cotas seniores dos FIDCs investidos criam um colchão 

de segurança bastante robusto. As demais operações do fundo não despertam preocupação.

EMPIRICA LOTUS IPCA

Fundo que investe em uma carteira diversificada de FIDCs  com rentabilidade alvo superior a ipca + 

8% aa. Mais de 70% das cotas dos fundos alocados são sênior e mezanino.

LESTE CP BRASIL

O fundo tem o objetivo de dar retorno aos seus investidores através de alocação em diversos ativos 

primordialmente de crédito. O fundo possui operações de crédito em diversos setores como o de 

loteamento, crédito consignado federal, término de obra, créditos corporativos, entre outros. Essa 

pulverização e toda estrutura de garantias conferem ao fundo baixo risco quando analisamos o 

patrimônio total. 
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Análise Ativa WM: O fundo tem bastante pulverização em diversos setores cuja contaminação do 

coronavírus deve ser pouco significativa, exceto a operação hoteleira que requer maiores cuidados. 

Riscos: As operações mais afetadas por um período mais longo de depressão econômica e limitação 

de viagens, como por exemplo a hoteleira e as de término de obras, podem ser reavaliadas, exigindo 

um alongamento de prazo e até uma suspensão temporária das parcelas. 

As demais, tanto pela subordinação quanto pelas garantias, nos parecem estar resguardadas.
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FIDC NEOCRED

Crédito consignado privado pulverizado em mais de 9 setores e em mais de 210 empresas.

Análise Ativa WM: A carteira conta com um atraso de 1,13% e uma subordinação atual de 68%! Ou seja, 

mais de sessenta vezes o atraso. Importante ressaltar que atraso não é perda definitiva. Além disso, a 

pulverização por setor faz com que o fundo tenha uma boa diversificação. Mesmo nos setores com 

maior concentração (segurança e saúde), as Provisões para devedores duvidosos (PDD) são baixas 

(0,83% e 0,51%), e o número de empresas é alto (43 em segurança e 16 em saúde).

Riscos: Estamos extremamente confortáveis com esse produto. Um aumento de 60 vezes na 

inadimplência é um cenário extremamente improvável. Mesmo em um cenário de deterioração 

econômica, não parece razoável imaginar que 68% das empresas escolhidas pelo fundo vão 

desaparecer.
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HOD 60

O fundo busca proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas por meio de aplicação de 

seu PL na aquisição de cotas seniores e mezanino dos FIDCs do grupo Multiplica.

Análise Ativa WM: As operações agro e de exportação do fundo estão em setores pouco afetados 

pela atual crise. Os níveis de subordinação estão em patamares bem acima do mínimo (já alto) exigido 

pelo regulamento dos fundos. 

Riscos: Embora haja uma concentração nos fundos multiplica de multicedente e multisacado, onde 

pode haver problemas pontuais, a atual subordinação de 60% cobre isso com folga.

Embora haja uma concentração também no fundo Neocred, pelos motivos apontados na descrição do 

Neocred, não desperta preocupação.

CAPTALYS

Antes de entrarmos nos pormenores dos fundos geridos pela Captalys, é importante ressaltar que 

temos uma relação comercial com a gestora há 8 anos e isso nos credencia a coloca-la nos níveis mais 

elevados de governança no segmento de crédito privado. É bom lembrar que a gestora está 

acostumada a lidar com adversidades como a crise de 2008, a greve dos caminhoneiros, múltiplas 

crises políticas, etc.
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ORION
O Capitalys Orion é um fundo que iniciou suas operações em setembro de 2004. Busca gerar retorno 

absoluto, sustentável e ajustado ao risco com níveis baixos de volatilidade e foco na preservação de 

capital, investindo em títulos de crédito privado no Brasil.  O Captalys Orion persegue sua estratégia 

baseada em:

• alta diversificação setorial;

• baixa concentração;

