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respectivamente, sendo distribuídos publicamente 270 (duzentos e setenta) CRI Sênior da 4ª Série (“Oferta” ou “Emissão”), da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da BRASIL
PLURAL SECURITIZADORA, sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Surubim, nº 373, 1º andar, inscrita no CNP/MF sob o nº 12.610.764/0001-88 (a
“Emissora”), com valor nominal unitário de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), na data de 15 de novembro de 2012 (a “Data de Emissão”), perfazendo o montante total de Oferta de R$ 81.000.000,00
(oitenta e um milhões de reais). São emitidos ainda 25.000 (vinte e cinco mil) CRI Júnior da 5ª Série, a serem distribuídos privadamente, com valor nominal unitário de R$ 400,00 (quatrocentos reais),
perfazendo o total da Emissão em R$ 91.000.000,00 (noventa e um milhões de reais). Os CRI têm prazo de 190 (cento e noventa) meses, com vencimento final em 15 de setembro de 2028 (a “Data de
Vencimento Final”), e previsão de pagamento de juros e principal mensalmente, a partir de 15 de outubro de 2013 para os CRI Sênior e de juros e principal na Data de Vencimento Final para os CRI
Junior. A remuneração dos CRI Sênior será equivalente à variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, calculado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística - IBGE (“IPCA”), acrescido de taxa (“Spread”) de 6,30% (seis inteiros e trinta centésimos por cento) ao ano, apurada em processo de coleta de intenções de investimento - Bookbuilding,
sem recebimento de reservas ou fixação de lotes mínimos ou máximos, realizado pelo Coordenador Líder e pelo Coordenador Contratado Geração Futuro Corretora de Valores S.A., instituição financeira
integrante do sistema de distribuição de títulos e valores mobiliários, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praça XV de Novembro, nº 20, 12º andar, Grupo 1.201-B, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 27.652.684/0001-62 (“Geração Futuro”), nos termos do artigo 44 da Instrução CVM 400/03. A remuneração dos CRI Júnior será equivalente à variação acumulada do IPCA, acrescido de taxa (“Spread”) de 15% (quinze por cento) ao ano. Os CRI têm como lastro 1 (uma) Cédula de Crédito Imobiliário (a “CCI”) emitida por PKCENTER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
SPE LTDA., sociedade com sede na Rodovia BR-497, s/n, km 1+480, CEP 38414-583, na cidade de Uberlândia, estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o nº 11.079.831/0001-17 (a “Cedente”),
em 05 de outubro de 2012 e posteriormente aditada em 27 de novembro de 2012, representativa dos créditos imobiliários (os “Créditos Imobiliários”), advindos do Instrumento Particular de Contrato
Atípico de Locação de Bem Imóvel, celebrado em 01 de agosto de 2012 e posteriormente aditado em 29 de outubro de 2012, entre a Cedente e as Lojas Americanas S.A., inscrita no CNPJ/MF sob
nº 33.014.556/0001-96 (a “Devedora”) (o “Contrato Imobiliário”), e cedidos para a Emissora por meio do Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Créditos Imobiliários e Outras Avenças,
celebrado em 05 de outubro de 2012, entre a Cedente e a Emissora, posteriormente aditado em 27 de novembro de 2012 (o “Contrato de Cessão”) por meio do qual foi cedida a CCI representativa dos
Créditos Imobiliários, em conformidade com a Lei nº 10.931/2004. A Emissão conta com a instituição do Regime Fiduciário, nos termos da Lei nº 9.514/1997, com a nomeação da Oliveira Trust DTVM S.A.
como agente fiduciário e conta também com a instituição do Patrimônio Separado sobre bens e direitos conforme estabelecido no Termo de Securitização. Os Créditos Imobiliários contam com garantia
representada por alienação fiduciária de Imóvel e cessão fiduciária constituída sob o saldo mantido de tempos em tempos em conta vinculada de titularidade da Cedente (as “Garantias”). A distribuição
dos CRI será conduzida pela Brasil Plural Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., sociedade com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Surubim, nº 373, Térreo,
conjuntos 01-parte e 02-parte, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.816.451/0001-15 (o “Coordenador Líder”). Os CRI são registrados para distribuição no mercado primário e para negociação no mercado
secundário, nos sistemas administrados pela CETIP S.A. - Mercados Organizados (a “CETIP”).
A presente Emissão foi autorizada nos termos do artigo 26 do Estatuto Social da Emissora, registrado perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP, em 08 de setembro de 2010, sob
nº 0.779.637/10-0, e devidamente alterado conforme Assembleia Geral Extraordinária realizada em 16 de agosto de 2012, registrada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP, em
18 de outubro de 2012, sob nº 2.098.044/12-4, por meio do qual foi autorizada a emissão de certificados de recebíveis imobiliários com valor de até R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) por
série, emitidos no âmbito de operação de securitização nos termos do objeto social da Emissora.
OS CRI JÚNIOR NÃO FAZEM PARTE DA PRESENTE OFERTA PÚBLICA E SERÃO DISTRIBUÍDOS DE FORMA PRIVADA.
NÃO SERÁ ADMITIDA A DISTRIBUIÇÃO PARCIAL DOS CRI. NA HIPÓTESE DE NÃO SER COLOCADA A INTEGRALIDADE DOS CRI ATÉ O TÉRMINO DO PRAZO DE COLOCAÇÃO, A EMISSÃO
E RESPECTIVA DISTRIBUIÇÃO SERÁ CANCELADA.
A DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA É INICIADA MEDIANTE O REGISTRO DEFINITIVO DA OFERTA CONCEDIDO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (“CVM”) EM 18 DE DEZEMBRO DE 2012,
NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO CVM Nº 414. OS INVESTIDORES DEVEM LER A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”, NAS PÁGINAS 104 A 124 DESTE PROSPECTO, EM CONJUNTO COM OS ITENS
“4. FATORES DE RISCO” E “5. RISCOS DE MERCADO” DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA ANEXO A ESTE PROSPECTO PARA AVALIAÇÃO DOS RISCOS ASSOCIADOS À
EMISSORA E AOS CRI. O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO
SOBRE A QUALIDADE DOS CRI, DE SUA EMISSORA E DAS DEMAIS INSTITUIÇÕES PRESTADORAS DE SERVIÇOS. A DECISÃO DE INVESTIMENTO NOS CRI DEMANDA COMPLEXA
AVALIAÇÃO DE SUA ESTRUTURA, BEM COMO DOS RISCOS INERENTES AO INVESTIMENTO. RECOMENDA-SE QUE OS POTENCIAIS INVESTIDORES AVALIEM JUNTAMENTE COM SUA
CONSULTORIA FINANCEIRA OS RISCOS DE PRÉ-PAGAMENTO, INADIMPLEMENTO, LIQUIDEZ E OUTROS ASSOCIADOS A ESSE TIPO DE ATIVO. AINDA, É RECOMENDADA A LEITURA
CUIDADOSA DESTE PROSPECTO, DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA E DO TERMO DE SECURITIZAÇÃO PELO INVESTIDOR AO APLICAR SEUS RECURSOS.
ESTE PROSPECTO FOI PREPARADO COM AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE AUTOREGULAÇÃO DA ANBIMA PARA OFERTAS
PÚBLICAS DE DISTRIBUIÇÃO E AQUISIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, BEM COMO DAS NORMAS EMANADAS DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS.

Coordenador Líder

Agência de Risco

Coordenador Contratado

Assessor Legal

Agente Fiduciário

A(O) presente oferta pública (programa) foi elaborada(o) de acordo com as normas de Regulação e Melhores Práticas da ANBIMA para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários,
atendendo, assim, a(o) presente oferta pública (programa), aos padrões mínimos de informação exigidos pela ANBIMA, não cabendo à ANBIMA qualquer responsabilidade pelas referidas informações, pela
qualidade da emissora e/ou ofertantes, das Instituições Participantes e dos valores mobiliários objeto da(o) oferta pública (programa). Este selo não implica recomendação de investimento. O registro ou
análise prévia da presente distribuição não implica, por parte da ANBIMA, garantia da veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade da companhia emissora, bem como sobre os
valores mobiliários a serem distribuídos.

A data deste Prospecto Definitivo é 19 de dezembro de 2012
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(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)

DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES INCORPORADOS A ESTE PROSPECTO
POR REFERÊNCIA
As informações referentes às seções relacionadas: (i) à sua situação financeira;
e (ii) às outras informações relativas à Emissora, tais como Histórico,
Atividades, Estrutura Organizacional, Propriedade, Composição do Capital
Social, Administração, Pessoal, Contingências Judiciais e Administrativas, nos
termos solicitados pelo Anexo III, itens 4 a 7 e pelo Anexo III-A da Instrução
CVM nº 400, bem como: (a) a informação acerca da adesão ou não da
Emissora, por qualquer meio, a padrões internacionais relativos à proteção
ambiental, incluindo referência específica ao ato ou documento de adesão; (b)
as informações acerca das políticas de responsabilidade social, patrocínio e
incentivo cultural adotadas pela Emissora, assim como dos principais projetos
desenvolvidos nessas áreas ou nos quais participe; (c) os Fatores de Risco
relacionados à Emissora e aos CRI; (d) a descrição dos negócios com empresas
ou pessoas relacionadas com a Emissora, assim entendidos os negócios
realizados com os respectivos controladores, bem como com empresas ligadas,
coligadas, sujeitas a controle comum ou que integrem o mesmo grupo
econômico da Emissora; e (e) a descrição detalhada das práticas de
governança corporativa recomendadas no Código de Melhores Práticas de
Governança Corporativa publicado pelo IBGC - Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa, adotadas pela Emissora ou por seus controladores,
bem como as informações pertinentes caso a Emissora não adote tais práticas,
nos termos solicitados pelo parágrafo primeiro do Artigo 9º do Código ANBIMA
de Regulação e Melhores Práticas para as Ofertas Públicas de Distribuição e
Aquisição de Valores Mobiliários, podem ser encontradas no Formulário de
Referência, elaborado nos termos da Instrução nº CVM 480, que se encontra
disponível para consulta nas páginas 259 a 345 do presente Prospecto, bem
como nos seguintes Websites:
• www.brasilpluralcorretora.com;
• www.brasilplural.com/securitizadora;
• www.gerafuturo.com.br/userfiles/file/oferta_publica/cri/lasa/prospecto_definitivo.pdf;
• http://www.vam.com.br/web/site/pt/documentos_ofertas.html; e
• www.cvm.gov.br (neste Website, acessar “Cias abertas e estrangeiras”, clicar
em “ITR, DFP, IAN, IPE e outras informações”, buscar por “Plural Capital
Securitizadora S.A.” e selecionar “Formulário de Referência” – “Em arquivo”).
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DEFINIÇÕES
Agência de Rating: Fitch Ratings Brasil Ltda., sociedade com sede na Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Bela Cintra, 904, 4º andar, inscrita
no CNPJ/MF sob o n°: 01.813.375/0001-33.
Agente Fiduciário: Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
S.A., sociedade com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, na Avenida das Américas, nº 500, bloco 13, grupo 205, CEP: 22640100, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.113.876/0001-91.
Alienação Fiduciária do Imóvel: Modalidade de garantia real constituída pela
Cedente, através da qual a Cedente transferiu, com escopo de garantia, à
Emissora, a propriedade fiduciária do Imóvel vinculado ao Contrato Imobiliário,
registrada em 01/11/2012, sob o nº 4 da matrícula do Imóvel nº 95.819 do
Livro 2 – Registro Geral do 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de
Uberlândia/MG, posteriormente aditada em 11 de outubro de 2012 e em 23 de
novembro de 2012.
ANBIMA: Associação Brasileira das Entidades do Mercado Financeiro e de
Capitais.
Anúncio de Encerramento: Anúncio pelo qual se dará publicidade do
encerramento da distribuição pública dos CRI Sênior, nos termos do Anexo V da
Instrução CVM 400/03.
Anúncio de Início: Anúncio pelo qual se dará publicidade do início da Oferta e
ao período de distribuição pública dos CRI Sênior, nos termos do Anexo IV da
Instrução CVM 400/03.
Assembleia Geral: A assembleia de titulares de CRI, realizada na forma do
disposto na Cláusula Décima Primeira do Termo de Securitização.
Assessor Legal: O assessor legal da Oferta, Tozzini, Freire, Teixeira e Silva
Advogados, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua
Borges Lagoa, n° 1328, inscrito no CNP/MF sob o n° 48.109.110/0001-12.
Auditor Independente: Ernst & Young Terco Auditores Independentes.
Aviso ao Mercado: Aviso ao Mercado publicado nos jornais Valor Econômico e
Diário Comercial de São Paulo, nos termos do Artigo 53 da Instrução CVM nº
400.
BACEN: Banco Central do Brasil.
Banco Escriturador e Banco Liquidante: Banco Citibank S.A, instituição
financeira, localizada na Avenida Paulista, nº 1.111 – 2º andar-parte, Cerqueira
César, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
33.479.023/0001-80.
BM&FBOVESPA: BM&F BOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e
Futuros, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça
Antonio Prado, n° 48, 7º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
09.346.601/0001-25.
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“Bookbuilding”: Procedimento de coleta de intenções de investimento, sem
recebimento de reservas ou fixação de lotes mínimos ou máximos, organizado
pelo Coordenador Líder e pelo Coordenador Contratado Geração Futuro, para
definição da taxa de juros na colocação dos CRI Sênior, nos termos do artigo
44 da Instrução CVM 400/03.
CCI: Cédula de Crédito Imobiliário da 1ª Série, fracionária, sob a forma
escritural, representativa dos Créditos Imobiliários, emitida pela Cedente em 05
de outubro de 2012 e posteriormente aditada em 27 de novembro de 2012, nos
termos da Escritura de Emissão e cedida para a Emissora por meio do Contrato
de Cessão.
Cedente: PKCENTER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SPE LTDA.,
sociedade com sede na Rodovia BR-497, s/n, km 1+480, CEP 38414-583, na
cidade de Uberlândia, estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o nº
11.079.831/0001-17.
CETIP: CETIP S.A. – Mercados Organizados, com sede na Cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida República do Chile, nº 230, 11º
andar, instituição autorizada pelo Banco Central do Brasil a prestar serviços de
custódia escritural de ativos e de liquidação financeira.
CETIP 21: Módulo de registro e negociação de ativos mantido e administrado
pela CETIP.
Cessão Fiduciária: Modalidade de garantia real constituída pela Garantidora,
através da qual a Garantidora transferiu, com escopo de garantia, à Emissora,
a propriedade fiduciária do saldo mantido de tempos em tempos na Conta
Vinculada Preço da Cessão;
CMN: Conselho Monetário Nacional.
Código Civil: Lei 10.406, de 20 de janeiro de 2002, conforme alterada.
Condições Precedentes da Cessão: (a) celebração da Escritura de Emissão
da CCI e registro da CCI na CETIP; (b) registro do Contrato de Cessão no
Cartório de Registro de Títulos e Documentos da Cidade de Uberlândia, Estado
de Minas Gerais; (c) obtenção da confirmação de recebimento pela Devedora,
da instrução de pagamento prevista na cláusula 3.3 do Contrato de Cessão; (d)
obtenção do registro da oferta dos CRI Sênior junto à CVM, nos termos da
Instrução CVM 414 e Instrução CVM 400; (e) celebração pela Cedente e a
Emissora do Contrato de Alienação Fiduciária do Imóvel, com a respectiva
averbação da garantia na matrícula do Imóvel, perante o competente Oficial de
Registro de Imóveis da Comarca de Uberlândia, Minas Gerais; (f) formalização
do Termo de Securitização e seu arquivamento perante a Instituição
Custodiante, até a data da integralização dos CRI; e (g) a subscrição e
integralização da totalidade dos CRI Sênior.
Conta Centralizadora: Conta corrente nº 0035060/5 da Agência 237, mantida
no Banco Bradesco S.A., de titularidade da Emissora, na qual serão depositados
os valores decorrentes do pagamento dos Créditos Imobiliários.
Conta Vinculada Preço da Cessão: Conta corrente n° 09497-8, Agência
8541, mantida no Itaú Unibanco S.A., de titularidade da Cedente, na qual será
depositado o Valor da Cessão.
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Contrato de Agente Fiduciário: Contrato de Prestação de Serviços de Agente
Registrador e Custodiante de Cédulas de Créditos Imobiliário e Agente
Fiduciário de Certificados de Recebíveis Imobiliários, celebrado em 15 de
fevereiro de 2011 entre a Emissora e o Agente Fiduciário.
Contrato de Cessão: Instrumento Particular de Contrato de Cessão de
Créditos Imobiliários com Coobrigação e Outras Avenças, celebrado em 05 de
outubro de 2012, posteriormente aditado em 27 de novembro de 2012,
mediante o qual a Cedente cedeu à Emissora os Créditos Imobiliários,
representados pela CCI e obrigou-se a constituir garantia de Alienação
Fiduciária do Imóvel para garantir o pagamento dos Créditos Imobiliários pela
Devedora.
Contrato de Cessão Fiduciária: Instrumento Particular de Contrato de
Cessão Fiduciária em Garantia e outras Avenças, celebrado entre a Garantidora
e a Emissora, mediante o qual a Garantidora constituiu a Cessão Fiduciária em
favor da Emissora;
Contrato de Construção: Contrato de Prestação de Serviços para Execução
de Obra pelo Regime de Administração com Garantia de Preço Máximo,
celebrado entre a Cedente e Ralc Construções Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o
n° 04.956.603/0002-01, em 01 de agosto de 2012, posteriormente aditado em
29 de outubro de 2012.
Contrato de Distribuição: Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição
Pública de Certificados de Recebíveis Imobiliários, Sob Regime de Melhores
Esforços de Colocação, da 4ª Série da 1ª Emissão da Brasil Plural
Securitizadora S.A, celebrado entre Brasil Plural Securitizadora S.A e Brasil
Plural Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Contrato Imobiliário: Instrumento Particular de Contrato Atípico de Locação
de Bem Imóvel e Outras Avenças, celebrado entre a Cedente e a Devedora em
01 de agosto de 2012, posteriormente aditado em 29 de outubro de 2012,
objetivando a locação, em caráter atípico, por um prazo de 180 (cento e
oitenta) meses contados da data de imissão na posse do Imóvel pela Cedente
que deverá ocorrer em até 9 (nove) meses da Data de Início da Construção, e
mediante o pagamento de um aluguel mensal no montante de R$ 1.022.469,04
(um milhão, vinte e dois mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e quatro
centavos), devido a partir da Data de Início do Prazo Locatício e corrigido pela
variação acumulada do IPCA apurada desde a data base de abril de 2012 até o
mês imediatamente anterior à Data de Início do Prazo Locatício, para o primeiro
ano de vigência da locação (“Aluguel Mensal”). O Aluguel Mensal será corrigido
pela variação acumulada do IPCA apurada: (i) desde a data base de abril de
2012 até o mês imediatamente anterior à data de conclusão da obra, para o
segundo ano de vigência da locação e (ii) desde a data do primeiro aniversário
da data de conclusão da obra até o mês imediatamente anterior ao vencimento
do segundo aniversário da data de conclusão da obra, e assim sucessivamente
para os demais períodos de 12 meses de vigência da locação. Caso a legislação
aplicável permita reajuste em prazos inferiores, a aplicação do reajuste será
aquela que a lei permitir, independentemente de atraso na entrega do Imóvel.
Coordenador Líder: Brasil Plural Corretora de Câmbio, Títulos e Valores
Mobiliários S.A., sociedade com sede na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Rua Surubim, n° 373, Térreo, conjuntos 01-parte e 02-parte, inscrita
no CNPJ/MF sob o n° 05.816.451/0001-15.
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Coordenadores Contratados: Geração Futuro Corretora de Valores S.A.,
instituição financeira integrante do sistema de distribuição de títulos e valores
mobiliários, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na
Praça XV de Novembro, nº 20, 12º andar, Grupo 1.201-B, inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 27.652.684/0001-62 e Votorantim Asset Management Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários Ltda, com sede na Avenida das Nações Unidas, n°
14.171, Torre A - 7º Andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 03.384.738/0001-98.
Créditos do Contrato Imobiliário: todos os créditos e seus acessórios
decorrentes do Contrato Imobiliário, incluindo todos e quaisquer valores,
presentes e futuros, referente à locação do Imóvel, bem como todos os seus
acessórios e garantias, tais como atualização monetária, multas, juros de mora
e remuneratórios, penalidades, indenizações, valores eventualmente pagos por
seguradoras em caso de sinistro do Imóvel, quaisquer direitos, prerrogativas e
garantias assegurados à Emissora em razão de sua titularidade, e todos os
demais encargos e direitos previstos no Contrato Imobiliário.
Créditos Imobiliários: O volume de 80% (oitenta por cento) dos Créditos do
Contrato Imobiliário que lastreiam a emissão da CCI, com saldo devedor
principal de R$ 147.235.541,76 (cento e quarenta e sete milhões, duzentos e
trinta e cinco mil, quinhentos e quarenta e um reais e setenta e seis centavos),
na Data de Emissão, decorrentes da locação do Imóvel, conforme estabelecido
no Contrato Imobiliário.
Credor: Originalmente o Cedente e posteriormente, após a assinatura do
Contrato de Cessão, a Emissora.
CRI: Certificados de Recebíveis Imobiliários, emitidos com lastro nos Créditos
Imobiliários, por meio da formalização do Termo de Securitização, nos termos
dos artigos 6º a 8º da Lei nº 9.514/1997, respectivamente da 4ª e 5ª Séries da
1ª emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Emissora, quando
referidos em conjunto.
CRI em Circulação: São todos os CRI subscritos e integralizados, excluídos (i)
aqueles mantidos em tesouraria pela Emissora; (ii) os de titularidade de (a)
empresas controladas, direta ou indiretamente, pela Emissora; (b) acionistas
controladores e empresas controladoras, direta ou indiretamente, da Emissora;
e (c) administradores da Emissora.
CRI Júnior: Títulos de créditos nominativos, de livre negociação, integrantes
da 5ª Série da 1ª Emissão da Emissora emitidos sob a forma escritural, que: (i)
não integram a Oferta; (ii) não serão registrados na CVM nos termos da
Instrução nº 400/03, e (iii) se subordinam ao pagamento de principal e juros
da 4ª Série de CRI Sênior.
CRI Sênior: Títulos de créditos nominativos, de livre negociação, integrantes
da 4ª Série da 1ª Emissão da Emissora emitidos sob a forma escritural, que: (i)
são distribuídos por meio da Oferta; (ii) foram registrados na CVM nos termos
da Instrução nº 400/03, e (iii) têm preferência nas amortizações de principal e
pagamento juros em relação aos CRI Júnior integrantes da 5ª Série desta
mesma Emissão.
Custodiante ou Instituição Custodiante: Oliveira Trust Distribuidora de
Titulos e Valores Mobiliários S.A., sociedade com sede na Cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 500, bloco 13,
grupo 205, CEP: 22640-100, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.113.876/0001-91.
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CVM: Comissão de Valores Mobiliários S.A., autarquia federal, com sede na
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Sete de Setembro,
n° 111, 28º andar, inscrita no CNPJ/MF sob n° 29.507.878/0001-08;
Data de Emissão: 15 de novembro de 2012.
Data de Início do Cálculo: 15 de novembro de 2012.
Data de Início da Construção: a data em que terão início as obras no
Imóvel, correspondente a até 10 (dez) Dias Úteis após a comunicação da
Cedente sobre a emissão e distribuição efetiva dos CRI, sendo que tal
comunicação deverá ocorrer em no máximo 48 (quarenta e oito horas) após o
prazo limite de 27 de novembro de 2012.
Data de Início do Prazo Locatício: a data em que o prazo de locação terá início
e os alugueis passarão a ser devidos pela Devedora, correspondente a 9 (nove)
meses contados da Data de Início da Construção, independente da entrega das
obras no Imóvel, conforme definido na cláusula 4.5 do Contrato Imobiliário.
Data de Vencimento Final: 15 de setembro de 2028.
Despesas do Patrimônio Separado: a) além daquelas previstas no Anexo III
do Termo de Securitização, as despesas necessárias para: (i) o registro da
Oferta e dos CRI nos órgãos competentes; (ii) o registro e custódia da CCI; e
(iii) o pagamento de demais custos e despesas comprovadamente incorridos
pela Emissora na emissão e manutenção dos CRI; b) as despesas com a
gestão, cobrança, realização, administração, custódia e liquidação dos Créditos
Imobiliários e do Patrimônio Separado, inclusive as referentes à sua
transferência para outra companhia securitizadora de créditos imobiliários, na
hipótese de o Agente Fiduciário vir a assumir a sua administração; c) as
despesas com terceiros especialistas, advogados, auditores ou fiscais, empresa
de medição de obra, agência de rating, banco escriturador, banco liquidante,
agente fiduciário, instituição custodiante, bem como as despesas com
procedimentos legais, incluindo sucumbência, incorridas para resguardar os
interesses dos titulares dos CRI e realização dos Créditos Imobiliários e
Garantias integrantes do Patrimônio Separado, que deverão ser previamente
aprovadas e pagas pelos mesmos titulares; d) as despesas com publicações,
transporte, alimentação, viagens e estadias, necessárias ao exercício da função
de Agente Fiduciário, durante ou após a prestação dos serviços, mas em razão
desta, serão pagas pela Emissora, desde que aprovadas previamente por ela,
sempre que possível; e) os eventuais tributos que, a partir da Data de Emissão,
venham a ser criados e/ou majorados ou que tenham sua base de cálculo ou
base de incidência alterada, questionada ou reconhecida, de forma a
representar, de forma absoluta ou relativa, um incremento da tributação
incidente sobre os ativos do Patrimônio Separado; e f) as perdas, danos,
obrigações ou despesas, incluindo taxas e honorários advocatícios arbitrados
pelo juiz, resultantes, direta ou indiretamente, da Emissão, exceto se tais
perdas, danos, obrigações ou despesas: (i) forem resultantes de
inadimplemento, dolo ou culpa por parte da Emissora ou de seus
administradores, empregados, consultores e agentes, conforme vier a ser
determinado em decisão judicial final proferida pelo juízo competente; ou (ii)
sejam de responsabilidade da Devedora ou puderem ser a elas atribuídos como
de sua responsabilidade.
Devedora ou Locatária: Lojas Americanas S.A., sociedade com sede na
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Sacadura Cabral, n°
102, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 33.014.556/0001-96.
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Documentos da Operação: Significam conjuntamente (i) o Contrato
Imobiliário; (ii) a Escritura de Emissão; (iii) o Contrato de Cessão; (iv) o Termo
de Securitização; (v) o Contrato de Distribuição; (vi) o Contrato de Abertura e
Manutenção da Conta Centralizadora, celebrado pela Emissora com o Banco
Bradesco S.A.; (vii) o Contrato de Custódia de Recursos Financeiros, celebrado
pela Cedente com a Emissora e o Itaú Unibanco S.A.; e (viii) Contrato de
Agente Fiduciário.
Dia Útil: Todo e qualquer dia que não seja sábado, domingo ou feriado
nacional.
Emissão: a 1ª emissão de CRI Sênior e CRI Júnior pela Emissora.
Emissora: Brasil Plural Securitizadora S.A., nova denominação de Plural
Capital Securitizadora S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Surubim, nº 373, 1º andar, inscrita no
CNP/MF sob o nº 12.610.764/0001-88.
Escritura de Emissão: Instrumento Particular de Emissão de Cédula de
Crédito Imobiliário Fracionária, sob a forma escritural, sem Garantia, celebrado
em 05 de outubro de 2012, posteriormente aditada em 27 de novembro de
2012, por meio do qual a CCI foi emitida pela Cedente para representar os
Créditos Imobiliários.
Eventos de Transferência da Administração do Patrimônio Separado:
Qualquer dos eventos previstos na Cláusula Décima do Termo de Securitização,
os quais ensejarão a assunção imediata da administração do Patrimônio
Separado pelo Agente Fiduciário.
Evento de Vencimento Antecipado: A declaração de vencimento antecipado
do Contrato Imobiliário ou do Termo de Securitização nos termos da cláusula
3.1, “xvii” do Termo de Securitização.
Formulário de Referência: Formulário de Referência da Emissora, elaborado
nos termos da Instrução CVM 480.
Garantias: Os CRI contam com Regime Fiduciário e Patrimônio Separado, nos
termos do artigo 9 da Lei 9.514/97. Adicionalmente, a Garantidora constituiu
em favor da Emissora as garantias de: (i) Alienação Fiduciária de Bem Imóvel,
constituída sob o Imóvel, nos termos da Lei n° 9.514/97 e (ii) Cessão Fiduciária
constituída sob o saldo mantido de tempos em tempos na Conta Vinculada
Preço da Cessão, nos termos da Lei n° 10.931/04, ambas as garantias
constituídas pela Garantidora em favor da Emissora, para garantir: (a) todas as
obrigações principais e acessórias, presentes e futuras, assumidas pela Cedente
perante a Emissora, conforme previsto no Contrato de Cessão, através do qual
a Cedente se coobrigou pelo pagamento dos Créditos Imobiliários, nos termos e
condições previstos no Contrato Imobiliário, responsabilizando-se pela
adimplência ou solvência da Devedora dos Créditos Imobiliários cedidos à
Emissora, sendo a Cedente também responsável pela correta formalização,
existência e validade dos Créditos Imobiliários representados pela CCI, nos
termos dos artigos 295, 296 e 297 do Código Civil, além dos pagamentos dos
Créditos Imobiliários em caso de rescisão por culpa ou dolo de quaisquer das
partes do Contrato Imobiliário; (b) a obrigação da Cedente em pagar todo e
qualquer valor que seja devido pela Cedente à Devedora em decorrência do
Contrato Imobiliário, incluindo, mas não se limitando, aquele relativos às
multas e penalidades aplicáveis, nos termos do Contrato Imobiliário; e (c) as
obrigações da Cedente perante a Emissora nos termos da cláusula 1.4.1 do
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Contrato de Cessão. Os CRI Sênior contam ainda com garantia de subordinação
dos CRI Júnior, conforme a Ordem de Pagamentos dos CRI.
Garantidora: PKCENTER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SPE LTDA.,
sociedade com sede na Rodovia BR-497, s/n, km 1+480, CEP 38414-583, na
cidade de Uberlândia, estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o nº
11.079.831/0001-17.
Imóvel: Centro de Distribuição com 89.187,64 m² a ser construído em terreno
com área total de 204.536,57 m², localizado na Avenida CTR Empresarial, s/n,
Loteamento Fechado CTR Centro Empresarial, na cidade de Uberlândia, Estado
de Minas Gerais, inscrito na matrícula sob n° 95.819 do 2° Oficial de Registro
de Imóveis de Uberlândia, MG, objeto do Contrato Imobiliário;
Instrução CVM nº 28: Instrução CVM nº 28, de 23 de novembro de 1983,
conforme alterada.
Instrução CVM nº 400: Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003,
conforme alterada.
Instrução CVM nº 414: Instrução CVM nº 414, de 30 de dezembro de 2004,
conforme alterada.
Instrução CVM nº 476: Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009,
conforme alterada.
Instrução CVM nº 480: Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009,
conforme alterada.
IPCA: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, calculado e
divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.
IR: Imposto sobre a Renda.
IRPJ: Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica.
IRRF: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte.
Investidores: Pessoas físicas e jurídicas cujas ordens específicas de
investimento representem valores iguais ou superiores ao limite de aplicação de
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), fundos de investimento, Clubes de
Investimento, carteiras administradas, fundos de pensão, entidades
administradoras de recursos de terceiros registradas na CVM, entidades
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, condomínios destinados à
aplicação em carteira de títulos e valores mobiliários registrados na CVM e/ou
na BM&FBOVESPA, seguradoras, entidades de previdência complementar e de
capitalização e investidores residentes no exterior que invistam no Brasil
segundo as normas da Resolução CMN nº 2.689/2000 e da Instrução CVM nº
325/2000.
JUCESP: Junta Comercial do Estado de São Paulo.
Lei 10.931/04: Lei n° 10.931, de 02 de agosto de 2004, conforme alterada.
Lei 6.404/76 ou Lei das Sociedades por Ações: Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, conforme alterada.
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Lei 9.514/97: Lei n° 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme alterada,
que criou o Sistema de Financiamento Imobiliário.
Lei de Locação: Lei n° 8.245, de 18 de outubro de 1991, conforme alterada, que
regula a locação de imóveis urbanos e os procedimentos pertinentes a locação.
Oferta: A distribuição pública de CRI Sênior, realizada nos termos da Instrução
CVM nº 400/2003 e da Instrução CVM nº 414/2004.
Ordem de Pagamentos: É a ordem de pagamentos que deverá ser observada
para utilização pela Emissora dos recursos do Patrimônio Separado conforme
definido no Termo de Securitização e na página 13 deste Prospecto.
Participante Subcontratado: Qualquer instituição integrante do sistema de
distribuição de valores mobiliários, nos termos da Lei 6.385, de 07 de
dezembro de 1976, conforme alterada, que eventualmente venha a ser
contratada, em comum acordo entre o Coordenador Líder e a Emissora, para
atuar como participante subcontratado da Oferta apenas no recebimento de
ordens, mediante assinatura de termo de adesão ao Contrato de Distribuição.
Patrimônio Separado: Patrimônio constituído após a instituição do Regime
Fiduciário, composto pelos Créditos Imobiliários, em conjunto com as Garantias
e a Conta Centralizadora, o qual não se confunde com o patrimônio comum da
Emissora e se destina exclusivamente à liquidação dos CRI, bem como as
Despesas do Patrimônio Separado.
Prospecto Definitivo ou Prospecto: O Prospecto Definitivo de Distribuição
Pública de Certificados de Recebíveis Imobiliários da 4a Série da Primeira
Emissão da Brasil Plural Securitizadora S.A.
Regime Fiduciário: Regime fiduciário instituído pela Emissora na forma do artigo
9º da Lei nº 9.514/1997, sobre os Créditos Imobiliários representados pela CCI,
incluindo a Garantia e a Conta Centralizadora, com a consequente constituição do
Patrimônio Separado, conforme previsto no Termo de Securitização.
Remuneração: Significa a remuneração incidente sobre o valor nominal
unitário dos CRI, conforme descrita na Cláusula Quinta do Termo de
Securitização e nas páginas 46 a 50 deste Prospecto Definitivo.
Securitização: Operação pela qual os Créditos Imobiliários representados pela
CCI e a própria CCI são expressamente vinculados aos CRI da presente Emissão,
mediante assinatura do Termo de Securitização, lavrado pela Emissora e
registrado junto à Instituição Custodiante, nos termos da Lei 9.514/97.
Termo de Securitização: Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da
4a e 5ª Séries da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da
Brasil Plural Securitizadora S.A., celebrado em 30 de novembro de 2012 entre a
Emissora e o Agente Fiduciário.
Valor da Cessão: A CCI será cedida pela Cedente à Emissora pelo valor de R$
87.709.000,00 (oitenta e sete milhões setecentos e nove mil reais).
Valor Total da Oferta: valor correspondente à totalidade do valor unitário de
CRI Sênior colocado publicamente, qual seja: R$81.000.000,00 (oitenta e um
milhões).
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CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E PROJEÇÕES
As declarações constantes neste Prospecto relacionadas com os planos,
previsões, expectativas da Emissora sobre eventos futuros e estratégias
constituem estimativas e declarações futuras, que estão fundamentadas, em
grande parte, em perspectivas atuais, projeções sobre eventos futuros e
tendências que afetam ou poderiam afetar o setor de securitização imobiliária
no Brasil, os negócios da Emissora, sua situação financeira ou o resultado de
suas operações.
Embora a Emissora acredite que estejam baseadas em premissas razoáveis,
essas estimativas e declarações futuras estão sujeitas a diversos riscos e
incertezas, e são feitas com base nas informações disponíveis na data deste
Prospecto. Em vista desses riscos e incertezas, as estimativas e declarações
futuras constantes deste Prospecto não são garantias de resultados futuros e,
portanto, podem vir a não se concretizar, estando muitas delas além do
controle ou da capacidade de previsão da Emissora. Por conta desses riscos e
incertezas, o investidor não deve se basear exclusivamente nessas estimativas
e declarações futuras para tomar sua decisão de investimento nos CRI.
O desempenho da Emissora pode diferir substancialmente daquele previsto em
suas estimativas e declarações futuras em razão de inúmeros fatores,
incluindo:

•

•
•

os efeitos da crise financeira internacional no Brasil;
as alterações na conjuntura social, econômica, política e de negócios do
Brasil, incluindo flutuações na taxa de câmbio, de juros ou de inflação, e
liquidez nos mercados financeiro e de capitais;
alterações nas leis e nos regulamentos aplicáveis ao setor de
securitização imobiliária, incluindo a legislação e regulamentação
ambiental, trabalhista, tributária, nos níveis municipal, estadual e
federal, bem como alterações no entendimento dos tribunais ou
autoridades brasileiras em relação a essas leis e regulamentos;
a capacidade da Emissora de implementar com sucesso a sua estratégia
de negócio; e
outros fatores discutidos na Seção “Fatores de Risco”, na página 104
deste Prospecto.

Declarações que dependam ou estejam relacionadas a eventos ou condições
futuras ou incertas, ou que incluam as palavras “acredita”, “antecipa”,
“continua”, “entende”, “espera”, “estima”, “faria”, “planeja”, “poderia”, “pode”,
“poderá”, “pretende”, “prevê”, “projeta”, suas variações e palavras similares
têm por objetivo identificar estimativas e declarações futuras. As estimativas e
declarações futuras constantes deste Prospecto referem-se apenas à data em
que foram expressas, sendo que a Emissora não assume a obrigação de
atualizar publicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas e declarações
futuras, em razão de novas informações, eventos futuros ou quaisquer outros
fatores.
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INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA EMISSORA
Identificação

BRASIL PLURAL SECURITIZADORA
S.A., sociedade por ações, registrada
perante CVM sob o nº 22233 e inscrita
no
CNPJ/MF
sob
o
nº
12.610.764/0001-88 , com seus atos
constitutivos arquivados na Junta
Comercial do Estado de São Paulo –
JUCESP sob o NIRE 35.300.383.796.

Sede

Rua Surubim, 373, 1º andar, na
cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, CEP 04571-050.

Diretoria de
Relações com Investidores

A
Diretoria
de
Relações
com
Investidores, sob a responsabilidade
do
Diretor
de
Relações
com
Investidores
Sr.
Michel
Gutnik
Steinberg, está localizado na Rua
Surubim, 373, 1o andar, na cidade de
São Paulo. A Diretoria pode ser
contatada por meio do telefone 213923-8000, fax 21-3923-8001 ou email:
Risecuritizadora@brasilplural.com.