• gestão ativa (monitoramento constante das exposições) e proativa (contato constante com os 

tomadores e parceiros).
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Análise Ativa WM: O fundo possui um nível de caixa confortável (acima de 20% do PL), mais de 45% 

dos ativos tem fluxo de pagamento programado nos próximos 06 meses. O Fundo conta com 

exposição em mais de 74 segmentos da economia, sendo que os 100 maiores devedores representam 

menos que 1/3 da carteira, de um total de mais de 46 mil devedores. Importante: o fundo possui ZERO 

de alavancagem, ou seja, a carteira de ativos não conta com obrigações perante outros credores. Dada 

sua condição de liquidez, o fundo está perfeitamente posicionado para fortalecer ainda mais seu 

portfólio com oportunidades de excelente qualidade. Por exemplo, setores locais, como o da saúde, 

precisam de recursos para fazer frente à demanda exponencial que está surgindo em função da crise 

atual. Como cada setor apresenta uma dinâmica diferente no contexto atual, a Capitalys está avaliando 

um a um para determinar qual será o curso de ação. Em relação aos ativos de crédito relacionados as 

PMEs varejistas, ainda que representem meros 3,3% da carteira, eles foram rápidos e proativos na sua 

gestão ao conceder uma carência automática para os aproximadamente 750 devedores. Também já 

foram revistos e ajustados todos os modelos de risco e precificação do setor imobiliário ao setor de 

saúde.

Riscos: Diante do exposto acima, fatores como diversificação, alto nível de liquidez, expertise 

comprovada no setor de concessão de crédito, zero de alavancagem, entre outros, julgamos o risco do 

fundo Capitalys Orion bastante controlado. 

PANORAMA

O Capitalys panorama é um fundo que aloca os recursos nos diversos fundos da gestora em cotas 

únicas, sênior e mezanino. Como cada um desses fundos possui diversas estratégias, vamos mostrar 

abaixo como está a diversificação do CAPITALYS PANORAMA em cada uma delas.

Análise Ativa WM: As maiores exposições do fundo 

são justamente nas estratégias menos arriscadas.

• Adiantamento de recebíveis de cartão: Risco 

Bancos de primeira linha.

• Agronegócio: Setor relativamente menos 

atingido com a crise.

• Saúde: Risco SUS – governo não atrasa 

pagamentos ao SUS, ainda mais numa situação como 

a atual.

• Crédito Consignado: Pelo já exposto na carta, 

baixo risco.

• A.F: Garantias reais com respaldo jurídico.

Riscos: assim como no Capitalys Orion, os riscos do 

fundo Panorama são muito baixos. Como esse fundo 

aplica apenas em estratégias padronizadas, esses 

riscos ficam ainda mais mitigados. 
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FIDC AGRO

O FIDC Agro destina-se ao financiamento de grandes distribuidoras de insumos agrícolas. Elas 

financiam os produtores rurais e recebem em garantia CPRs. 

• Cédula do Produtor Rural – é um título representativo de promessa de entrega de safra. Uma 

espécie de duplicata com garantia da safra e da área rural onde a safra é produzida. Os CPRs são 

securitizados em um instrumento chamado CDCA

• Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio – é um título representativo de promessa 

de pagamento em dinheiro vinculado aos CPRs. Aglutina os CPRs e inclui garantia do distribuidor. 

O processo de contratação de crédito acontece em ambiente digital com acompanhamento de todas 

as etapas da operação, mitigando os riscos de performance. O mesmo ocorre com o 

acompanhamento das lavouras. As principais distribuidoras de insumos são hoje multinacionais com 

faturamento acima de R$ 1 bilhão ou empresas investidas por grandes fundos de private equity.

Análise Ativa WM: Nas constituições das CPRs e dos CDCAs, a overcolaterização das garantias chega 

a quase duas vezes o valor aportado. As CPRs agrícolas representam um valor em média 1,4 vezes a 

safra e a constituição dos CDCAs cerca de 25% de garantia adicional, via coobrigação do distribuidor, 

totalizando 1,75 vezes em garantias aproximadamente.

Hoje o FIDC tem pouco mais de R$ 8mm aportado num CDCA da Pantanal distribuidora e R$ 12mm 

em caixa. 
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Riscos: O setor do agronegócio tem ficado imune à crise do coronavírus. A Pantanal é uma grande 

distribuidora de defensivos agrícolas do MS e tem coobrigação na operação via CDCA. O nível de 

garantias é de aproximadamente 1,75 vezes o valor do crédito. O caixa do FIDC hoje representa 

aproximadamente 60% da operação. Por conta de todos esses fatores, imputamos um baixo risco a 

essa operação.