Auditores
Emissora

Independentes

da

Ernst & Young Terco Auditores
Independentes

Jornais nos quais a Emissora
Divulga Informações
Site na Internet

Diário Comercial de São Paulo
www.brasilplural.com/securitizadora
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IDENTIFICAÇÃO DA EMISSORA, DO COORDENADOR LÍDER, DO AGENTE
FIDUCIÁRIO, DOS ASSESSORES LEGAIS E DOS DEMAIS PRESTADORES
DE SERVIÇOS DESTA EMISSÃO
A Emissão foi estruturada e implementada pela Emissora e pelo Coordenador
Líder, os quais contaram, ainda, com o auxílio do Assessor Legal e demais
prestadores de serviços. A identificação e os dados de contato de cada uma
dessas instituições e de seus responsáveis, além da identificação dos demais
envolvidos e prestadores de serviços contratados pela Emissora para fins da
Emissão, encontram-se abaixo.
Emissora
Brasil Plural Securitizadora S.A.
Rua Surubim 373, 1º Andar, São Paulo – SP, CEP 004571-050
At.: Fernando Fonseca
Tel.: (11) 3206-8000
Fax: (11) 3206-8001
E-mail: ri-securitizadora@brasilplural.com
fernando.fonseca@brasilplural.com
Website: www.brasilplural.com/securitizadora
Descrição das Principais Funções da Emissora
A Emissora é a responsável pela emissão dos CRI da presente Emissão.
Coordenador Líder
Brasil Plural Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rua Surubim, 373, Térreo, conjuntos 1-parte e 2-parte
São Paulo, SP - CEP 04571-050
At.: Fernando Fonseca
Tel.: (11) 3206 8000
Fax: (11) 3206 8001
E-mail: fernando.fonseca@brasilplural.com
Website: www.brasilpluralcorretora.com
Descrição das Principais Funções do Coordenador Líder
O Coordenador Líder é a instituição responsável pela estruturação,
coordenação, distribuição e colocação dos CRI no mercado no âmbito da Oferta.
Coordenadores Contratados
Geração Futuro Corretora de Valores S.A.
Av. Paulista, 287, 11º andar
São Paulo, SP - CEP: 01311-000
At.: Sr. Amilton José Bardelotti
Tel.: (11) 2137 8888
Fax: (11) 2137 8195
E-mail: bardelotti@gerafuturo.com.br e juridico@gerafuturo.com.br
Website: www.gerafuturo.com.br
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Votorantim Asset Management Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Ltda.
Av. Nações Unidas, 14.171 - Torre A - 7º Andar
São Paulo, SP – CEP: 04795-100
At.: Maximiliano Marques Rodrigues
Tel.: (11) 5171 5101
Fax: (11) 5171 5194
E-mail: vwmprodutosestruturados@votorantimwm.com.br
Website: www.vam.com.br
Descrição das Principais Funções e Responsabilidades dos Coordenadores
Contratados na Emissão
Cada um dos Coordenadores Contratados efetuará a colocação pública dos CRI
Sênior em regime de melhores esforços de liquidação nos termos do Contrato
de Colocação e do seu respectivo termo de adesão.
Agente Fiduciário
Oliveira Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários S.A.
Avenida das Américas, nº 500, bloco 13, grupo 205.
Rio de Janeiro – RJ - CEP: 22640-100
At.: Gustavo Dezouzart
Tel.: (21) 3514-0000
Fax: (21) 3514-0099
E-mail: ger3.agente@oliveiratrust.com.br e gustavo@oliveiratrust.com.br
Website: www.oliveiratrust.com.br
Descrição das Principais Funções e Responsabilidades do Agente Fiduciário na
Emissão
O Agente Fiduciário, nos termos da Instrução CVM 28 e conforme estabelecido
no Termo de Securitização, é responsável pelo cumprimento das seguintes
atribuições:
(a)

(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

zelar pela proteção dos direitos e interesses dos titulares dos CRI,
empregando no exercício da função o cuidado e a diligência que todo
homem ativo e probo emprega na administração dos próprios bens,
acompanhando a atuação da Emissora na administração do Patrimônio
Separado;
acompanhar a manutenção da suficiência e exequibilidade da Garantia;
exercer, na hipótese de insolvência da Emissora ou nas demais hipóteses
previstas no Termo de Securitização, a administração do Patrimônio
Separado, observado o disposto no Termo de Securitização;
promover, conforme previsto no Termo de Securitização, a liquidação do
Patrimônio Separado;
renunciar à função, na hipótese de superveniência de conflito de
interesses ou de qualquer outra modalidade de inaptidão;
conservar em boa guarda toda a escrituração, correspondência,
informação e documentos em geral relacionados ao exercício de suas
funções;
verificar, no momento de aceitar a função, a veracidade das informações
contidas no Termo de Securitização acerca dos Créditos Imobiliários e da
Garantia, de acordo com os documentos apresentados pela Emissora,
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(h)
(i)
(j)

(k)
(l)
(m)
(n)

(o)
(p)

diligenciando no sentido de que sejam sanadas as omissões, falhas ou
defeitos de que tenha conhecimento;
manter atualizada a relação de titulares dos CRI e seus endereços
mediante, inclusive, gestões junto à Emissora;
fiscalizar o cumprimento das cláusulas constantes da escritura de
emissão, especialmente daquelas impositivas de obrigações de fazer e de
não fazer;
adotar as medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias à defesa dos
interesses dos titulares dos CRI, bem como à realização dos Créditos
Imobiliários e da Garantia afetados ao Patrimônio Separado, caso a
Emissora não o faça;
notificar os Investidores assim que tomar ciência da ocorrência de
eventual inadimplemento de quaisquer obrigações atinentes ao Termo de
Securitização;
acompanhar e fiscalizar a atuação da Emissora na administração do
Patrimônio Separado e solicitar, quando considerar necessário, auditoria
extraordinária na Emissora, justificando as razões de tal medida;
acompanhar a observância da periodicidade na prestação das
informações obrigatórias, alertando os titulares do CRI acerca de
eventuais omissões ou inverdades constantes de tais informações;
acompanhar diariamente o cálculo, realizado pela Emissora, do preço
unitário dos CRI, disponibilizando-o aos titulares dos CRI, à Emissora e
aos participantes do mercado, através de sua central de atendimento
e/ou de seu website;
fornecer à Emissora termo de quitação, no prazo de 5 (cinco) dias após a
comprovação de quitação dos CRI em circulação à época e extinção do
Regime Fiduciário, se assim solicitado; e
observar as demais obrigações e responsabilidades previstas na Instrução
CVM 28.

O Agente Fiduciário notificará aos titulares dos CRI o inadimplemento de
quaisquer obrigações referentes ao Termo de Securitização, tempestivamente,
e em qualquer caso em prazo não superior a 5 (cinco) Dias Úteis contados a
partir da ocorrência do inadimplemento.
O Agente Fiduciário poderá ser substituído nas hipóteses de ausência ou
impedimento temporário, destituição, renúncia, intervenção, liquidação,
falência ou qualquer outro caso de vacância, devendo ser realizada, no prazo
de 30 (trinta) dias, contado da ocorrência de qualquer desses eventos,
Assembleia Geral, para que seja eleito o novo agente fiduciário.
A destituição ou renúncia do Agente Fiduciário será realizada nos termos do seu
respectivo contrato de prestação de serviços, sendo que, nos termos do Termo
de Securitização o Agente Fiduciário poderá ser destituído:
(a)
(b)
(c)

pela CVM, nos termos da legislação em vigor;
pelo voto de 2/3 (dois terços) dos CRI Votantes, exceto conforme a
alínea “c)” abaixo;
por deliberação em Assembleia Geral, aprovada pelo voto da maioria
simples dos titulares dos CRI Votantes, na hipótese de descumprimento
dos deveres previstos no artigo 13 da Lei 9.514/97 ou nas hipóteses de
descumprimento das obrigações e responsabilidades do Agente Fiduciário
mencionadas acima.

O Agente Fiduciário eleito em substituição assumirá integralmente os deveres,
atribuições e responsabilidades constantes da legislação aplicável e do Termo
de Securitização. A substituição do Agente Fiduciário em caráter permanente
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deverá ser objeto de aditamento ao Termo de Securitização. Os titulares dos
CRI poderão nomear substituto provisório nos casos de vacância ou de
destituição do Agente Fiduciário, nos termos da Cláusula 9.6 do Termo de
Securitização, por meio de deliberação em Assembleia Geral aprovada pelo voto
da maioria simples dos CRI Votantes.
O Agente Fiduciário responde perante os titulares do CRI pelos prejuízos que
lhes causar por culpa ou dolo no exercício de suas funções.
Instituição Custodiante da CCI
Oliveira Trust DTVM S.A.
Avenida das Américas, nº 500, bloco 13, grupo 205
Rio de Janeiro, RJ - CEP: 22640-100
At.: Gustavo Dezouzart
Tel.: (21) 3514-0000
Fax: (21) 3514-0099
E-mail: ger3.agente@oliveiratrust.com.br e gustavo@oliveiratrust.com.br
Website: www.oliveiratrust.com.br
Descrição das Principais
Custodiante na Emissão

Funções

e

Responsabilidades

da

Instituição

Compete à Instituição Custodiante, de acordo com os respectivos Contratos de
Prestação de Serviços de Registro e Custódia firmados com o Cedente e a
Emissora:
(a)

(b)
(c)
(d)

verificar a regularidade da emissão da CCI, analisando a regularidade
das assinaturas e a validade de seus termos e condições, registros, bem
como os termos e condições, assinaturas e registros da Escritura de
Emissão e do Contrato Imobiliário, lastro da CCI;
manter sob sua custódia as vias originais da Escritura de Emissão da CCI
e do Termo de Securitização, bem como de cópia dos instrumentos que
dão origem aos Créditos Imobiliários durante todo o período do contrato;
realizar o registro da CCI junto à CETIP e o seu depósito na conta da
Securitizadora; e
enviar declaração à Emissora atestando que o Termo de Securitização e
a CCI encontram-se devidamente registrados e custodiados nos termos
da Lei 10.931/04 e Instrução CVM 414 e legislações relacionadas.

A Emissora pode, a qualquer tempo, contratar outra instituição credenciada
pela CVM para prestação dos serviços de custódia, agindo sempre no interesse
dos titulares dos CRI, e desde que aprovado pela Assembleia Geral.
Assessor Legal da Oferta
Tozzini, Freire, Teixeira e Silva Advogados
Rua Borges Lagoa, 1328
São Paulo – SP, CEP 04038-904
At.: Antonio Felix de Araujo Cintra
Tel.: (11) 5086-5000
Fax: (11) 5086-5555
Email: afcintra@tozzinifreire.com.br
Website: www.tozzinifreire.com.br
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Descrição das Principais Funções do Assessor Legal da Oferta
O Assessor Legal da Oferta, de acordo com o contrato de prestação de serviços
celebrado, foi responsável (i) pela elaboração e/ou revisão de todos os
documentos envolvidos na presente emissão de CRI, (ii) pelo acompanhamento
do processo de registro da Emissão junto à CVM, bem como (iii) pela emissão
de opinião legal sobre a Oferta.
Auditor da Emissora
Ernst & Young Terco Auditores Independentes
Centro Empresarial de São Paulo – CENESP
Avenida Maria Coelho Aguiar, 215
Bloco B – 4o andar – Jardim São Luiz
São Paulo – SP – CEP 05804-900
At.: Eduardo Braga Perdigão
Tel.: (11) 2573-3560
Fax: (11) 2573-3000
E-mail: eduardo.perdigao@br.ey.com
Website: www.ey.com/BR/pt/Home
Descrição das Principais Funções do Auditor da Emissora
O Auditor da Emissora é a empresa responsável por analisar as demonstrações
financeiras apresentadas pela Emissora.
Nos termos do art. 31 da Instrução CVM n° 308/1999, os auditores
independentes não podem prestar serviços para um mesmo cliente, por prazo
superior a 5 (cinco) anos consecutivos exigindo-se ainda um intervalo mínimo
de 3 (três) anos para a sua recontratação. Assim sendo, a Emissora tem por
obrigatoriedade trocar o auditor independente a cada período de 5 (cinco) anos.
Não obstante, a Emissora poderá substituir, a qualquer tempo, o Auditor
Independente, observadas as disposições de seu estatuto social.
Banco Escriturador e Banco Liquidante
Banco Citibank S.A
Avenida Paulista, nº 1.111 – 2º andar-parte
At.: Ricardo Alves Lopes
São Paulo, SP
Telefone: (11) 4009-7169
Fax: (11) 2122-2057
E-mail: ricardo.lopes@citi.com
Website: www.citibank.com.br
Descrição das Principais Funções do Banco Escriturador e Banco Liquidante
O Banco Escriturador e banco Liquidante é o responsável pela escrituração e
liquidação dos CRI da presente Emissão.
A Emissora pode, a qualquer tempo, contratar outra instituição credenciada
pela CVM para prestação dos serviços de escrituração e liquidação, agindo
sempre no interesse dos titulares dos CRI, e desde que aprovado pela
Assembleia Geral.
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Agência de Rating
Fitch Ratings Brasil Ltda
Alameda Santos, n° 700, 7º andar.
São Paulo – SP, CEP 01418-100
At.: Paula Bunn
Tel.: (11) 4504-2600
Fax: (11) 4504-2601
E-mail: Paula.bunn@fitchratings.com
Website: www.fitchratings.com.br
Descrição das Principais Funções da Agência de Rating
A Agência de Rating é a responsável pela análise dos riscos relativos à operação
e posterior atribuição de uma classificação do mesmo. Adicionalmente, a
Agência de Classificação de Risco deverá também monitorar a classificação de
risco atribuída aos CRI trimestralmente, durante todo o prazo de emissão.
A Emissora pode contratar outras agências de classificação de risco, agindo
sempre no interesse dos titulares dos CRI, e desde que aprovado pela
Assembleia Geral.
Substituição dos Prestadores de Serviços da Emissão
A destituição ou renúncia: (i) do Agente Fiduciário; (ii) da Instituição
Custodiante; (iii) do Banco Escriturador e Banco Liquidante; (iv) da Agência de
Rating; (v) do banco no qual se encontra aberta a Conta Centralizadora e a
Conta Vinculada; (vi) de prestadores de serviços contratados pela Emissora
específica e unicamente para realizar atividades de gestão, cobrança,
realização, administração, custódia e liquidação dos Créditos Imobiliários e do
Patrimônio Separado desta Emissão, exclusivamente; e (vii) de terceiros
especialistas, advogados, auditores ou fiscais, empresas de medição de obra,
contratados com o fim específico e único de resguardar os interesses dos
titulares dos CRI e assegurar a realização dos Créditos Imobiliários e Garantias
integrantes do Patrimônio Separado desta Emissão, exclusivamente
(“Prestadores de Serviço”) será realizada nos termos dos respectivos contratos
de prestação de serviço, ficando a nomeação do novo prestador condicionada à
prévia aprovação, seja em primeira convocação da Assembleia Geral ou em
qualquer convocação subsequente, por titulares de CRI que representem a
maioria simples dos CRI Votantes, exceto na hipótese de destituição ou
renúncia de prestadores de serviços contratados pela Emissora para a
realização de serviços internos, cotidianos e inerentes às atividades da
Emissora, notadamente, mas sem limitação, auditores independentes e bancos
liquidantes, desde que tais substituições não impliquem em alteração ou
majoração dos custos vinculados à Emissão.
Na hipótese de substituição de qualquer Prestador de Serviço de que trata o
parágrafo precedente, a Emissora indicará uma relação de até 3 (três)
empresas de primeira linha, referendando a ordem de preferência de cada um
dos indicados (“Ordem de Preferência”), para substituir o Prestador de Serviço,
cabendo à Assembleia Geral deliberar sobre a nomeação do novo prestador.
Caso nenhuma das empresas indicadas pela Emissora seja nomeada pela
Assembleia Geral, os Titulares de CRI deverão indicar na própria Assembleia
Geral, um novo prestador de serviço, e este deverá ser aprovado pela Emissora
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dentro do prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis, mediante manifestação por escrito
desta.
Havendo discordância da Emissora em relação à indicação realizada pela
Assembleia Geral, decidir-se-á a nomeação do novo prestador de serviço
mediante confrontação de orçamentos: (i) do primeiro indicado na Ordem de
Preferência da Emissora; e (ii) da empresa indicada pela Assembleia Geral, nos
termos do item acima. Será contratado aquele que, mantidos os termos e
condições dos contratos anteriores, apresentar o menor orçamento.
Exemplares do Prospecto
As declarações de veracidade da Emissora e do Coordenador Líder, nos termos
do artigo 56 da Instrução CVM nº 400, encontram-se anexas a este Prospecto.
Os investidores interessados poderão obter cópias e/ou exemplares deste
Prospecto nos seguintes endereços:
(i) www.cvm.gov.br
(ii) www.brasilpluralcorretora.com
(iii) www.brasilplural.com/securitizadora
(iv)www.gerafuturo.com.br/userfiles/file/oferta_publica/cri/lasa/prospect
o_definitivo.pdf
(v) http://www.vam.com.br/web/site/pt/documentos_ofertas.html
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SUMÁRIO DA EMISSORA
O capital social da Emissora, no valor de R$ 143.797,46 (cento e quarenta e
três mil, setecentos e noventa e sete reais e quarenta e seis centavos), é
dividido em 172.943 (cento e setenta e dois mil novecentos e quarenta e três)
ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. Atualmente, não
existem ações preferenciais emitidas pela Emissora.
O principal acionista da Emissora é a Brasil Plural Empreendimentos e
Participações Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na Rua Surubim,
373, 1º andar, conjunto 12, parte, na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o número 11.233.704/0001-20, que detém,
atualmente, 172.940 (cento e setenta e dois mil novecentos e quarenta) ações
ordinárias, nominativas e sem valor nominal, de emissão da Emissora,
representando 99,99% (noventa e nove inteiros e noventa e nove centésimos
por cento) do capital social total da Emissora.
Por meio da Reunião do Conselho de Administração, realizada em 12 de julho
de 2012, os membros do Conselho de Administração da Emissora aprovaram a
eleição da Diretoria, tendo como membros os Srs. André Schwartz, Michel
Gutnik Steinberg, Claudio Pracownik e Bernardo Nolasco Rocha, todos com
mandato de 2 (dois) anos contados da assinatura dos respectivos termos de
posse.
A Emissora tem como objeto social: (i) a aquisição de créditos imobiliários e do
agronegócio e de títulos e valores mobiliários; (ii) aquisição e securitização de
créditos hipotecários, imobiliários e do agronegócio e de créditos oriundos de
operações e financiamentos imobiliários e do agronegócio em geral; (iii)
prestação de serviços referentes a operações no mercado secundário de
hipotecas e de créditos oriundos de operações de financiamento imobiliário em
geral e do agronegócio em geral; (iv) gestão e administração de carteiras de
crédito imobiliário ou do agronegócio, próprias ou de terceiros; (v) emissão de
Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e Certificados de Recebíveis do
Agronegócio (CRA), bem como de outros títulos e valores mobiliários lastreados
em créditos imobiliários e do agronegócio que sejam compatíveis com as suas
atividades; (vi) distribuição, recompra, revenda ou resgate de títulos e valores
mobiliários de sua própria emissão; (vii) prestação de serviços de estruturação
de operações de securitização de créditos imobiliários e do agronegócio,
próprios ou de terceiros, bem como de serviços de consultoria imobiliária para
fundos de investimento que tenham como objetivo a aquisição de créditos
imobiliários e do agronegócio; (viii) realização de operações de hedge em
mercados de derivativos, visando a cobertura de riscos na sua carteira de
créditos hipotecários, imobiliários e do agronegócio, e (ix) realizar negócios e
prestar serviços compatíveis com seu objeto social, incluindo, mas não se
limitando, a intermediação de negócios relacionados com o mercado imobiliário,
e de agronegócio e prestação de serviços de consultoria.
Nestes primeiros meses de vida, a Emissora realizou operações de valores
relevantes, tais como duas ofertas, no valor total de R$ 90.000.000,00
(noventa milhões de reais), processadas de acordo com o procedimento
previsto na Instrução CVM 476.
Principais Fatores de Risco relativos à Emissora e aos CRI
Para os fins desta seção, a indicação de que um risco pode ter ou terá um
“efeito adverso” ou expressões similares significam que esse risco pode ter ou
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terá um efeito adverso nas atividades da Emissora. Apesar de considerar os
Fatores de Risco relacionados abaixo como os principais Fatores de Risco
relativos às atividades da Emissora e aos CRI, eles não são exaustivos,
devendo os potenciais investidores analisar cuidadosamente todas as
informações contidas neste Prospecto, especialmente a seção “Fatores de
Risco” a partir da página 104 deste Prospecto, e no Formulário de Referência da
Emissora, anexo a este Prospecto.
A Emissora pode não ser bem sucedida na consecução de sua
estratégia de crescimento caso não consiga investir os recursos
disponíveis e captados a longo prazo.
A Emissora encontra-se em fase operacional, possuindo um plano de negócios
com estratégias de curto, médio e longo prazo, contendo metas de crescimento
para cada período futuro. Entretanto, é possível que não se consiga manter tal
crescimento. É possível que a estratégia delineada se mostre parcial ou
totalmente incompatível e que, com isso, enfrente eventos que possam afetar
adversamente os resultados esperados. Estes eventos adversos podem incluir:
(i) ausência de desenvolvimento contínuo do mercado imobiliário e de
financiamento imobiliário no Brasil; (ii) não ter sucesso ao administrar o início,
a consolidação e ampliação das operações; e/ou (iii) não ter êxito na adaptação
de novas tendências do financiamento imobiliário, que pode elevar custos e
reduzir lucros.
O crescimento futuro da Emissora poderá exigir capital adicional, que
poderá não estar disponível ou, caso disponível, poderá não estar em
condições satisfatórias.
Se os recursos inicialmente levantados pela Emissora se mostrarem
insuficientes para financiar suas futuras exigências operacionais, a Emissora
eventualmente necessitará de recursos adicionais, provenientes de diferentes
fontes de financiamento, tendo em vista o potencial de crescimento e
desenvolvimento futuro das atividades da Emissora. Não se pode assegurar a
disponibilidade de capital adicional ou, se disponível, que o mesmo possuirá
condições satisfatórias. A falta de acesso a capital adicional em condições
satisfatórias pode restringir o crescimento e desenvolvimento das atividades, o
que poderia vir a prejudicar de maneira relevante a situação financeira e os
resultados operacionais da Emissora.
A Emissora obteve registro perante a CVM. O eventual cancelamento ou
suspensão do registro poderá prejudicar as operações.
A Emissora obteve registro como companhia aberta perante a CVM. A sua
atuação como securitizadora de emissões de CRI depende da manutenção de
seu registro de companhia aberta junto à CVM e das respectivas autorizações
societárias. Caso a Emissora não atenda aos requisitos exigidos pela CVM em
relação à companhia aberta, sua autorização poderá ser indeferida, suspensa
ou mesmo cancelada, afetando assim as suas emissões.
Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial da Emissora
Ao longo do prazo de duração dos CRI, a Emissora poderá estar sujeita a
eventos de falência, recuperação judicial ou extrajudicial. Desta forma, apesar
de terem sido constituídos o Regime Fiduciário e o Patrimônio Separado sobre
os Créditos Imobiliários e suas garantias, eventuais contingências da Emissora,
em especial as fiscais, previdenciárias e trabalhistas, poderão afetar tais
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Créditos Imobiliários, principalmente em razão da falta de jurisprudência em
nosso país sobre a plena eficácia da afetação de patrimônio.
Fatores de Risco relativos aos controladores.
Inexistem riscos a mencionar neste item, dado que a Emissora possui controle
definido e registro de companhia aberta na categoria B.
Fatores de Risco relativos aos acionistas.
O relacionamento dos acionistas com a Emissora é limitado à sua participação
no capital social. Eventuais ocorrências negativas que atinjam esses acionistas
não terão reflexos na Emissora.
Fatores de Risco relativos às empresas controladas ou coligadas.
A Emissora não possui empresas controladas ou coligadas.
Fatores de Risco relativos aos fornecedores.
A Emissora considera como fornecedores as empresas prestadoras de serviços,
encarregadas da análise das operações de compra de recebíveis e emissões de
CRI, entre eles os prestadores de serviço encarregados da auditoria financeira e
jurídica dos contratos objeto de securitização pela Emissora; os escritórios de
advocacia contratados para análise dos documentos jurídicos relacionados às
operações e suas garantias; as empresas de engenharia incumbidas da
realização da avaliação imobiliárias e as empresas da gestão e cobrança dos
créditos imobiliários adquiridos pela Emissora. A eventual má-prestação dos
serviços contratados pode representar riscos à Emissora na medida em que tais
serviços são essenciais para a análise e mitigação dos riscos relacionados a
cada operação na qual a Emissora esteja envolvida.
Inadimplência dos Créditos Imobiliários.
A capacidade da Emissora de honrar suas obrigações decorrentes das emissões
de CRI depende do pagamento, pelos devedores, dos respectivos créditos
imobiliários vinculados a tais emissões. Tais créditos imobiliários correspondem
aos saldos de contratos de compra e venda de unidades imobiliárias, que
compreendem atualização monetária e outras eventuais taxas de remuneração,
penalidades e demais encargos contratuais ou legais, bem como os respectivos
acessórios. O respectivo regime fiduciário e o respectivo patrimônio separado, a
ser constituído em favor dos futuros titulares dos CRI, não conta com qualquer
garantia ou coobrigação da Companhia. Assim, observadas as demais garantias
atribuídas para cada emissão, o recebimento integral e tempestivo pelos
titulares dos CRI dos montantes devidos, relativos a cada emissão de CRI,
depende do adimplemento dos referidos créditos imobiliários, em tempo hábil
para o pagamento dos valores devidos aos detentores dos CRI. A ocorrência de
eventos que afetem a situação econômico-financeira dos devedores poderá
afetar negativamente a capacidade do patrimônio separado de honrar suas
obrigações estabelecidas em determinadas emissões.
Pagamento Antecipado dos Créditos Imobiliários.
No caso de ocorrência de qualquer hipótese de vencimento antecipado dos CRI
e/ou dos créditos imobiliários, a Emissora poderá não ter recursos suficientes
para proceder à liquidação antecipada de todos os CRI da respectiva emissão, o
que poderá afetar, total ou parcialmente, os cronogramas de remuneração,
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amortização e/ou resgate dos CRI, bem como diminuir a rentabilidade futura
esperada pelos investidores.
Desvalorização do valor de mercado dos Imóveis.
Os imóveis que venham a ser objeto de garantia real em favor dos futuros
titulares dos CRI podem ter seus valores de mercado valorizados ou
desvalorizados em função da alteração da infra-estrutura da vizinhança e da
demanda do mercado imobiliário em geral. Na situação de desvalorização do
imóvel, no caso de retomada deste, o valor a ser recuperado na revenda do
imóvel para pagamentos dos CRI poderá ser inferior à dívida, de forma a faltar
recursos para pagamento dos CRI.
O Risco de Crédito dos devedores pode afetar adversamente os CRI.
Uma vez que o pagamento das remunerações dos CRI a serem emitidos
depende da adimplência dos devedores, a verificação anterior da capacidade de
pagamento dos devedores deverá ser apurada antes da emissão dos CRI,
porém como o prazo dos créditos imobiliários são de longo prazo,
eventualmente a capacidade de pagamento dos devedores poderá ser afetada
em função de sua situação econômico-financeira, em decorrência de fatores
internos e/ou externos, o que poderá afetar o fluxo de pagamentos dos CRI.
Baixa liquidez dos CRI no mercado secundário.
Atualmente, o mercado secundário de CRI no Brasil apresenta baixa liquidez e
não há nenhuma garantia de que existirá no futuro, um mercado para
negociação de CRI que permita sua alienação pelos subscritores desses valores
mobiliários, caso estes decidam pelo desinvestimento. Dessa forma, o
investidor que adquirir os CRI poderá encontrar dificuldades para negociá-los
no mercado secundário, devendo estar preparado para manter o investimento
nos CRI por todo o prazo das emissões a serem feitas pela Emissora.
Fatores de Risco relativos aos Clientes.
A Emissora não possui, no momento, relacionamento com clientes.
Fatores de Risco relativos aos setores da economia nos quais a
Emissora atua.
Como companhia securitizadora de créditos imobiliários, a Emissora atua no
mercado imobiliário (adquirindo créditos imobiliários) e de capitais (emitindo
títulos lastreados por esses créditos). Ocorrências que impactem negativamente
a economia e, em especial, o setor imobiliário, poderão comprometer a
capacidade de pagamento dos devedores dos créditos imobiliários, dificultar o
exercício da coobrigação assumida pelos originadores (quando existente) e
reduzir o valor de mercado das garantias imobiliárias oferecidas, afetando, por
conseqüência, a solvência dos títulos lastreados nesses créditos.
Fatores de Risco relativos à regulação dos setores nos quais a Emissora
atua.
A atividade de securitização de créditos imobiliários já é regulamentada pelo Banco
Central do Brasil (no que se refere à originação de créditos imobiliários) e pela
Comissão de Valores Mobiliários (no que se refere à emissão de títulos lastreados
nesses créditos). Esses normativos aperfeiçoam e favorecem a segurança das
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operações realizadas. Eventuais modificações nas regulamentações expedidas pelos
referidos órgãos podem afetar as operações da Companhia.
Fatores de Risco relativos aos países nos quais a Emissora atua.
A Emissora não atua em países estrangeiros.
Fatores Mitigadores de Risco.
Em função dos fatores de riscos apresentados, a Emissora adota uma estrutura de
controladoria, por meio de procedimentos internos e externos suficientes para
mensurar e adequar as políticas de aquisição de realização de negócios aos riscos
apurados. A Emissora adota o regime fiduciário na emissão de CRI, conforme a Lei
9.514/97, mantendo controles contábeis compatíveis com estes critérios. Para
minimizar os riscos relacionados às operações da Emissora, as emissões de CRI
contarão com garantias distintas, tais como sobrecolateralização de créditos, fiança,
seguros para cobertura de riscos de morte, invalidez permanente e danos físicos
nos imóveis, além de garantia real (alienação fiduciária ou hipoteca dos imóveis
vinculados aos créditos utilizados como lastro). Com relação aos fornecedores da
Emissora, a Emissora adota critérios baseados na avaliação do seu histórico
profissional e relacionamento com o mercado, além de pesquisar a existência de
eventuais restrições financeiras. Na medida em que a Emissora adota os
mitigadores de riscos apropriados a natureza e ao nível de exposição considerados
como aceitáveis, não são esperadas alterações significativas na exposição da
Emissora aos riscos aos quais ela atualmente está exposta. Eventuais alterações
nos riscos além dos padrões atuais tenderão a influenciar as condições de
realização de novos negócios a partir da data da sua verificação.
Limitação de ativos.
A securitização de créditos imobiliários é uma operação recente no Brasil. A Lei
9.514/97, que criou os certificados de recebíveis imobiliários, foi editada em
1997. Entretanto, só houve um volume maior de emissões de certificados de
recebíveis imobiliários nos últimos anos. Além disso, a securitização é uma
operação mais complexa que outras emissões de valores mobiliários, já que
envolve estruturas jurídicas de segregação dos riscos da Emissora ou dos
devedores dos créditos imobiliários securitizados. Em razão do recente
desenvolvimento da securitização imobiliária, eventual cenário de discussão
poderá ter um efeito adverso sobre a Emissora e/ou sobre os devedores dos
Créditos Imobiliários, sendo que a ausência de jurisprudência pode causar
incerteza quanto ao desfecho da lide.
A Emissora é uma companhia securitizadora de créditos imobiliários, tendo
como objeto social, entre outras atividades, a aquisição e securitização de
créditos imobiliários por meio da emissão de CRI, nos termos da Lei 9.514/97,
cujos patrimônios são administrados separadamente. O patrimônio separado de
cada emissão tem como principal fonte de recursos os respectivos créditos
imobiliários e suas garantias. Desta forma, qualquer atraso ou falta de
pagamento dos Créditos Imobiliários por parte da Devedora à Emissora poderá
afetar negativamente a capacidade da Emissora de honrar as obrigações
assumidas junto aos investidores dos CRI.
Toda a arquitetura do modelo financeiro, econômico e jurídico das emissões
considera um conjunto de rigores e obrigações de parte a parte estipuladas
através de contratos públicos ou privados tendo por diretrizes a legislação em
vigor. Entretanto, em razão da pouca maturidade e da falta de tradição e
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jurisprudência no mercado de capitais brasileiro no que tange a este tipo de
operação financeira, em situações de stress poderá haver perdas.
Administração da Emissora
A capacidade da Emissora em manter sua posição competitiva depende em
larga escala dos serviços da alta administração. A interrupção ou paralisação na
prestação de serviços de qualquer um dos membros da alta administração da
Emissora, ou sua incapacidade de atrair e manter pessoal adicional para
integrá-la, pode ter um efeito adverso relevante sobre os resultados
operacionais, e consequentemente, sobre a situação financeira da Emissora.
A Emissora contrata prestadores de serviços terceirizados para a realização de
atividades como auditoria, agente fiduciário, agência classificadora de risco,
banco escriturador, dentre outros. Caso alguns destes prestadores de serviços
aumentem significativamente seus preços ou não prestem serviços com a
qualidade e agilidade esperada pela Emissora, poderá ser necessária a
substituição do prestador de serviço. Esta substituição, no entanto, poderá não
ser bem sucedida e afetar adversamente os resultados da Emissora.
Não aquisição de créditos imobiliários
A Emissora não possui a capacidade de originar créditos para securitização,
sendo suas emissões realizadas com créditos adquiridos de terceiros. Portanto,
o sucesso na identificação e realização de parcerias para aquisição de créditos é
fundamental para o desenvolvimento de suas atividades. A Emissora pode ter
dificuldades em identificar oportunidades atraentes ou pode não ser capaz de
efetuar os investimentos desejados em termos economicamente favoráveis. A
falta de acesso a capital adicional em condições satisfatórias pode restringir o
crescimento e desenvolvimento futuros das atividades da Emissora, o que pode
prejudicar sua situação financeira, assim como seus resultados operacionais.
Políticas de Responsabilidade Social, Patrocínio e Incentivo Cultural
A Emissora patrocina iniciativas culturais, esportivas e sociais. Através de
patrocínios a atletas e contribuições a institutos de relevada reputação, a
Emissora busca dar sua parcela de contribuição para a construção de uma
sociedade mais justa e equilibrada. Maiores informações sobre nossa
responsabilidade social pode ser encontrada em nossa página na internet.
Práticas de Governança Corporativa
Por meio da Reunião do Conselho de Administração da Emissora, datada de 18
de agosto de 2010, foi aprovada a “Política de Divulgação de Ato ou Fato
Relevante”, em consonância com a Instrução CVM nº 358/02, tendo como
objetivo disciplinar as condições de divulgação e ato ou fato relevante e os
procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações
relevantes não divulgadas e que deverá ser compulsoriamente observada por
seus acionistas, acionistas controladores ou sociedades controladoras, diretos
ou indiretos, administradores, conselheiros fiscais, empregados, executivos,
sociedades coligadas, órgãos com funções técnicas ou consultivas criados por
disposição estatutária, pessoas que mantenham vínculos com os
administradores, conselheiros fiscais e membros dos órgãos com funções
técnicas ou consultivas da Emissora, ou por quem quer que, em virtude de seu
cargo, função ou posição na Emissora, seus controladores, suas controladas ou
coligadas, tenha conhecimento de informação relativa a ato ou fato relevante
(“Partes Envolvidas”).
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Considera-se relevante para a Emissora, qualquer decisão de acionista
controlador, deliberação da assembleia geral ou dos órgãos de administração
da companhia aberta, ou qualquer outro ato ou fato de caráter políticoadministrativo, técnico, negocial ou econômico-financeiro ocorrido ou
relacionado aos seus negócios que possa influir de modo ponderável (i) na
cotação dos valores mobiliários de emissão da companhia aberta ou a eles
referenciados; (ii) na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter
aqueles valores mobiliários; e (iii) na decisão dos investidores de exercer
quaisquer direitos inerentes à condição de titular de valores mobiliários
emitidos pela companhia ou a eles referenciados.
Cumpre ao diretor de relações com investidores divulgar e comunicar à CVM e,
se for o caso, à bolsa de valores e entidades do mercado de balcão organizado
em que os valores mobiliários de emissão da Emissora sejam admitidos à
negociação, qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos seus
negócios, bem como zelar por sua ampla e imediata disseminação.
As Partes Envolvidas deverão comunicar qualquer ato ou fato relevante de que
tenham conhecimento ao diretor de relações com investidores, que promoverá
sua divulgação.
Caso as Partes Envolvidas tenham conhecimento pessoal de ato ou fato
relevante e constatem a omissão do diretor de relações com investidores no
cumprimento de seu dever de comunicação e divulgação, somente se eximirão
de responsabilidade caso comuniquem imediatamente o ato ou fato relevante à
CVM.
O diretor de relações com investidores deverá divulgar simultaneamente
mercado ato ou fato relevante a ser veiculado por qualquer meio
comunicação, inclusive informação à imprensa, ou em reuniões de entidades
classe, investidores, analistas ou com público selecionado, no país ou
exterior, obrigando-se a prestar os esclarecimentos solicitados pela CVM.

ao
de
de
no

A divulgação deverá se dar mediante publicação nos jornais de grande
circulação utilizados habilmente pela Emissora, podendo ser feita de forma
resumida com indicação dos endereços na rede mundial de computadores –
Internet, onde a informação completa deverá estar disponível a todos os
investidores, em teor no mínimo idêntico àquele remetido à CVM e, se for o
caso, à bolsa de valores e entidade do mercado de balcão organizado em que
os valores mobiliários de emissão da Emissora sejam admitidos à negociação.
A divulgação e a comunicação de ato ou fato relevante, inclusive da informação
resumida referida no item anterior, devem ser feitas de modo claro e preciso,
em linguagem acessível ao público investidor.
Cumpre às Partes Envolvidas guardar sigilo das informações relativas a ato ou
fato relevante às quais tenham acesso privilegiado em razão do cargo ou
posição que ocupam, até sua divulgação ao mercado, bem como zelar para que
subordinados e terceiros de sua confiança também o façam, respondendo
solidariamente com estes na hipótese de descumprimento.
Os atos ou fatos relevantes podem, excepcionalmente, deixar de ser divulgados
se os acionistas controladores ou os administradores entenderem que sua
revelação colocará em risco interesse legítimo da Emissora e mediante prévia
consulta à CVM, na forma determinada em seus atos regulamentares,
ressalvada a hipótese da informação escapar ao controle.
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A divulgação de ato ou fato relevante deverá ocorrer, sempre que possível,
antes do início ou após o encerramento dos negócios nas bolsas de valores e
entidades do mercado de balcão organizado em que os valores mobiliários de
emissão da Emissora sejam admitidos à negociação.
Títulos e Valores Mobiliários Emitidos pela Emissora
As ações emitidas pela Emissora, que representam o seu capital social, são
todas ordinárias, nominativas, não escriturais e sem valor nominal, conferindo
cada uma ao seu titular direito a um voto nas assembleias gerais realizadas
pelos acionistas da Emissora, não sendo negociadas no mercado de bolsa, em
razão de não ter a Emissora autorização para negociação de ações de sua
emissão neste mercado.
Salvo por 2 (duas) ofertas de valor mobiliário, no valor total de R$
90.000.000,00 (noventa milhões de reais), realizadas com esforços restritos de
distribuição, nos termos do procedimento previsto na Instrução CVM 476, não
existem títulos e valores mobiliários de emissão da Emissora distribuídos
publicamente.
Não obstante todas as ações emitidas pela Emissora serem tituladas por
acionistas pessoas físicas e jurídicas e, por consequência, não existirem ações
em tesouraria, compete ao Conselho de Administração a decisão sobre
aquisição, cancelamento ou manutenção de ações em tesouraria, bem como as
condições para alienação das ações em tesouraria.
Com relação aos certificados de recebíveis imobiliários, desde quando iniciou
suas atividades, a Emissora emitiu, além dos CRI desta Emissão, 3 (três) séries
de certificados de recebíveis imobiliários, distribuídas em 1 (uma) emissão,
suas principais características podem ser consultadas no Formulário de
Referência, Anexo I deste Prospecto.
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SUMÁRIO DA OFERTA
O sumário abaixo não contém todas as informações sobre a Emissão e os CRI.
Recomenda-se aos investidores, antes de tomar sua decisão de investimento, a
leitura cuidadosa deste Prospecto, inclusive seus Anexos, e do Termo de
Securitização. Para uma descrição mais detalhada da operação que dá origem
aos Créditos Imobiliários vinculados aos CRI, vide a Seção “Informações
Relativas aos Créditos Imobiliários e aos Empreendimentos” deste Prospecto.
Emissora:

Brasil Plural Securitizadora S.A.