FIDC TG REAL

O FIDC TG REAL é um fundo composto de CRIs, com 36% de caixa. Os clientes da Ativa WM têm a 

cota mezanino desse fundo. Essa cota tem subordinação 12%.

Análise Ativa WM: A maior exposição do fundo é de 17%. O segundo maior tem 13%. Há no total 11 CRIs 

no fundo. 87% das operações estão no estado de Goiás, dentro do cinturão Agro, setor resiliente à 

crise e que deve se aproveitar do câmbio favorável e sentir um impacto muito discreto a ela. A razão 

de garantia média ultrapassa 3 vezes o valor dos CRIs. A subordinação das cotas mezanino que 

possuímos é de 12%. Se somarmos as subordinações existentes nos CRIs da ordem de 40%, temos uma 

proteção total da ordem de 48%!

Riscos: Enxergamos baixa exposição ao risco nesse fundo. A grande maioria das obras já está mais de 

70% concluída. Quatro dos 11 empreendimentos estão praticamente 100% vendidos. A razão de 

garantia média dos empreendimentos é de 3,6 vezes, ou seja, a perda para o devedor caso ele deixe 

de pagar é de quase 4 vezes o valor do bem. Finalmente, o fato dos loteamentos estarem em Goiás 

contribui bastante para mitigar os riscos, posto que esse estado tem um percentual elevado do seu PIB 

ligado ao agronegócio, setor que sentirá menos a crise do que os demais.
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CARTEIRA
DE CRIs

É na carteira de CRIs que a flexibilidade do crédito privado se manifesta de maneira mais explícita. Diferente 

do que ocorre nos ativos de risco de mercado, em que as perdas são realizadas na zerada obrigatória das 

posições, o mercado de crédito permite que os possíveis problemas possam ser antecipados e soluções 

que minimizam o prejuízo possam ser adotadas dependendo da característica de cada uma das operações.

Nossa maior preocupação nesse momento é não permitir que o fluxo de pagamento das operações se 

esgote, fazendo com que a razão de garantia diminua. Todas as operações possuem garantias robustas, 

mas que podem diminuir não só pela desvalorização dos ativos como por uma eventual falta de pagamento 

dos juros.

O cenário atual já nos permite vislumbrar setores que sofrerão gargalos no fluxo de caixa enquanto o 

período de quarentena perdurar. O setor de shoppings centers por exemplo terá suas receitas 

comprometidas.

A primeira medida a ser tomada é a utilização do fundo de reserva para fazer frente as parcelas dos CRIs, 

preferencialmente dos juros, mesmo que para isso aconteça uma postergação no saldo devedor 

anteriormente programado no fluxo de pagamento.

Com o retorno das atividades, o pagamento deve voltar à normalidade e, caso o fundo de reserva tenha sido 

utilizado, este será recomposto com o passar dos meses. Convém lembrar que na maioria dos casos, o fluxo 

de pagamento que transita nas contas garantidas é maior que a parcela mensal dos CRIs.

O mesmo procedimento será utilizado nas operações de estoque e obra, em que, caso haja dificuldades de 

pagamento, manteremos preferencialmente o fluxo de recebimento de juros, podendo até alongar o prazo 

total do CRI se o valor das amortizações postergadas deixar pouca folga nas futuras prestações mensais.

Podemos também optar por não utilizar o fundo de liquidez e preservar caixa dos crizistas para um possível 

evento de liquidação de garantias, isto é, caso o não pagamento do CRI não seja um evento pontual de 

descasamento de caixa e ameace a saúde da operação, nosso dever é executar as garantias o quanto antes 

a fim de preservar o valor atualizado da operação.

Nossa intenção com possíveis ajustes no fluxo é não entrar em processo de litigio antes que este seja 

extremamente necessário.