Coordenador Líder:

Brasil Plural Corretora de Câmbio,
Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Coordenadores Contratados:

Geração Futuro Corretora de Valores
S.A. e Votorantim Asset Management
Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários Ltda.

Agente Fiduciário:

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos
e Valores Mobiliários S.A.

Cedente:

PKCENTER
EMPREENDIMENTOS
PARTICIPAÇÕES SPE LTDA.

Créditos Imobiliários:

volume correspondente a 80% (oitenta
por cento) de direitos creditórios
decorrentes da Cédula de Crédito
Imobiliário
fracionária
e
escritural,
representativa de 80% (oitenta por
cento) da totalidade dos créditos
decorrentes do Instrumento Particular de
Contrato Atípico de Locação de Bem
Imóvel e Outras Avenças, celebrado em
01 de agosto de 2012, posteriormente
aditado em 29 de outubro de 2012,
entre a Cedente e a Lojas Americanas
S.A., inscrita no CNPJ sob o nº
33.014.556/0001-96, o que inclui todos e
quaisquer valores, presentes e futuros,
referente à locação do Imóvel, bem como
todos os seus acessórios e garantias, tais
como atualização monetária, multas,
juros de mora e remuneratórios,
penalidades,
indenizações,
valores
eventualmente pagos por seguradoras
em caso de sinistro do Imóvel, quaisquer
direitos,
prerrogativas
e
garantias
assegurados à Emissora em razão de sua
titularidade, e todos os demais encargos
e direitos previstos no Contrato Atípico de
Locação de Bem Imóvel e Outras
Avenças, observado a faculdade da
Emissora para a cobrança de tais
encargos, sendo certo que determinados
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créditos poderão vencer integralmente
antes do vencimento do período.
Números das Séries
Emissão dos CRI:

e

da

4ª e 5ª Séries da Primeira Emissão da
Emissora

Séries:

duas séries, sendo a 4ª e 5ª Série da
Primeira Emissão da Emissora

Local e Data da Emissão dos
CRI:

Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, em 15 de novembro de 2012.

Valor Total da Emissão:

R$ 91.000.000,00
milhões de reais)

(noventa

e

um

Valor Total da Oferta:

R$ 81.000.000,00
milhões de reais)

(oitenta

e

um

Quantidade
Emitidos:

Total

de

CRI

25.270 (vinte e cinco mil, duzentos e
setenta);

Quantidade
Emitidos:

de

CRI

Sênior

270 (duzentos e setenta)

Quantidade
Emitidos:

de

CRI

Júnior

25.000 (vinte e cinco mil)

Valor Nominal Unitário dos CRI
Sênior:

R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)

Valor Nominal Unitário dos CRI
Júnior:

R$ 400,00 (quatrocentos reais)

Forma dos CRI:

Os CRI são emitidos sob a forma
nominativa e escritural

Prazo:

190 (cento e noventa) meses.

Atualização:

A atualização dos CRI é equivalente à
variação
acumulada
do
Índice
Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo - IPCA, calculado e divulgado
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE (“IPCA”), desde a
Data de Emissão ou da última
amortização de principal, conforme
aplicável

Remuneração dos CRI Sênior:

taxa (“Spread”) de 6,30% (seis
inteiros e trinta centésimos por cento)
ao ano sobre o Valor Nominal Unitário
devidamente atualizado, conforme
apurado em processo de Coleta de
Intenções de Investimento.

Remuneração dos CRI Júnior:

taxa de 15% (quinze por cento) ao
ano sobre o Valor Nominal Unitário
devidamente atualizado.
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Pagamento de Remuneração e
Amortização do Principal dos
CRI Sênior:
Pagamento de Remuneração e
Amortização
Extraordinária
dos CRI Júnior:

Eventos de Transferência da
Administração do Patrimônio
Separado:

Os valores de remuneração e juros
serão pagos mensalmente, todo dia
15, a partir de 15 de outubro de 2013.
O
pagamento
dos
juros
remuneratórios será realizado na Data
de Vencimento, observada Ordem de
Pagamentos dos CRI.
A
Emissora
deverá
realizar
mensalmente
a
amortização
extraordinária (parcial)
do
valor
principal dos CRI Júnior sempre que
verificar a existência de recursos
disponíveis na Conta Centralizadora,
observada a Ordem de Pagamentos
dos CRI. O valor considerado pela
Emissora
para
amortização
extraordinária dos CRI Júnior será o
saldo devedor devidamente atualizado
acrescido de juros remuneratórios,
calculados pro rata temporis, desde a
Data da Emissão ou desde a data da
última Amortização Extraordinária até
a data de liquidação.
(a) pedido por parte da Emissora de
qualquer plano de recuperação judicial
ou extrajudicial a qualquer credor ou
classe de credores, independentemente
de ter sido requerida ou obtida
homologação judicial do referido plano;
ou requerimento, pela Emissora, de
recuperação
judicial,
independentemente de deferimento do
processamento da recuperação ou de
sua concessão pelo juiz competente;
(b) pedido de falência formulado por
terceiros em face da Emissora e não
devidamente elidido ou cancelado pela
Emissora, conforme o caso, no prazo
legal;
(c)
decretação
de
falência
apresentação
de
pedido
autofalência pela Emissora;

ou
de

(d) não pagamento pela Emissora das
obrigações pecuniárias devidas a
qualquer dos eventuais titulares de
CRI, nas datas previstas no Termo de
Securitização, não sanado no prazo de
3 (três) Dias Úteis, contado da data
de vencimento original, desde que a
Emissora
tenha
recebido
as
prestações devidas pelas Devedora
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conforme estipulado
Imobiliário; e

no

Contrato

(e) falta de cumprimento pela
Emissora de qualquer obrigação não
pecuniária prevista neste Termo de
Securitização, não sanada em 15
(quinze) dias corridos, contados da
data do recebimento, pela Emissora,
de aviso escrito que lhe for enviado
pelo Agente Fiduciário.
Verificada a ocorrência de quaisquer
dos Eventos de Transferência da
Administração
do
Patrimônio
Separado e assumida a administração
do Patrimônio Separado pelo Agente
Fiduciário este deverá convocar, em
até 2 (dois) Dias Úteis contados da
data em que tomar conhecimento do
evento, Assembleia para deliberarem,
sobre a eventual liquidação do
Patrimônio Separado. Tal Assembleia
deverá ser realizada no prazo de 15
(quinze) dias corridos a contar da data
de publicação do edital relativo à
primeira convocação, ou no prazo de
8 (oito) dias corridos a contar da data
de publicação do edital relativo à
segunda convocação, se aplicável,
sendo que, na hipótese de segunda
convocação, o respectivo edital deverá
ser publicado no primeiro Dia Útil
imediatamente
posterior
à
data
indicada
para
a
realização
da
Assembleia nos termos da primeira
convocação.
Preço e Forma de Subscrição e
Integralização:

Os CRI serão subscritos e sua
integralização deverá ser feita no prazo
de até 3 (três) Dias Úteis contados da
publicação do Anúncio de Início da
Oferta.
Os
CRI
Sênior
serão
integralizados, em moeda corrente
nacional, pelo seu valor nominal
unitário, atualizado pela variação da
projeção do IPCA divulgado pela
Associação Brasileira das Entidades dos
Mercados Financeiro e de Capitais
(“ANBIMA”), apurada desde a Data de
Início do Cálculo até data da
integralização e calculada pro rata
temporis, acrescido da remuneração,
desde a Data de Início do Cálculo até a
data da integralização. A integralização
dos CRI Sênior será realizada por
intermédio
dos
procedimentos
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estabelecidos pela CETIP. Os CRI
Júnior
serão
integralizados
pela
Cedente com parte do Valor da Cessão
que não será depositado pela Emissora
na Conta Vinculada Preço da Cessão,
pelo seu valor nominal unitário na Data
de Emissão, sem qualquer atualização
ou acréscimo da remuneração dos CRI
Júnior;
Registro para Distribuição e
Negociação:

Os CRI da presente Emissão serão
registrados, para distribuição no
mercado primário, e, para negociação
no mercado secundário, nos sistemas
administrados pela CETIP.

Procedimento de Distribuição
e Colocação dos CRI Sênior:

Os CRI Sênior serão objeto de
distribuição pública em conformidade
com a Instrução CVM 414 e a
Instrução CVM 400, nos termos do
Contrato de Distribuição.
Não será admitida a distribuição
parcial dos CRI. Na hipótese de não
ser colocada a integralidade dos CRI
emitidos até o término do prazo da
Oferta, a emissão e respectiva
distribuição será cancelada.
De
acordo
com
o
plano
de
distribuição, os CRI serão distribuídos
pelo Coordenador Líder, sob regime
de melhores esforços de colocação.
Os CRI Sênior serão distribuídos
publicamente aos Investidores, cujas
ordens específicas de investimento
representem
valores
iguais
ou
superiores ao limite mínimo de
aplicação de R$ 300.000,00 (trezentos
mil reais). Os CRI Júnior serão
distribuídos de forma privada e
direcionada para a Cedente. O
Coordenador
Líder
organizará
a
colocação dos CRI Sênior perante os
Investidores interessados, podendo
levar em conta suas relações com
clientes e outras considerações de
natureza comercial ou estratégica.
Será adotado o procedimento de
Bookbuilding,
organizado
pelo
Coordenador
Líder
e
pelos
Coordenadores Contratados, sem o
recebimento de reservas ou fixação de
lotes mínimos ou máximos.
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A CVM deferiu, por meio do Ofício
CVM/SER/GER 1/N° 333/2012, o
pleito feito pela Emissora e o
Coordenador Líder para a dispensa de
atendimento aos requisitos do Artigo
55 da Instrução CVM 400/03, de
modo que não se aplica qualquer
restrição à subscrição realizada pelas
Pessoas Vinculadas em caso de
excesso de demanda, aplicando-se às
Pessoas
Vinculadas
as
mesmas
restrições
impostas
aos
demais
Investidores. Para tanto, as Pessoas
Vinculadas
interessadas
em
subscrever os CRI Sênior realizarão
sua oferta firme de compra de CRI
Sênior com até 7 (sete) dias úteis de
antecedência da data da realização do
procedimento
de
Bookbuilding
estabelecido para os investidores em
geral, conforme estabelecido no
Cronograma da Oferta indicado na
página 60 deste Prospecto.
As Pessoas Vinculadas que não
enviarem sua oferta firme de compra de
CRI Sênior no prazo estabelecido no
parágrafo acima poderão realizar suas
intenções de investimento durante o
período de realização do bookbuilding
estabelecido para os investidores em
geral e terão seus pedidos cancelados
em caso de haver excesso de demanda
superior em um terço à quantidade de
CRI Sênior objeto da Oferta, nos termos
do disposto no Artigo 55 da Instrução
CVM 400/03.
Qualquer Investidor interessado em
adquirir CRI Sênior, que não seja
Pessoa Vinculada, deverá realizar a
sua oferta firme de compra de CRI
Sênior junto ao Coordenador Líder ou
ao Participante Contratado por meio
de
assinatura
dos
boletins
de
subscrição, nos prazos definidos pelo
Coordenador
Líder
(“Boletim
de
Subscrição”). O Boletim de Subscrição
será assinado pelos subscritores,
tendo em vista a concessão do
registro definitivo da Oferta pela CVM.
O subscritor deverá integralizar os
valores subscritos nos Boletins de
Subscrição no prazo de até 3 (três)
Dias Úteis contados da publicação do
Anúncio de Início da Oferta.
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Após a publicação do Anúncio de
Encerramento da Oferta, caso não
seja colocada a totalidade dos CRI, a
emissão será cancelada. Tendo em
vista que a integralização dos CRI
ocorrerá somente após a publicação
do Anúncio de Encerramento, na
hipótese de cancelamento da emissão
pela Emissora, nenhum valor será
devido pela Emissora aos Investidores
que tenham subscrito os CRI.
Público-Alvo da Oferta:

Pessoas físicas e jurídicas cujas ordens
específicas de investimento representem
valores iguais ou superiores ao limite de
aplicação de R$ 300.000,00 (trezentos
mil reais), fundos de investimento,
Clubes de Investimento, carteiras
administradas, fundos de pensão,
entidades administradoras de recursos
de terceiros registradas na CVM,
entidades autorizadas a funcionar pelo
Banco Central do Brasil, condomínios
destinados à aplicação em carteira de
títulos e valores mobiliários registrados
na CVM e/ou na BM&FBOVESPA,
seguradoras, entidades de previdência
complementar e de capitalização e
investidores residentes no exterior que
invistam no Brasil segundo as normas
da Resolução CMN nº 2.689/2000 e da
Instrução CVM nº 325/2000.

Pessoas Vinculadas:

No âmbito da Oferta, qualquer Pessoa
Vinculada, qual seja: (i) administrador
ou acionista controlador da Emissora,
(ii) administrador ou controlador do
Coordenador
Líder
ou
dos
Coordenadores
Contratados,
(iii)
administrador ou controlador da
Cedente ou da Devedora, (iv) outras
pessoas vinculadas à emissão e
distribuição ou (v) os respectivos
cônjuges
ou
companheiros,
ascendentes,
descendentes
e
colaterais até o segundo grau de cada
uma das pessoas referidas nos itens
(i), (ii) (iii) ou (iv), deverá realizar a
sua oferta firme de compra de CRI
Sênior junto ao Coordenador Líder.

Prazo de Colocação:

O prazo máximo de colocação dos CRI
Sênior será de 6 (seis) meses
contados a partir da data de
publicação do Anúncio de Início.
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Destinação dos Recursos:

Classificação
Preliminar
Risco:
Fatores de Risco:

de

Os recursos obtidos com a subscrição e
integralização dos CRI serão utilizados
pela Emissora para: (i) o pagamento do
Valor da Cessão, nos termos do
Contrato de Cessão, (ii) o pagamento
de custos e despesas da presente
Emissão e reembolso de eventuais
custos incorridos pela Emissora para a
Emissão e (iii) composição do Saldo
Mínimo. Sem prejuízo do disposto no
item (ii) acima, o Valor da Cessão será
pago pela Emissora para a Cedente por
meio de depósito na Conta Vinculada
Preço da Cessão, conforme definida no
Termo de Securitização, no prazo de 48
(quarenta e oito) horas contado do
atendimento
das
Condições
Precedentes e será utilizado pela
Cedente
para:
(i)
promover
o
pagamento das despesas necessárias
para a construção do Imóvel, nos
termos do Contrato de Construção e (ii)
subscrever e integralizar a totalidade
dos CRI Júnior, ficando certo que a
parcela
do
Valor
da
Cessão
correspondente ao montante necessário
para subscrição e integralização da
totalidade dos CRI Júnior não será
depositada na Conta Vinculada Preço da
Cessão e será paga pela Emissora sem
a movimentação financeira de tais
Exceto
pelo
montante
recursos.
necessário para promover a subscrição
e integralização dos CRI Júnior, de que
trata o item “(ii)” acima, o Valor da
Cessão somente poderá ser utilizado
pela Cedente para a construção do
Imóvel mediante: (i) o cumprimento
das etapas de edificação previstas no
cronograma de obras, nos termos do
Contrato Imobiliário. Para tanto, a
Emissora
deverá
receber
periodicamente relatório de empresa
gerenciadora da obra com a certificação
das etapas da obra concluídas no
período anterior e (ii) a comprovação
do aceite da Devedora nas etapas de
edificação previstas no cronograma de
obras, nos termos do Contrato
Imobiliário.
“A-“ para os CRI Sênior.
Para uma explicação acerca dos
fatores de risco que devem ser
considerados cuidadosamente antes
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da decisão de investimento nos CRI,
ver Seção “Fatores de Risco”, nas
páginas 104 a 124 deste Prospecto.
Assembleia Geral:

Os titulares de CRI poderão, a
qualquer
tempo,
reunir-se
em
Assembleia, a fim de deliberarem
sobre matéria de interesse da
comunhão dos titulares de CRI.
A Assembleia poderá ser convocada
pelo Agente Fiduciário, pela Emissora,
por titulares de CRI que representem,
no mínimo, 10% (dez por cento) dos
CRI Votantes, conforme definidos
abaixo, ou pela CVM.
Observado o disposto acima, deverá
ser convocada Assembleia toda vez
que a Emissora, na qualidade de
credora dos Créditos Imobiliários, tiver
de exercer ativamente seus direitos
estabelecidos no Contrato Imobiliário,
para que os titulares de CRI deliberem
sobre como a Emissora deverá exercer
seu direito frente à Devedora.
A Assembleia, nos termos acima
mencionados, deverá ser realizada em
data suficientemente anterior àquela
em que se encerra o prazo para a
Emissora manifestar-se à Devedora,
nos termos do Contrato Imobiliário.
Somente após receber do Agente
Fiduciário a orientação definida pelos
titulares dos CRI, a Emissora deverá
exercer seu direito e manifestar-se
conforme lhe for orientado. Caso os
titulares de CRI não compareçam à
Assembleia, ou não cheguem a uma
definição sobre a orientação, ou ainda
o Agente Fiduciário não informe a
Emissora sobre a orientação de voto
definida,
a
Emissora
deverá
permanecer
silente
quanto
ao
exercício do direito em questão, sendo
certo que, seu silêncio, neste caso,
não
será
interpretado
como
negligência em relação aos direitos
dos titulares dos CRI, não podendo
ser imputada à Emissora, qualquer
responsabilização
decorrente
de
ausência de manifestação.
A Emissora não prestará qualquer tipo
de opinião ou fará qualquer juízo
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sobre a orientação definida pelos
titulares dos CRI, comprometendo-se
tão somente a manifestar se conforme
assim instruída. Neste sentido, a
Emissora
não
possui
qualquer
responsabilidade sobre o resultado e
efeitos
jurídicos
decorrentes
da
orientação dos titulares de CRI por ela
manifestado
frente
à
Devedora,
independentemente destes causarem
prejuízos aos titulares dos CRI ou à
Devedora.
Aplicar-se-á à Assembleia, no que
couber, o disposto na Lei n°
9.514/1997, bem como o disposto na
Lei das Sociedades por Ações, a
respeito das assembleias gerais de
acionistas, observado que os quóruns
de deliberação e instalação serão
computados pelo número total dos
CRI Votantes.
A Assembleia instalar-se-á, em primeira
convocação, com a presença de
titulares de CRI que representem, no
mínimo, 50% (cinquenta por cento) dos
CRI
Votantes,
e,
em
segunda
convocação, com qualquer percentual
sobre o número de CRI Votantes.
Os votos em Assembleia serão
computados da seguinte forma: (a)
cada CRI Sênior (“CRI Votantes
Sênior”); e (b) cada conjunto de 750
(setecentos e cinquenta) CRI Júnior,
terão
direito
a
um
voto
em
Assembleia (“CRI Votantes Júnior”)
(CRI Votantes Sênior e CRI Votantes
Júnior em conjunto denominados os
“CRI Votantes”), sendo admitida a
constituição de mandatários, titulares
de CRI ou não. Os titulares de CRI
Júnior
que
não
possuam
750
(setecentos e cinquenta) CRI Júnior
não terão direito a voto nas
Assembleias.
Exceto conforme estabelecido neste
Termo
de
Securitização,
as
deliberações serão tomadas, em
primeira
convocação
e
segunda
convocação, por meio de deliberação
aprovada
pelo
voto
de
50%
(cinquenta por cento) mais um dos
CRI Votante presentes, observada a
proporção mencionada acima.
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As propostas de alterações feitas pela
Emissora em relação (i) às datas de
pagamento de principal e juros dos
CRI; (ii) à remuneração dos CRI; (iii)
ao prazo de vencimento dos CRI, (iv)
aos Eventos de Transferência da
Administração
do
Patrimônio
Separado; (v) a quaisquer alterações
no Contrato Imobiliário que possam
impactar os direitos dos titulares dos
CRI; (vi) quaisquer alterações nas
Garantias que possam alterar sua
suficiência, exequibilidade, validade
ou liquidez; (vii) o procedimento de
execução da Garantia (viii) quóruns
de deliberação, deverão ser aprovadas
seja em primeira convocação da
Assembleia
ou
em
qualquer
convocação
subsequente,
por
detentores de, no mínimo, 2/3 (dois
terços) dos CRI Votantes.
Adicionalmente e sem prejuízo dos
quóruns
de
deliberação
das
assembleias gerais dos titulares dos
CRI previstos acima, as quais também
estão sujeitas às disposições deste
parágrafo,
as
propostas
das
assembleias
que
impactem
negativamente nos direitos dos CRI
Júnior e sejam referentes a: (i)
alteração da remuneração dos CRI
que
gerem
diminuição
da
remuneração dos CRI Júnior; (ii)
alteração
no
cronograma
de
amortizações do CRI Sênior ou (iii)
alteração na data de vencimento dos
CRI Sênior, deverão ser aprovadas
pela totalidade dos detentores dos CRI
Votantes Júnior.
Não será necessária convocação de
Assembleia Geral nas hipóteses de
exigências formuladas pela CVM e de
erros materiais que possam existir nos
Documentos da Operação.
Jornal da Oferta:

Diário Comercial de São Paulo.
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2. INFORMAÇÕES RELATIVAS À OFERTA
Estrutura da Securitização
Características da Oferta e dos CRI
Destinação dos Recursos
Classificação de Risco
Sumário dos Principais Instrumentos da Oferta
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ESTRUTURA DA SECURITIZAÇÃO
São objeto da Oferta 25.270 (vinte e cinco mil duzentos e setenta) CRI,
perfazendo o valor total de emissão de R$ 91.000.000,00 (noventa e um
milhões de reais), sendo 270 (duzentos e setenta) CRI Sênior, com valor
nominal unitário de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e 25.000 (vinte e cinco
mil) CRI Júnior, com valor nominal unitário de R$ 400,00 (quatrocentos reais)
na Data da Emissão e na Data de Início do Cálculo.
Nos termos do Termo de Securitização, os CRI são lastreados em créditos
Imobiliários decorrentes de CCI emitida pela Devedora em favor da Emissora,
representando o Contrato Imobiliário. Os Créditos Imobiliários foram cedidos à
Emissora pela Cedente, na qualidade de Credor, nos termos do Contrato de Cessão.
Segue abaixo o fluxograma da estrutura da securitização dos Créditos
Imobiliários:

CARACTERÍSTICAS DA OFERTA E DOS CRI
Autorização Societária
A presente Emissão foi autorizada nos termos do artigo 26 do Estatuto Social
da Emissora, registrado perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo JUCESP, em 08 de setembro de 2010, sob nº 35300383796, e devidamente
alterado conforme Assembleia Geral Extraordinária realizada em 16 de agosto
de 2012, registrada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo JUCESP, em 18 de outubro de 2012, sob nº 2.098.044/12-4, por meio do qual
foi autorizada a emissão de certificados de recebíveis imobiliários com valor de
até R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) por série, emitidos no
âmbito de operação de securitização nos termos do objeto social da Emissora.
Emissão
1ª Emissão.
Séries
4ª e 5ª Séries
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Quantidade de CRI
São emitidos 270 (duzentos e setenta) CRI Sênior e 25.000 (vinte e cinco mil)
CRI Júnior.
Valor Total da Emissão
R$ 91.000.000,00 (noventa e um milhões de reais), na Data de Emissão e na
Data de Início do Cálculo.
Valor Nominal Unitário dos CRI
Os CRI Sênior tem valor nominal unitário de R$ 300.000,00 (trezentos mil
reais) e os CRI Júnior de R$ 400,00 (quatrocentos reais), na Data de Emissão.
Forma
Os CRI são emitidos de forma nominativa e escritural e sua titularidade é
comprovada por extrato emitido pelo Banco Escriturador e Banco Liquidante.
Adicionalmente, será reconhecido como comprovante de titularidade dos CRI o
“Relatório de Posição de Ativos” expedido pela CETIP, acompanhado de extrato
em nome do titular do CRI emitido pela instituição financeira responsável pela
custódia desses títulos quando depositados no CETIP 21.
Data de Emissão
15 de novembro de 2012.
Local de Emissão
O local de emissão é a cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
Prazo de Vencimento
Os CRI terão vencimento em 15 de setembro de 2028.
Garantia
É constituído Regime Fiduciário e Patrimônio Separado sobre os Créditos
Imobiliários. Os Créditos Imobiliários contam com coobrigação da Cedente,
conforme Contrato de Cessão, e com as garantias de: (i) Alienação Fiduciária
do Imóvel e (ii) Cessão Fiduciária do saldo mantido pela Cedente na Conta
Vinculada Preço da Cessão, constituídas pela Cedente em favor da Emissora
para garantir: (a) todas as obrigações principais e acessórias, presentes e
futuras, assumidas pela Cedente perante a Emissora, conforme previsto no
Contrato de Cessão, através do qual a Cedente se coobrigou pelo pagamento
dos Créditos Imobiliários, nos termos e condições previstos no Contrato
Imobiliário, responsabilizando-se pela adimplência ou solvência da Devedora
dos Créditos Imobiliários cedidos à Emissora, sendo a Cedente também
responsável pela correta formalização, existência e validade dos Créditos
Imobiliários representados pela CCI, nos termos dos artigos 295, 296 e 297 do
Código Civil, além dos pagamentos dos Créditos Imobiliários em caso de
rescisão por culpa ou dolo de quaisquer das partes do Contrato Imobiliário; (b)
a obrigação da Cedente em pagar todo e qualquer valor que seja devido pela
Cedente à Devedora em decorrência do Contrato Imobiliário, incluindo, mas
não se limitando, aquele relativos às multas e penalidades aplicáveis, nos
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termos do Contrato Imobiliário; e (c) as obrigações da Cedente perante a
Emissora nos termos da cláusula 1.4.1 do Contrato de Cessão.
Para fins de composição da garantia de Cessão Fiduciária, a Garantidora
obrigou-se a, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados da liquidação
financeira dos CRI, disponibilizar na Conta Vinculada Preço da Cessão o valor de
R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), nos termos do Contrato de Cessão
Fiduciária.
Segundo o laudo de avaliação elaborado por Colliers International do Brasil em
28 de agosto de 2012, foi atribuído ao Imóvel, para fins de leilão em hipótese
de excussão da garantia, o valor de R$ 121.730.000,00 (cento e vinte um
milhões, setecentos e trinta mil reais), considerando que o Imóvel seja
construído conforme disposições do Contrato Imobiliário.
Adicionalmente, os CRI Sênior contam com garantia de subordinação dos CRI
Júnior, conforme a Ordem de Pagamentos dos CRI.

45

Remuneração e Amortização dos CRI
Remuneração dos CRI:
O gráfico abaixo permite visualizar o fluxo de pagamentos dos CRI Sênior:

Investidores
R$

R$

350.000

100.000
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0

300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16

Parcelas ¹

Saldo Devedor ¹

Sem prejuízo do pagamento de demais encargos e tributos previstos no Termo
de Securitização, os pagamentos da Remuneração dos CRI deverão ser
realizados nas seguintes datas de pagamento (“Data(s) de Pagamento”):
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CRI SÊNIOR

Data
15/12/12
15/01/13
15/02/13
15/03/13
15/04/13
15/05/13
15/06/13
15/07/13
15/08/13
15/09/13
15/10/13
15/11/13
15/12/13
15/01/14
15/02/14
15/03/14
15/04/14
15/05/14
15/06/14
15/07/14
15/08/14
15/09/14
15/10/14
15/11/14
15/12/14
15/01/15
15/02/15
15/03/15
15/04/15
15/05/15
15/06/15
15/07/15
15/08/15
15/09/15
15/10/15
15/11/15
15/12/15
15/01/16

Ta
- 0,5104
- 0,4617
- 0,5104
- 0,4861
- 0,4861
- 0,5104
- 0,5348
- 0,4861
- 0,5592
- 0,5348
0,3817
0,2897
0,3653
0,3684
0,2984
0,4228
0,3534
0,4052
0,3356
0,3873
0,3176
0,3691
0,3480
0,3307
0,4067
0,3860
0,3651
0,4659
0,3970
0,4250
0,4289
0,3841
0,3632
0,4397
0,4194
0,4234
0,4273
0,4314

Data
15/02/16
15/03/16
15/04/16
15/05/16
15/06/16
15/07/16
15/08/16
15/09/16
15/10/16
15/11/16
15/12/16
15/01/17
15/02/17
15/03/17
15/04/17
15/05/17
15/06/17
15/07/17
15/08/17
15/09/17
15/10/17
15/11/17
15/12/17
15/01/18
15/02/18
15/03/18
15/04/18
15/05/18
15/06/18
15/07/18
15/08/18
15/09/18
15/10/18
15/11/18
15/12/18
15/01/19
15/02/19
15/03/19

Ta
0,4842
0,4400
0,4199
0,4726
0,4528
0,4328
0,4614
0,4415
0,4702
0,4992
0,4798
0,4602
0,4648
0,5669
0,4752
0,5775
0,4616
0,5150
0,5203
0,5014
0,5553
0,5368
0,5424
0,5969
0,5545
0,5848
0,5668
0,5973
0,5550
0,5855
0,5676
0,5739
0,6534
0,5876
0,6186
0,6744
0,5846
0,7131

Data
15/04/19
15/05/19
15/06/19
15/07/19
15/08/19
15/09/19
15/10/19
15/11/19
15/12/19
15/01/20
15/02/20
15/03/20
15/04/20
15/05/20
15/06/20
15/07/20
15/08/20
15/09/20
15/10/20
15/11/20
15/12/20
15/01/21
15/02/21
15/03/21
15/04/21
15/05/21
15/06/21
15/07/21
15/08/21
15/09/21
15/10/21
15/11/21
15/12/21
15/01/22
15/02/22
15/03/22
15/04/22
15/05/22

Ta
0,6483
0,6803
0,6151
0,7199
0,6310
0,6629
0,6953
0,6550
0,7361
0,7451
0,6813
0,8116
0,7487
0,7826
0,7926
0,7541
0,7395
0,8223
0,8088
0,8195
0,8305
0,8418
0,8532
0,9381
0,8536
0,8900
0,9269
0,8914
0,9042
0,9417
0,9555
0,9940
0,9845
0,9506
1,0139
1,1026
0,9979
1,1111
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Data
15/06/22
15/07/22
15/08/22
15/09/22
15/10/22
15/11/22
15/12/22
15/01/23
15/02/23
15/03/23
15/04/23
15/05/23
15/06/23
15/07/23
15/08/23
15/09/23
15/10/23
15/11/23
15/12/23
15/01/24
15/02/24
15/03/24
15/04/24
15/05/24
15/06/24
15/07/24
15/08/24
15/09/24
15/10/24
15/11/24
15/12/24
15/01/25
15/02/25
15/03/25
15/04/25
15/05/25
15/06/25
15/07/25

Ta
1,0556
1,0970
1,1148
1,1088
1,1516
1,1953
1,1913
1,1874
1,2081
1,3269
1,2531
1,3733
1,3010
1,3252
1,3746
1,3765
1,4519
1,4561
1,4852
1,5640
1,5474
1,5798
1,6377
1,6487
1,6605
1,7463
1,7129
1,7768
1,8430
1,8385
1,9565
2,0052
1,9831
2,1564
2,1404
2,2471
2,2363
2,3484

Data
Ta
15/08/25
2,3435
15/09/25
2,4619
15/10/25
2,5126
15/11/25
2,5667
15/12/25
2,7222
15/01/26
2,7876
15/02/26
2,8578
15/03/26
3,0550
15/04/26
3,0920
15/05/26
3,2313
15/06/26
3,3555
15/07/26
3,4401
15/08/26
3,5573
15/09/26
3,7823
15/10/26
3,9257
15/11/26
4,1070
15/12/26
4,3047
15/01/27
4,5213
15/02/27
4,8083
15/03/27
5,0502
15/04/27
5,2959
15/05/27
5,6463
15/06/27
6,0391
15/07/27
6,4098
15/08/27
6,8854
15/09/27
7,4585
15/10/27
8,1008
15/11/27
8,8842
15/12/27
9,7735
15/01/28 10,8387
15/02/28 12,2730
15/03/28 14,1101
15/04/28 16,4309
15/05/28 19,8640
15/06/28 24,7745
15/07/28 33,1665
15/08/28 49,8788
15/09/28 100,0000

CRI Júnior
Os CRI Júnior terão amortizações e datas de pagamento estabelecidas
conforme disposto na cláusula 3.1 “b” do Termo de Securitização.
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Periodicidade de Pagamento de Remuneração e Principal
Para os CRI Sênior: Mensal, todo dia 15 do mês.
Para os CRI Júnior: em uma única parcela, na Data de Vencimento Final. A
Emissora deverá realizar mensalmente a amortização extraordinária (parcial)
do valor principal dos CRI Júnior sempre que verificar a existência de recursos
disponíveis na Conta Centralizadora após a realização dos pagamentos e
destinações estabelecida pela Ordem de Pagamentos. Para fins de cálculo do
valor a ser amortizado extraordinariamente, deverá ser considerado o saldo
devedor devidamente atualizado acrescido de juros remuneratórios, calculados
pro rata temporis, desde a Data da Emissão ou desde a data da última
Amortização Extraordinária até a data de liquidação. Se, na Data de
Vencimento, o valor do principal em aberto, devidamente atualizado, deduzidas
todas as amortizações extraordinárias, e acrescido dos juros remuneratórios,
for maior que o saldo disponível na Conta Centralizadora, observada a Ordem
de Pagamentos, então o valor devido pela Emissora aos detentores dos CRI
Junior será tão somente o saldo disponível na Conta Centralizadora, após os
pagamentos e destinações devidos, de acordo Ordem de Pagamentos, sem que
isso configure qualquer forma de inadimplemento, perdão de dívida da
Emissora ou acarrete qualquer forma de penalidade ou indenizações.
Preço de Subscrição e Forma de Integralização
Os CRI serão subscritos e sua integralização deverá ser feita no prazo de até 3
(três) Dias Úteis contados da publicação do Anúncio de Início da Oferta. Os CRI
Sênior serão integralizados, em moeda corrente nacional, atualizado pela
variação da projeção do IPCA divulgado pela Associação Brasileira das
Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (“ANBIMA”), apurada desde a
Data de Início do Cálculo até data da integralização e calculada pro rata
temporis, acrescido da remuneração, desde a Data de Início do Cálculo até a
data da integralização. A integralização dos CRI Sênior será realizada por
intermédio dos procedimentos estabelecidos pela CETIP. Os CRI Júnior serão
integralizados pela Cedente com parte do Valor da Cessão que não será
depositado pela Emissora na Conta Vinculada Preço da Cessão, pelo seu valor
nominal unitário na Data de Emissão, sem qualquer atualização ou acréscimo
da remuneração dos CRI Júnior.
Os CRI Júnior deverão ser integralmente subscritos e integralizados pela
Cedente, não fazendo parte, portanto, da Oferta.
Multa e Juros Moratórios
Na hipótese de atraso no pagamento de qualquer quantia devida aos titulares
dos CRI, em virtude do atraso do pagamento dos Créditos Imobiliários,
incidirão, sobre o montante devido e não pago, a partir do vencimento até a
data de seu efetivo pagamento, multa moratória de 2% (dois por cento) e juros
de mora de 1% (um por cento) ao mês, independentemente de aviso,
notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial.
Local de Pagamentos dos CRI
Os pagamentos dos CRI serão efetuados utilizando-se os procedimentos
adotados pela CETIP. Caso, por qualquer razão, a qualquer tempo, os CRI não
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estejam custodiados na CETIP na data de seu pagamento, a Emissora deixará,
em sua sede, o respectivo pagamento à disposição do respectivo titular dos
CRI. Nesta hipótese, a partir da referida data de disponibilização do
pagamento, não haverá qualquer tipo de atualização ou remuneração sobre o
valor colocado à disposição do titular do CRI na sede da Emissora.
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Prorrogação dos Prazos
Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer
obrigação, até o primeiro Dia Útil subsequente, caso o vencimento coincida com
um dia que não seja considerado um Dia Útil. Observado que a Emissora
realizará o qualquer pagamento dos CRI sempre no 15º (décimo quinto) dia do
mês de recebimento dos Créditos Imobiliários.
Caso a data de vencimento ou de vencimento antecipado de obrigações
referentes aos CRI coincida com dia que não seja um Dia Útil, os prazos de
pagamento de quaisquer obrigações referentes aos CRI devidas no mês em
questão serão prorrogados pelo número de dias necessários para assegurar
que, entre o recebimento dos Créditos Imobiliários pela Emissora e o
pagamento de suas obrigações referentes aos CRI, sempre decorra 5 (cinco)
Dias Úteis, sem nenhum acréscimo aos valores a serem pagos.
A prorrogação prevista no item acima, justifica-se em virtude da necessidade
de haver um intervalo de pelo menos 5 (cinco) Dias Úteis entre o recebimento
dos Créditos Imobiliários pela Emissora e o pagamento de suas obrigações
referentes aos CRI.
Regime Fiduciário
É instituído regime fiduciário sobre os Créditos Imobiliários, seus respectivos
acessórios e garantias, nos termos da Cláusula Oitava do Termo de
Securitização.
Pagamentos dos Créditos Imobiliários
A Cedente notificou a Devedora sobre o Contrato de Cessão, para que a
Devedora efetue o pagamento dos Créditos Imobiliários na Conta
Centralizadora. Esses Créditos Imobiliários serão utilizados pela Emissora para
pagamento dos custos do Patrimônio Separado e pagamento dos CRI, conforme
termos e condições do Termo de Securitização.
Na hipótese da Devedora realizar o pagamento dos Créditos do Contrato
Imobiliário na Conta Centralizadora, a Emissora obriga-se a, no prazo de 24
(vinte e quatro horas) contados do recebimento de tais valores, entregar para a
Cedente os valores que tenham sido pagos pela Devedora e sejam excedentes
aos Créditos Imobiliários, por meio de transferência eletrônica de recursos para
a conta indicada pela Cedente.
Os direitos creditórios objeto do Contrato Imobiliário, passarão a ser devidos a
partir do 9º (nono) mês contado da Data de Início da Construção e referidos
pagamentos encerram-se 180 (cento e oitenta) meses após essa data.
O não pagamento do valor da locação mensal devido pela LASA nos respectivos
vencimentos caracterizará infração legal e contratual, autorizando a cobrança,
pela Emissora, imediatamente, da quantia devida, juntamente com as
penalidades – juros de mora, correção monetária e multa contratual –
conforme previsto no Contrato de Locação.
Decorridos 15 (quinze) dias úteis contados da data do recebimento, pela LASA
e/ou pela Cedente, de notificação enviada pela Emissora informando o
descumprimento, pela LASA e/ou pela Cedente, de qualquer obrigação
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pecuniária relacionada ao Contrato Imobiliário, ao Contrato de Cessão e à CCI,
poderá a Emissora promover a excussão da Garantia, independentemente de
prévia aprovação ou manifestação dos titulares dos CRI.
O início do procedimento de
obrigatoriamente, após o prazo
recebimento, pela Emissora, de
Agente Fiduciário informando
vencimento antecipado dos CRI.