Temos plena convicção de que a carteira é bastante robusta em suas garantias e que, com um período curto 

de gargalho na economia que interfira diretamente no fluxo de pagamentos, todas elas voltarão ao ritmo 

normal após a retomada das atividades.
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Ascenty

Os dois CRIs da Ascenty têm características muito semelhantes. O valor do CRI foi utilizado 

para fazer a parte de engenharia civil de galpões que foram alugados respectivamente para 

Amazon e Google. Em ambos os casos, após a obra civil, um grande investimento de 

tecnologia e segurança foi feito nos galpões. Além disso, após termos concluído nossa 

operação, o controle da Ascenty foi vendido para a Digital Realty em Joint Venture com a 

Brookfield. A Digitsal reality é listada na NYSE e tem valor de mercado de USD 28 bi.
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Perini

O Perini Business Park é o maior condomínio logístico multisetorial do Brasil localizado em Joinville 

(SC). Os locatários são nomes de primeira linha e a estrutura de garantia apresenta folga 

absolutamente desproporcional ao valor da operação. O fluxo mensal de aluguéis equivale a 8 vezes o 

valor das parcelas mensais e as cotas do Fundo Imobiliário, que garantem a operação, estão avaliadas 

em 5 vezes o saldo devedor.

Cencosud

A Cencosud é uma empresa varejista de redes de supermercados e hipermercados. O grupo chileno 

tem market cap de USD 2.6 bilhões e é listado na bolsa de Santiago. Entendemos que o setor está 

entre os menos afetados por um eventual isolamento forçado, uma vez que o abastecimento de 

alimentos deve seguir seu fluxo normal. 

GSP

A operação abrange a securitização de dois loteamentos totalmente performados há 6 anos. Um deles 

em Uberlândia e o outro em Charqueada no interior de São Paulo. O prazo remanescente vis a vis o 

montante pago pelos mutuários nos deixam absolutamente tranquilos em relação a esta operação.

VLI

A operação da VLI é um BTS de um terminal intermodal para escoamento de grãos no interior 

de São Paulo. A operação te risco AA+ pela Fitch. A estrutura societária da VLI, composta por 

Vale, Mitsui, Brookfield e FGTS nos tranquilizam quanto ao fluxo normal de pagamentos.

Natura

A operação de Natura é a única operação de nosso portfólio que não apresenta garantia real, o 

que chamamos de operação clean. O tamanho da empresa (market cap R$ 24,7 bilhões/ 

faturamento R$ 14,4 bilhões), sua relevância no mercado e o acesso ao mercado de capitais nos 

tranquilizam em relação ao rito normal dos pagamentos. 
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Gran Viver

O CRI Gran Viver é um exemplo da mobilidade das operações de crédito. Assim como o CRI, GSP é a 

securitização de uma carteira de recebíveis de diversos loteamentos em sua maioria no Estado de 

Minas Gerais. No ano passado, a empresa pediu uma repactuação de taxa e o alongamento do prazo 

de pagamento das amortizações. O fluxo de pagamentos de juros continuou acontecendo 

normalmente e eventuais vendas do saldo de lotes remanescente são utilizadas obrigatoriamente para 

liquidar o saldo devedor. O cenário prolongado de crise pode resultar em aumento da inadimplência e 

eventual renegociação. 

TFA

Embora seja um CRA, o lastro de garantia é um shopping em Belo Horizonte. A operação vinha 

apresentando fluxo financeiro bastante confortável. O fechamento do shopping em função da 

quarentena deve atrapalhar o cronograma de pagamentos. Esta operação pode sofrer alteração no 

fluxo natural com eventual postergação das amortizações e em última necessidade do pagamento de 

juros. Qualquer negociação não altera a saúde financeira da operação nem tão pouco a rentabilidade, 

uma vez que os valores não pagos serão incluídos no saldo devedor. No atual momento, ainda não 

formalizamos nenhuma renegociação com a empresa. A operação possui fundo de reserva equivalente 

a 6 parcelas mensais, o que permite uma margem de manobra confortável em caso de interrupção de 

pagamento por motivo de força maior como vivemos hoje.

Platamon

O CRI Platamon tem como principal garantia um Hotel localizado na cidade de Gramado. O 

fluxo de pagamento também é garantido pelo faturamento do hotel que deve respeitar 130% 

das parcelas mensais. A operação tem um fundo de reserva de 6 meses de pagamentos 

mensais. Com o fechamento da cidade e consequentemente do hotel, entendemos que teremos 

que fazer alguns ajustes na operação. Devemos propor uma interrupção nos pagamentos das 

parcelas pelo período em que o hotel permanecer fechado e a posterior utilização do fundo de 

reserva enquanto a operação não se normalizar. Vale lembrar que o não pagamento das 

parcelas não significa prejuízo ao detentor do CRI, uma vez que todo o valor não pago será 

incorporado no saldo devedor.

WTC

Na operação do CRI WTC, mesmo com o eventual fechamento das atividades do hotel e do 

shopping, entendemos que, se o prazo não for superior a 60 dias, não devemos ter interrupção 

no fluxo de pagamentos. A estrutura da operação permite controle quase que imediato do ativo 

em caso de inadimplência.
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Outlet

As operações os CRIs Outlet (Só Marcas) e Shopping Taubaté são análogas à operação do CRA TFA 

descrita na obs 11. As operações vinham apresentando um fluxo bastante confortável para fazer frente 

às parcelas mensais. A característica da operação nos sugere que algum ajuste deverá ser feito durante 

o período de fechamento dos shoppings. No caso do CRI Taubaté, o fundo de reserva suporta 6 meses 

de marcelas mensais.

San Remo

A operação do CRI San Remo também possui garantia robusta em imóveis de altíssimo padrão em 

Curitiba. São garantias da operação 14 unidades residenciais sendo 8 unidades no Edifício Palazzo 

Luminni e 6 no Edifício BW. As unidades têm valor de venda bastante alto e entendemos que as 

negociações deste tipo de imóvel diferem de unidades com menor valor.

Sendo assim, nos antecipamos e prorrogamos os pagamentos da San Remo por 4 meses, mantendo o 

fundo de reserva intacto a fim de preservar capital para eventuais gastos futuros. 

Temos mantido contato constante com a empresa que entende o senso de urgência na negociação 

das unidades.

CRIS de Estoque – Tecnisa / TPA / Even / CH / 
Congesa

As operações com incorporadoras em que temos uma garantia que é, no mínimo, de 150% do 

saldo devedor, são operações que temos feito com bastante frequência ao longo dos últimos 5 

anos. Neste período, passamos a maior crise imobiliária do Brasil com retração média anual de 

3,5% do PIB nos anos de 2015 e 2016. O mercado vinha apresentando forte recuperação ao 

longo dos últimos meses e agora terá o desafio de mais uma vez lidar com uma velocidade de 

vendas certamente menor que o planejado. Entendemos que, mesmo com o impacto que a 

paralização terá no crescimento do PIB, as garantias são suficientes para cobrir os saldos 

devedores. Possíveis renegociações que incluam a suspenção temporária dos pagamentos e 

extensão de prazos estão no nosso radar e serão decididas operação por operação com 

imediata comunicação aos detentores do CRI.
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CRIs de Término de obra

Os CRIS de término de obra possuem, conforme mostrado abaixo, razões de garantia bastante confortáveis. 

Além disso é importante ressaltar que nos CRIs de término de obra, os valores do crédito não são liberados 

integralmente para os incorporadores. Boa parte dos recursos fica em uma conta garantida. As liberações são 

feitas sob medição da obra e ocorrem à medida que a incorporadora segue um cronograma previamente 

estabelecido. Sem dúvida, com a decisão de reclusão nos estados brasileiros, as obras vão atrasar, bem como 

a velocidade da venda dos empreendimentos sofrerão uma redução significativa. Por conta disso, os fluxos 

de pagamento dos CRIs terão que ser revistos, de modo a adequar à nova realidade. A princípio, 

pretendemos manter o pagamento de juros e postergar as amortizações de principal. Acreditamos, no 

entanto, que o rendimento inicialmente será pouco impactado.  