excussão da Garantia
de 24 (vinte e quatro)
notificação devidamente
sobre a ocorrência de

também ocorrerá,
horas, contados do
fundamentada pelo
uma hipótese de

Em caso de excussão da Garantia, a alienação do Imóvel a terceiros será feita
com observância dos procedimentos previstos na Lei nº 9.514, de 1997, como
a seguir se explicita:
a) a alienação far-se-á sempre por público leilão, extrajudicialmente;
b) o primeiro público leilão será realizado dentro de 30 (trinta) dias
contados da data do registro da consolidação da plena propriedade, não
mais resolúvel, em nome da Emissora, devendo ser ofertado pelo valor
para esse fim estabelecido no contrato de Alienação Fiduciária do
Imóvel;
c) o segundo público leilão, se necessário, isto é, se o Imóvel não for
arrematado no primeiro público leilão na forma prevista no item (b)
acima, será realizado dentro de 15 (quinze) dias, contados da data do
primeiro público leilão, devendo o Imóvel ser ofertado pelo valor da
dívida, acrescido das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos
legais, inclusive tributos e contribuições condominiais;
d) o público leilão (primeiro e segundo) será anunciado mediante edital
único com prazo de 10 (dez) dias, contados da primeira divulgação,
publicado por três dias, ao menos, em um dos jornais de maior
circulação no local do Imóvel;
e) a Emissora, já como titular de domínio pleno, e não mais resolúvel,
transmitirá o domínio e a posse, indireta e/ou direta, do Imóvel ao(s)
licitante(s) vencedor(es).
Para fins de leilão extrajudicial, são adotados os seguintes conceitos:
a) na data de constituição da Alienação Fiduciária do Imóvel, foi
atribuído ao terreno objeto da garantia, sobre o qual será construído
o Imóvel, o valor de R$ 37.870.000,00 (trinta e sete milhões,
oitocentos e setenta mil reais), e ao Imóvel quando pronto conforme
o Contrato Imobiliário, o valor de R$ 121.730.000,00 (cento e vinte e
um milhões, e setecentos e trinta mil reais), sendo que, em caso de
inadimplência, à época da realização do primeiro público leilão, o
valor do Imóvel será reavaliado, sendo definido como o maior valor
obtido em laudos de avaliação produzidos por 2 (duas) empresas de
avaliação de imóveis de renome no mercado, contratadas pela
Emissora, de forma a refletir as acessões então existentes sobre o
Imóvel e sua eventual valorização ao longo do tempo;
b) valor da dívida é o equivalente à soma das seguintes quantias (“Valor
da Dívida”):
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b.1) valor do saldo devedor da Cedente perante a Emissora
atualizado monetariamente até a data do leilão e acrescido das
penalidades moratórias e despesas abaixo relacionadas;
b.2) despesas de água, luz e gás (valores vencidos e não pagos à
data do leilão), se for o caso;
b.3) IPTU e outros tributos ou contribuições eventualmente incidentes
(valores vencidos e não pagos à data do leilão), se for o caso;
b.4) imposto de transmissão que eventualmente tenha sido pago pela
Emissora, em decorrência da consolidação da plena propriedade
pelo inadimplemento da Cedente;
b.5) despesas com publicação dos editais do leilão extrajudicial, e
comissão de leiloeiro, esta na base de 5% (cinco por cento)
sobre o valor do montante em atraso ou lance vencedor, se
houver.
Se o maior lance oferecido no primeiro leilão for inferior ao valor do
Imóvel, será realizado segundo leilão e, se superior, será dispensada a
realização do segundo leilão. Na hipótese de arrematação do Imóvel no
primeiro leilão, caso o valor ofertado seja superior ao Valor da Dívida, a
Emissora entregará à Cedente, nos 5 (cinco) dias subsequentes ao
integral e efetivo recebimento, a importância que sobejar.
No segundo leilão:
a) será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao
Valor da Dívida, acrescida das despesas, dos prêmios de seguro, dos
encargos legais, inclusive tributos e contribuições condominiais,
hipótese em que, nos 5 (cinco) dias subsequentes ao integral e
efetivo recebimento, a Emissora entregará à Cedente a importância
que sobejar, como adiante disciplinado;
b) caso no segundo leilão, o maior lance oferecido não for igual ou
superior ao Valor da Dívida do parágrafo primeiro acima, a dívida
perante a Emissora será considerada extinta, e exonerada a Cedente
da obrigação de restituição à Emissora de qualquer quantia, a que
título for;
c) extinta a dívida, dentro de 5 (cinco) dias a contar da data da
realização do segundo leilão, a Emissora disponibilizará à Cedente
termo de extinção da obrigação;
Se no segundo leilão não houver comparecimento de qualquer licitante, e
portanto, não for apresentado qualquer lance para arrematação do
Imóvel, a propriedade imobiliária do Imóvel consolidar-se-á em favor da
Emissora, extinguindo-se a dívida garantida, na forma do disposto no
parágrafo 5° do art. 27 da Lei 9.514/97.
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Se, em primeiro ou segundo leilão, sobejar importância em relação ao
valor devido aos titulares dos CRI, a Emissora pagará a diferença à
Cedente, no prazo de 5 (cinco) dias contados do respectivo recebimento
por parte da Emissora. A Cedente deverá ser notificada, sob pena da
invalidade do leilão extrajudicial, com 5 (cinco) dias de antecedência.
Vencimento Antecipado
Vencimento Antecipado: A ocorrência de qualquer evento abaixo descrito será
considerado evento de vencimento antecipado dos CRI (“Evento de Vencimento
Antecipado dos CRI”):
(a)

pedido de recuperação judicial, decretação de falência, pedido de falência
não elidido no prazo legal ou pedido de autofalência da Cedente e/ou da
Devedora do Contrato Imobiliário;

(b)

descumprimento pela Devedora e/ou Cedente de qualquer obrigação
pecuniária relacionada ao Contrato Imobiliário, ao Contrato de Cessão e
à CCI não sanado no prazo de 15 (quinze) Dias Úteis contados da data
do recebimento pela Devedora e/ou pela Cedente, conforme o caso, de
notificação enviada pela Emissora, sem prejuízo dos encargos, da
atualização monetária, dos juros de mora e das penalidades aplicáveis
no período;

(c)

descumprimento, pela Devedora e/ou pela Cedente, de qualquer
obrigação não pecuniária relacionada ao Contrato Imobiliário, ao
Contrato de Cessão ou à CCI, salvo se no prazo máximo de 20 (vinte)
Dias Úteis da data do recebimento pela Devedora e/ou pela Cedente de
notificação enviada pela Emissora tal descumprimento for sanado pela
Devedora e/ou pela Cedente;

(d)

liquidação, dissolução, insolvência ou extinção da Devedora e/ou
Cedente;

(e)

comprovação de inveracidade, insuficiência, incorreção ou inconsistência
de qualquer declaração ou garantia feita pela Cedente na CCI;

(e)

realização de redução de capital social da Cedente com outra finalidade
que não a absorção de prejuízos, sem que haja anuência prévia e
expressa da Emissora;

(f)

reestruturação societária da Cedente exceto entre empresas de seu
grupo econômico e desde que o Imóvel permaneça na propriedade
direta da Cedente, sem que haja anuência prévia e expressa da
Emissora;

(g)

alteração ou modificação relevante do objeto social da Cedente, exceto
se forem mantidas as atividades relacionadas ao setor imobiliário, no
Brasil e/ou no exterior e/ou seja requerido por lei, norma ou entidade
governamental; e

(h)

vencimento antecipado de outra CCI de emissão da Cedente.
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Ordem de Pagamentos
Ordem de Pagamentos dos CRI: Os CRI deverão obedecer à seguinte ordem de
prioridade nos pagamentos, de forma que cada item somente será pago caso
haja recursos disponíveis, após o pagamento do item anterior:
(a) Pagamento das despesas do Patrimônio Separado e das despesas
previstas no Anexo III do Termo de Securitização;
(b) Pagamento dos juros remuneratórios dos CRI Sênior;
(c) Pagamento do principal dos CRI Sênior;
(d) Recomposição do Saldo Mínimo previsto abaixo, no Patrimônio Separado,
caso o saldo existente seja inferior ao Saldo Mínimo;
(e) Pagamento dos juros remuneratórios do CRI Júnior, desde que aplicável
conforme a periodicidade de pagamento da remuneração dos CRI Júnior;
e
(f) Pagamento do principal dos CRI Júnior, desde que aplicável conforme a
periodicidade de pagamento do principal dos CRI Júnior.
O Patrimônio Separado inicialmente apresentará saldo equivalente ao montante
total integralizado pelos Investidores na subscrição dos CRI Sênior, subtraído o
Valor da Cessão e das despesas previstas no Termo de Securitização, e deverá
apresentar mensalmente saldo mínimo equivalente às despesas do Patrimônio
Separado calculadas pela Emissora para o período de: (i) 84 (oitenta e quatro)
meses, durante os 3 (três) primeiros anos contados da Data de Emissão e (ii)
12 (doze) meses, a partir do término do 3° (terceiro) ano contado da Data de
Emissão (“Saldo Mínimo”). Os recursos do Patrimônio Separado poderão ser
aplicados pela Emissora, a seu exclusivo critério, em títulos públicos ou em
fundos de investimento de baixo risco geridos por empresas do grupo
econômico da Emissora, desde que referenciados em taxa DI.
Amortização Extraordinária e Resgate Antecipado
Não haverá hipótese de amortização extraordinária para os CRI Sênior.
A Emissora deverá realizar mensalmente a amortização extraordinária (parcial)
do valor principal dos CRI Júnior sempre que verificar a existência de recursos
disponíveis na Conta Centralizadora, após a realização dos pagamentos e
destinações previstas, nos termos da Ordem de Pagamentos. Para fins de
cálculo do valor a ser amortizado extraordinariamente, deverá ser considerado
o saldo devedor devidamente atualizado acrescido de juros remuneratórios,
calculados pro rata temporis, desde a Data da Emissão ou desde a data da
última Amortização Extraordinária até a data de liquidação.
No Dia Útil seguinte à data de: (i) pagamento dos juros remuneratórios e
principal dos CRI Sênior ou (ii) da realização de uma Amortização
Extraordinária, a Emissora encaminhará ao Agente Fiduciário o extrato do
Patrimônio Separado demonstrando que foi mantido o Saldo Mínimo.
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Desmembramento dos CRI Sênior:
Após o período de 18 (dezoito) meses contados da publicação do Anúncio de
Encerramento, a Emissora poderá propor o desdobramento dos CRI Sênior de
maneira que seu Valor Nominal Unitário passe a ser inferior ao Valor Nominal
Unitário na Data de Emissão, desde que: (i) não haja inadimplemento
financeiro da Emissora perante os titulares do CRI; (ii) tenha sido obtido o
HABITE-SE para o Imóvel; (iii) seja mantida a classificação dos CRI Sênior pela
Agência de Rating; (iv) a Emissora esteja regular em relação ao registro de
companhia aberta perante a CVM; e (v) que o desdobramento seja aprovado
pela maioria simples dos titulares dos CRI Votantes, reunidos em assembleia
convocada para este fim. Consideram-se CRI em circulação todos os CRI
subscritos, excluídos aqueles mantidos em tesouraria pela Emissora e os de
titularidade de empresas por ela controladas, observados os demais requisitos
da Instrução CVM n° 414/2004.
Patrimônio Separado
É instituído Patrimônio Separado sobre os Créditos Imobiliários, seus
respectivos acessórios e garantias, nos termos da Cláusula Oitava do Termo de
Securitização.
Transferência da Administração do Patrimônio Separado
A ocorrência de qualquer um dos eventos abaixo ensejará a assunção imediata
da administração do Patrimônio Separado pelo Agente Fiduciário:
(a)

(b)
(c)
(d)

(e)

pedido por parte da Emissora de qualquer plano de recuperação judicial
ou extrajudicial a qualquer credor ou classe de credores,
independentemente de ter sido requerida ou obtida homologação judicial
do referido plano; ou requerimento, pela Emissora, de recuperação
judicial, independentemente de deferimento do processamento da
recuperação ou de sua concessão pelo juiz competente;
pedido de falência formulado por terceiros em face da Emissora e não
devidamente elidido ou cancelado pela Emissora, conforme o caso, no
prazo legal;
decretação de falência ou apresentação de pedido de autofalência pela
Emissora;
não pagamento pela Emissora das obrigações pecuniárias devidas a
qualquer dos eventuais titulares de CRI, nas datas previstas no Termo de
Securitização, não sanado no prazo de 3 (três) dias corridos, contado da
data de vencimento original, desde que a Emissora tenha recebido as
prestações devidas pela Devedora conforme estipulado no Contrato
Imobiliário; e
falta de cumprimento pela Emissora de qualquer obrigação não
pecuniária prevista no Termo de Securitização, não sanada em 15
(quinze) dias corridos, contados da data do recebimento, pela Emissora,
de aviso escrito que lhe for enviado pelo Agente Fiduciário.

Verificada a ocorrência de quaisquer dos eventos acima, o Agente Fiduciário
assumirá, automaticamente e independentemente de qualquer outra
deliberação ou resolução, de quem quer que seja, a a administração do
Patrimônio Separado. O Agente Fiduciário, deverá convocar, em até 2 (dois)
Dias Úteis contados da data em que assumir a administração do Patrimônio
Separado, Assembleia Geral para deliberar sobre (i) a nova forma de
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administração do Patrimônio Separado; ou (ii) a eventual liquidação do
Patrimônio Separado. Tal assembleia deverá ser realizada no prazo de 15
(quinze) dias corridos a contar da data de publicação do edital relativo à
primeira convocação, ou no prazo de 8 (oito) dias corridos a contar da data de
publicação do edital relativo à segunda convocação, se aplicável, sendo que, na
hipótese de segunda convocação, o respectivo edital deverá ser publicado no
primeiro Dia Útil imediatamente posterior à data indicada para a realização da
Assembleia Geral nos termos da primeira convocação.
Na Assembleia Geral, os titulares de CRI deverão deliberar: (a) pela liquidação
do respectivo Patrimônio Separado, hipótese na qual deverá ser nomeado o
liquidante e as formas de liquidação; ou (b) pela não liquidação do respectivo
Patrimônio Separado, hipótese na qual deverá ser deliberada a continuidade da
administração do Patrimônio Separado pelo Agente Fiduciário ou nomeação de
outra instituição administradora, fixando, em ambos os casos, as condições e
termos para sua administração, inclusive os mecanismos de segregação de
valores recebidos em virtude de pagamento dos Direitos Creditórios em conta
vinculada a ser movimentada mediante autorização do Agente Fiduciário ou do
novo administrador para esse fim exclusivo, bem como sua remuneração pelos
serviços de administração do Patrimônio Separado.
A deliberação pela não declaração da liquidação do Patrimônio Separado deverá
ser tomada pelos titulares de CRI que representem, no mínimo, 2/3 (dois
terços) da totalidade dos CRI Votantes.
A liquidação do Patrimônio Separado será realizada mediante transferência dos
Créditos Imobiliários integrantes do Patrimônio Separado ao Agente Fiduciário
(ou à instituição administradora que vier a ser aprovada pelos titulares de CRI),
em conta vinculada aberta para esse fim exclusivo, na qualidade de
representante dos titulares de CRI, para fins de extinção de toda e qualquer
obrigação da Emissora decorrente dos CRI. Nesse caso, caberá ao Agente
Fiduciário (ou à instituição administradora que vier a ser aprovada pelos
titulares de CRI), conforme deliberação dos titulares de CRI: (a) administrar os
Créditos Imobiliários que integram o Patrimônio Separado, (b) esgotar todos os
recursos judiciais e extrajudiciais para a realização dos créditos oriundos dos
Créditos Imobiliários que lhe foi transferida, (c) ratear os recursos obtidos entre
os titulares dos CRI na proporção de CRI detidos, e (d) transferir os créditos
oriundos dos Créditos Imobiliários eventualmente não realizados aos titulares
de CRI, na proporção de CRI detidos.
Na ocorrência de liquidação do Patrimônio Separado, após o pagamento
integral devido aos CRI Sênior, todo o saldo remanescente, caso haja, será
distribuído para os CRI Júnior.
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Das Obrigações e Responsabilidades do Custodiante das CCI
A contratação do Custodiante visa à prestação dos serviços de registro e
custódia escritural da CCI, uma vez que estas foram emitidas sob a forma
escritural. Conforme estabelecido no contrato de prestação de serviços de
custódia celebrado entre a Emissora, Cedente e o Custodiante, dentre as
principais funções do Custodiante, destacam-se:
(a)

(b)
(c)
(d)
(e)

(f)

verificar a regularidade da emissão da CCI, analisando a regularidade
das assinaturas e a validade de seus termos e condições, registros,
bem como os termos e condições, assinaturas e registros da Escritura
de Emissão e do Contrato Imobiliário, lastro da CCI;
manter sob sua custódia a Escritura de Emissão da CCI;
manter o Termo de Securitização emitido pela Emissora sob sua
custódia durante todo o período do contrato;
realizar o registro e o depósito da CCI junto à CETIP;
fazer o acompanhamento da titularidade da CCI, a custódia dos
instrumentos que dão origem aos Créditos Imobiliários e à CCI e o
registro dos ônus ou gravames que pesam sobre a CCI, como a
instituição do Regime Fiduciário, nos termos da Lei nº 10.931/04; e
enviar Declaração à Emissora atestando que o Termo de Securitização e
a CCI encontram-se devidamente registrados e custodiados nos termos
da Lei 10.931/04 e da Instrução CVM 414 e normas relacionadas.

Despesas
São despesas de responsabilidade do Patrimônio Separado:
(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

além daquelas previstas no Anexo III do Termo de Securitização, as
despesas necessárias para: (i) o registro da Oferta e dos CRI nos órgãos
competentes; (ii) o registro e custódia da CCI; e (iii) o pagamento de
demais custos e despesas comprovadamente incorridos pela Emissora na
emissão e manutenção dos CRI;
as despesas com a gestão, cobrança, realização, administração, custódia
e liquidação dos Créditos Imobiliários e do Patrimônio Separado,
inclusive as referentes à sua transferência para outra companhia
securitizadora de créditos imobiliários, na hipótese de o Agente Fiduciário
vir a assumir a sua administração;
as despesas com terceiros especialistas, advogados, auditores ou fiscais,
empresa de medição de obra, agência de rating, banco escriturador,
agente fiduciário, instituição custodiante, bem como as despesas com
procedimentos legais, incluindo sucumbência, incorridas para resguardar
os interesses dos titulares dos CRI e realização dos Créditos Imobiliários
e da Garantia integrantes do Patrimônio Separado, que deverão ser
previamente aprovadas e pagas pelos mesmos titulares;
as despesas com publicações, transporte, alimentação, viagens e
estadias, necessárias ao exercício da função de Agente Fiduciário,
durante ou após a prestação dos serviços, mas em razão desta, serão
pagas pela Emissora, desde que aprovadas previamente por ela, sempre
que possível;
os eventuais tributos que, a partir da data de emissão dos CRI, venham
a ser criados e/ou majorados ou que tenham sua base de cálculo ou
base de incidência alterada, questionada ou reconhecida, de forma a
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(f)

representar, de forma absoluta ou relativa, um incremento da tributação
incidente sobre os ativos do Patrimônio Separado; e
as perdas, danos, obrigações ou despesas, incluindo taxas e honorários
advocatícios arbitrados pelo juiz, resultantes, direta ou indiretamente, da
Emissão, exceto se tais perdas, danos, obrigações ou despesas: (i)
forem resultantes de inadimplemento, dolo ou culpa por parte da
Emissora ou de seus administradores, empregados, consultores e
agentes, conforme vier a ser determinado em decisão judicial final
proferida pelo juízo competente; ou (ii) sejam de responsabilidade da
Devedora ou puderem ser a elas atribuídos como de sua
responsabilidade.