Porte

A Porte Engenharia e Urbanismo é uma empresa focada no desenvolvimento de 

empreendimentos imobiliários de alto padrão nos segmentos residencial, corporativo e 

comercial. Desde a sua fundação em 1986, atua exclusivamente na zona leste de São Paulo onde 

é reconhecida por construir alguns dos melhores edifícios da região. Tem um portfólio de mais 

de 40 empreendimentos entregues e mais de 10 em fase de lançamento ou construção.

As garantias foram constituídas por diversos ativos da cia, incluindo Alienação e Cessão 

Fiduciária do empreendimento Figueira Altos do Tatuapé, glebas urbanas e imóveis prontos. 

Somam-se às garantias do CRI Figueira, a AF das cotas da SPE, direitos e dividendos da SPE 

JOT (outra SPE do grupo Porte), assim como a CF dos recebíveis de unidades vendidas e 

vendas futuras o empreendimento Sirah.
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O CRI destina-se ao término de obra do empreendimento Altos do Tatuapé, com previsão de entrega 

para fevereiro/2021.

Como a emissão foi de R$ 30mm, toda a estrutura de garantias representa mais de 4 vezes o valor do 

crédito. Lembrando que no empreendimento Sirah, as garantias são os dividendos da SPE e as vendas 

futuras.

TPA Esquina

A TPA é uma Incorporadora familiar de mais de 40 anos de vida que, ao longo do tempo, se especializou 

em empreendimentos residenciais no centro de São Paulo. O CRI TPA Esquina Paulicéia destina-se a 

financiar a obra de um desses empreendimentos.

Garantias:

• AF da SPE

• Terreno avaliado em R$ 4,5 mm

• CF recebíveis Esquina Paulicéia – a SPE possui 23mm de recebíveis dos quais 7mm serão usados 

para a obra

Ribeirão Preto

Empreendimento 51% vendido. VGV R$ 75mm.

Garantias:

• AF do terreno

• CF de todos os compromissos de c/v das unidades

• Subordinação de 33,33% da Leste
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Artenge – Londrina PR

A Artenge é uma construtora e incorporadora com 52 anos de atuação em Londrina- PR e também no 

interior de SP. Já atuou em obras públicas, como o Ginásio de esportes Moringão, em Londrina, 

considerado um marco na cidade.

O CRI de R$ 28 mm destina-se ao término de obras do empreendimento Santorini em Londrina.

Garantias

• Cessão fiduciária dos recebíveis da SPE

• AF das cortas da SPE
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Arquiplan

Arquiplan é uma construtora sólida e familiar fundada em 1950 por Luis Shehtman, focada em 

desenvolvimento imobiliário residencial e comercial de médio, possui uma atuação mais forte no bairro 

de Perdizes e Barra Funda. É uma construtora que opera de modo conservador sem muita alavancagem 

A maior parte dos projetos são construídos com recursos próprios. O CRI de R$ 14,5 mm destina-se ao 

término de obras do empreendimento Caiubi 601 no bairro de Perdizes de SP.

Garantias:

• AF de quotas da SPE

• CF dos recebíveis do empreendimento

• Aval dos sócios

• Fundo de reserva: 130% da parcela de juros

• Razão de garanta: 150% da dívida.

MZM

A operação destina-se ao término de obra de um empreendimento em São Caetano. 70% da obra está 

concluída e 90% vendida.

Os CRIS de término de obra possuem, conforme mostrado acima, razão de garantia bastante 

confortáveis. Além disso é importante ressaltar que nos CRIs de término de obra os valores do crédito 

não são liberados integralmente para os incorporadores. Boa parte dos recursos fica em uma conta 

garantida. As liberações são feitas sob medição da obra e ocorrem à medida que a incorporadora segue 

um cronograma previamente estabelecido. Sem dúvida, com a decisão de reclusão nos estados 

brasileiros, as obras vão atrasar bem como a velocidade da venda dos empreendimentos sofrerá uma 

redução significativa. Por conta disso, os fluxos de pagamento dos CRIs terão que ser revistos, de modo 

a adequar à nova realidade. A princípio, pretendemos manter o pagamento de juros e postergar as 

amortizações de principal. Acreditamos, no entanto, que o rendimento inicialmente acordado será 

pouco impactado. 