As despesas do Patrimônio Separado serão pagas com os recursos existentes
no Patrimônio Separado.
Seguros
Durante o período de execução das obras do Imóvel, a construtora contratada
pela Cedente, Ralc Construções Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o n°
04.956.603/0002-01 (“Construtora”) manterá em vigor apólice de seguro de
risco de engenharia sobre 100% (cem por cento) do valor da obra e seguro de
responsabilidade civil.
A Construtora contratará, também, seguro de performance em um montante
equivalente a 15% (quinze por cento) do preço global da obra, garantindo sua
execução em tempo e forma, tal como previsto no Contrato Imobiliário e
Contrato de Construção.
Durante todo o prazo de vigência da locação, a LASA deverá manter em vigor
apólice de seguro patrimonial e risco empresarial para o Imóvel. A apólice
garantirá as perdas e danos materiais decorrentes de incêndio, raio, explosão
de qualquer natureza, vendaval, inundação, furacão, ciclone, tornado, granizo,
fumaça, impacto de veículos terrestres e queda de aeronaves, em valor
equivalente ao valor de reposição do Imóvel e lucros cessantes, em valor
equivalente a 12 (doze) vezes o valor do aluguel mensal vigente à época de sua
contratação ou renovação.
Informações sobre a estrutura da Oferta e dos CRI - Derivativos
A presente Emissão não conta com a utilização de instrumentos financeiros de
derivativos para proteção da carteira ou qualquer outra finalidade.
Taxa de Desconto na Aquisição dos Créditos Imobiliários
Os Créditos Imobiliários foram adquiridos pela Emissora no âmbito do Contrato
de Cessão pelo seu valor integral não havendo, consequentemente, taxa de
desconto relativa à aquisição dos Direitos Creditórios.
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Cronograma da Oferta
Eventos

Datas previstas

(1)

Protocolo na CVM do Pedido de Registro da Oferta

5 de setembro de 2012

Disponibilização do Prospecto Preliminar da Oferta

6 de setembro de 2012

Publicação do Aviso ao Mercado

11 de outubro de 2012

Data Limite para Subscrição de Pessoas Vinculadas

16 de novembro de 2012

Procedimento de Bookbuilding

28 de novembro de 2012

Obtenção do Registro da Oferta na CVM

18 de dezembro de 2012

Disponibilização do Prospecto Definitivo da Oferta

19 de dezembro de 2012

Publicação do Anúncio de Início

19 de dezembro de 2012

Liquidação Financeira

20 de dezembro de 2012

Publicação do Anúncio de Encerramento

21 de dezembro de 2012

(1)

Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações,
antecipações, suspensões ou prorrogações, sem aviso prévio, a critério do Coordenador Líder e
da Emissora.

Banco Escriturador
Banco Citibank S.A
Avenida Paulista, nº 1.111 – 2º andar-parte
At.: Ricardo Alves Lopes
São Paulo, SP
Telefone: (11) 4009-7169
Fax: (11) 2122-2057
E-mail: ricardo.lopes@citi.com
Website: www.citibank.com.br
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Banco Liquidante
Banco Citibank S.A.
Avenida Paulista, nº 1.111 – 2º andar-parte
At.: Ricardo Alves Lopes
São Paulo, SP
Telefone: (11) 4009-7169
Fax: (11) 2122-2057
E-mail: ricardo.lopes@citi.com
Website: www.citibank.com.br
Assessor Legal da Oferta
Tozzini, Freire, Teixeira e Silva Advogados
Auditor Independente
Ernst & Young Terco Auditores Independentes
Distribuição dos CRI
A distribuição dos CRI ocorrerá por meio de distribuição pública com
intermediação do Coordenador Líder, conforme descrito do Sumário da Oferta.
Custo da Distribuição
O quadro a seguir demonstra os principais custos da Oferta:

Custo
Comissão de Estruturação e Securitização
Comissão de Coordenação e Distribuição
Assessor Legal
Avaliação do Imóvel
Despesas com Publicações
Outros custos da Emissão
Total

Custo Recorrente
Agência de Rating
Agente fiduciário
Escrituração e Liquidação dos CRI
Taxa de Administração Securitizadora
Total

Custo Total
(R$)
(% da Oferta)
1.012.500,00
1,25%
1.755.112,49
2,17%
180.000,00
0,22%
20.000,00
0,02%
100.000,00
0,12%
180.000,00
0,22%
3.247.612,49
4,01%

Custo por CRI
(R$)
(%)
3.750,00
1,25%
6.500,42
2,17%
666,67
0,22%
74,07
0,02%
370,37
0,12%
666,67
0,22%
12.028,19
4,01%

Custo Recorrente Total
Custo Recorrente por CRI
(R$/ano)
(% a.a. da Oferta) (R$/ano) (% ao ano)
45.000,00
0,06%
166,67
0,06%
12.959,27
0,02%
48,00
0,02%
4.080,00
0,01%
15,11
0,01%
12.000,00
0,01%
44,44
0,01%
74.039,27
0,09%
274,22
0,09%

Notas: As despesas decorrentes do registro dos CRI no montante de R$
40.500,00 estão incluídas no item “Outros custos da Emissão” do quadro
acima.
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Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação de Oferta
A Emissora pode requerer à CVM a modificação ou revogação da Oferta, caso
ocorram alterações posteriores, substanciais e imprevisíveis nas circunstâncias
inerentes à Oferta existentes na data do pedido de registro de distribuição ou
que o fundamentem, que resulte em um aumento relevante dos riscos por ela
assumidos e inerentes à própria Oferta.
Adicionalmente, a Emissora pode modificar, a qualquer tempo, a Oferta, a fim
de melhorar seus termos e condições para os investidores, conforme disposto
no parágrafo 3º do artigo 25 da Instrução CVM nº 400, sendo que, nos termos
do artigo 27 da mesma instrução, a modificação deverá ser divulgada
imediatamente através de meios ao menos iguais aos utilizados para a
divulgação da oferta e as entidades integrantes do consórcio de distribuição
deverão se acautelar e se certificar, no momento do recebimento das
aceitações da oferta, de que o manifestante está ciente de que a oferta original
foi alterada e de que tem conhecimento das novas condições.
Na hipótese prevista no parágrafo anterior, os investidores que já tiverem
aderido à oferta deverão ser comunicados diretamente a respeito da
modificação efetuada, para que confirmem, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis do
recebimento da comunicação, o interesse em manter a declaração de aceitação,
presumida a manutenção em caso de silêncio.
Caso o requerimento de modificação das condições da Oferta seja aceito pela
CVM, o prazo para distribuição da Oferta poderá ser prorrogado por até 90
(noventa) dias, contados da aprovação do pedido de modificação.
A revogação da Oferta ou qualquer modificação na Oferta será imediatamente
divulgada por meio dos mesmos jornais utilizados para divulgação do Aviso ao
Mercado, conforme disposto no artigo 27 da Instrução CVM nº 400. Após a
publicação do Anúncio de Retificação, o Coordenador Líder só aceitará ordens
daqueles investidores que estejam cientes dos termos do Anúncio de
Retificação. Os investidores que já tiverem aderido à Oferta deverão ser
comunicados diretamente a respeito da retificação efetuada, para que
confirmem, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis do recebimento da comunicação, o
interesse em manter a declaração de aceitação, sendo considerados cientes os
investidores que não revogarem expressamente suas ordens.
Em qualquer hipótese, a revogação torna ineficazes a Oferta e os atos de
aceitação anteriores. Tendo em vista que a integralização dos CRI ocorrerá
somente após a publicação do Anúncio de Encerramento, na hipótese de
cancelamento da emissão pela Emissora, nenhum valor será devido pela
Emissora aos Investidores que tenham subscrito os CRI.
Suspensão e Cancelamento Da Oferta
Nos termos do artigo 19 da Instrução CVM 400, a CVM (a) poderá suspender ou
cancelar, a qualquer tempo, uma oferta que: (i) esteja se processando em
condições diversas das constantes da Instrução CVM 400 ou do registro; ou (ii)
tenha sido havida por ilegal, contrária à regulamentação da CVM ou
fraudulenta, ainda que após obtido o respectivo registro; e (b) deverá
suspender qualquer oferta quando verificar ilegalidade ou violação de
regulamento sanáveis. O prazo de suspensão de uma oferta não poderá ser
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superior a 30 dias, durante o qual a irregularidade apontada deverá ser sanada.
Findo tal prazo sem que tenham sido sanados os vícios que determinaram a
suspensão, a CVM deverá ordenar a retirada da referida oferta e cancelar o
respectivo registro.
A suspensão ou o cancelamento da Oferta será informado aos investidores que
já tenham aceitado a Oferta, sendo-lhes facultado, na hipótese de suspensão, a
possibilidade de revogar a aceitação até o quinto dia útil posterior ao
recebimento da respectiva comunicação. Todos os investidores que já tenham
aceitado a Oferta, na hipótese de seu cancelamento e os investidores que
tenham revogado a sua aceitação, na hipótese de suspensão, conforme
previsto acima, terão direito à restituição integral dos valores eventualmente
utilizados para integralização dos CRI Sênior, conforme o disposto no parágrafo
único do artigo 20 da Instrução CVM 400, no prazo de três Dias Úteis, sem
qualquer remuneração ou correção monetária.
Contudo, conforme estruturado nessa Emissão, a integralização dos CRI
somente ocorrerá após a publicação do Anúncio de Encerramento. Assim,
nenhum valor será devido aos investidores.
Informações Adicionais
Quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre a Emissora e a
presente Oferta poderão ser obtidas junto à Emissora, ao Coordenador Líder
e/ou à CVM.
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DESTINAÇÃO DOS RECURSOS
Os recursos obtidos com a subscrição e integralização dos CRI serão utilizados
pela Emissora para: (i) o pagamento do Valor da Cessão, nos termos do
Contrato de Cessão e (ii) o pagamento de custos e despesas da presente
Emissão e reembolso de eventuais custos incorridos pela Emissora com a
presente Emissão e (iii) composição do Saldo Mínimo.
Sem prejuízo do disposto no item (ii) acima, o Valor da Cessão será pago pela
Emissora para a Cedente por meio de depósito na Conta Vinculada Preço da
Cessão, conforme definida no Termo de Securitização, no prazo de 48
(quarenta e oito) horas contado do atendimento das Condições Precedentes e
será utilizado pela Cedente para: (i) promover o pagamento das despesas
necessárias para a construção do Imóvel, nos termos do Contrato de
Construção e (ii) subscrever e integralizar a totalidade dos CRI Júnior, ficando
certo que a parcela do Valor da Cessão correspondente ao montante necessário
para subscrição e integralização da totalidade dos CRI Júnior não será
depositada na Conta Vinculada Preço da Cessão e será paga pela Emissora sem
a movimentação financeira de tais recursos.
Exceto pelo montante necessário para promover a subscrição e integralização
dos CRI Júnior pela Cedente, o Valor da Cessão somente poderá ser utilizado
pela Cedente para a construção do Imóvel mediante: (i) o cumprimento das
etapas de edificação previstas no cronograma de obras, nos termos do Contrato
Imobiliário. Para tanto, a Emissora deverá receber periodicamente relatório de
empresa gerenciadora da obra com a certificação das etapas da obra concluídas
no período anterior e (ii) a comprovação do aceite da Devedora nas etapas de
edificação previstas no cronograma de obras, nos termos do Contrato
Imobiliário.
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CLASSIFICAÇÃO DE RISCO
A presente Oferta foi objeto de análise de classificação de risco por parte da
Fitch Ratings Brasil Ltda. A atribuição de rating é baseada em informações
fornecidas pela Emissora e outros participantes da estruturação desta Oferta.
As classificações de risco de crédito da Agência de Rating não constituem
recomendação de compra, venda ou manutenção de um título.
A Agência de Rating atribuiu, em 14 de novembro de 2012, o Rating Preliminar
Nacional de Longo Prazo “A-“ , à 4ª Série da 1ª Emissão de CRI da Emissora.
“Ratings Nacionais” refletem uma medida relativa da qualidade de crédito de
entidades em países cujos ratings soberanos em moeda estrangeira e local
estejam abaixo de 'AAA'. Os Ratings Nacionais não são comparáveis
internacionalmente, já que o melhor risco relativo dentro de um país é avaliado
como 'AAA' e outros créditos são avaliados somente em relação a este. Tais
classificações de risco são sinalizados pela adição de um identificador para o
país em questão, como 'AAA (bra)' para Ratings Nacionais no Brasil.
O relatório de classificação de risco com os detalhes da estrutura e do perfil de
crédito da 4ª Série da 1ª Emissão de CRI da Emissora encontrar-se-á disponível
em versão digital no website www.fitchratings.com.br, bem como constitui o
Anexo 11 ao presente Prospecto.
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SUMÁRIO DOS PRINCIPAIS INSTRUMENTOS DA OFERTA
O presente sumário não contém todas as informações que o Investidor deve
considerar antes de investir nos CRI. O Investidor deve ler este Prospecto como
um todo, incluindo seus anexos, dentre os quais se encontram o inteiro teor
dos documentos aqui resumidos.
Escritura de Emissão de CCI
Instrumento Particular de Emissão de Cédula de Crédito Imobiliário sob a Forma
Escritural, celebrado entre PKCENTER Empreendimentos e Participações SPE
Ltda e Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., em 05
de outubro de 2012 e posteriormente aditado em 27 de novembro de 2012.
Contrato de Cessão
Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Créditos Imobiliários com
Coobrigação e Outras Avenças, celebrado entre PKCENTER Empreendimentos e
Participações SPE Ltda e Brasil Plural Securitizadora S.A, em 05 de outubro de
2012 e posteriormente aditado em 27 de novembro de 2012, e seus
respectivos anexos contendo a constituição em favor da Emissora das garantias
de Alienação Fiduciária do Imóvel e de Cessão Fiduciária do saldo mantido de
tempos em tempos na Conta Vinculada Preço da Cessão.
Termo de Securitização
Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 4ª e 5ª Séries da 1ª
Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Brasil Plural
Securitizadora S.A., celebrado entre Brasil Plural Securitizadora S.A e Oliveira
Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., em 30 de novembro de
2012.
Contrato de Distribuição
Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública de Certificados de
Recebíveis Imobiliários, Sob Regime de Melhores Esforços de Colocação, da 1ª
Emissão da Brasil Plural Securitizadora S.A, celebrado entre Brasil Plural
Securitizadora S.A e Brasil Plural Corretora de Câmbio, Títulos e Valores
Mobiliários S.A.
Contrato de Adesão
Termo de Adesão ao Contrato de Distribuição a ser firmado por instituições
financeiras autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro e escolhidas
para participar da Oferta.
Contrato de Agente Fiduciário
Contrato de Prestação de Serviços de Agente Registrador e Custodiante de
Cédulas de Créditos Imobiliário e Agente Fiduciário de Certificados de
Recebíveis Imobiliários, celebrado entre Brasil Plural Securitizadora S.A,
Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A e Oliveira Trust
Servicer S.A, em 15 de fevereiro de 2011.
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3.
INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS E AOS
EMPREENDIMENTOS
•
•

Características Gerais dos Créditos Imobiliários
Informações relativas ao Empreendimento
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CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS
Os CRI serão lastreados em Créditos Imobiliários, representados por uma
Cédula de Crédito Imobiliário, que correspondem ao volume de 80% (oitenta
por cento) dos créditos decorrentes do Instrumento Particular de Contrato
Atípico de Locação de Bem Imóvel e Outras Avenças, celebrado em 01 de
agosto de 2012, entre PKCENTER Empreendimentos e Participações SPE Ltda. e
Lojas Americanas S.A., o que inclui todos e quaisquer valores, presentes e
futuros, referente à locação do Imóvel, bem como todos os seus acessórios e
garantias, tais como atualização monetária, multas, juros de mora e
remuneratórios, penalidades, indenizações, valores eventualmente pagos por
seguradoras em caso de sinistro do Imóvel, quaisquer direitos, prerrogativas e
garantias assegurados à Brasil Plural Securitizadora S.A. em razão de sua
titularidade, e todos os demais encargos e direitos previstos no Contrato Atípico
de Locação de Bem Imóvel e Outras Avenças, observado a faculdade da Brasil
Plural Securitizadora S.A. para a cobrança de tais encargos, sendo certo que
determinados créditos poderão vencer integralmente antes do vencimento do
período.
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INFORMAÇÕES RELATIVAS AO EMPREENDIMENTO
O Imóvel está localizado em um business park com acesso às rodovias BR-050
(SP- DF - RJ), BR-497 (SP - MG), BR-153 (SP - GO) e BR-262 (MG - RJ), e nas
proximidades do aeroporto de Uberlândia e do centro da cidade.
A cidade de Uberlândia possui infraestrutura logística com transporte
rodoviário, aéreo, hidroviário e ferroviário para escoamento da produção e
trânsito de pessoas. Ademais, é um centro de produção de energia hidroelétrica
que contempla 20 usinas em um raio de 400km e possui presença do
agronegócio e atacado distribuidor, com participação dos setores de alimentos,
bebidas, cosméticos, limpeza e químico. Nos últimos sete anos, mais de R$3,5
bilhões em investimentos privados foram anunciados na região, principalmente,
devido às oportunidades e infraestrutura que a cidade oferece ao seu redor.

O Imóvel compreende um terreno de propriedade da Cedente, na Avenida CTR
Empresarial, s/n, Loteamento Fechado CTR Centro Empresarial, na Cidade de
Uberlândia, Estado de Minas Gerais, com área de 204.536,57 m² (duzentos e
quatro mil, quinhentos e trinta e seis e cinquenta e sete metros quadrados),
matriculado sob o n° 95.819 do 2º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca
de Uberlândia, no qual a Cedente irá desenvolver um empreendimento
imobiliário consistente em galpões destinados à formação de um centro de
distribuição e logística de produtos. As Edificações serão constituídas por um
Galpão com escritório/mezanino, Prédio Administrativo, Portaria, Casa de
Bombas, Cabine de medição, Prédio para Subestação/Gerador, Prédios para
Apoio aos Motoristas e Reservatório Elevado, de acordo com as especificações
dos projetos aprovados pela Locatária, os quais foram revisados e aceitos pela
Locatária, por estarem de acordo com as normas técnicas aprovadas pela
Associação Brasileira de Normas Técnicas (“ABNT”), bem como todas as leis,
regulamentos e posturas locais.
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Uberlândia

Detalhes do
Imóvel

As principais características da Edificação estão melhor descritas e
caracterizadas no Projeto de Construção que se encontra em fase de aprovação
pelos órgãos competentes e no Memorial Descritivo do Projeto em Fase de
Aprovação.
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ESTRUTURA ACIONÁRIA

Na data deste Prospecto, a Cedente possui a seguinte estrutura acionária:
Sócios
CTR Empreendimentos
Imobiliários S/A
CONSULPARK
Engenharia, Consultoria
e Participações Ltda.
INVESTPARK
Empreendimentos
Serviços Ltda.
Total

CTR Empreendimentos
Imobiliários S/A
84%

Quotas
Subscritas
235.200
84%
33.600
12%

Valor Integralizado

Total Subscrito

R$235.200,00

R$235.200,00

R$33.600,00

R$33.600,00

11.200
4%

R$ 11.200,00

R$11.200,00

280.000
100%

R$280.000,00

R$280.000,00

Consulpark Engenharia,
Consultoria e
Participações Ltda.

12%

Investpark
Empreendimentos
Serviços Ltda.

4%

PK Center
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HISTÓRICO
A Cedente foi constituída em 10 de julho de 2009, através de seus acionistas
CONSULPARK
Engenharia,
Consultoria
e
Participações
Ltda.,
CTR
Empreendimentos Imobiliários S.A. e INVESPARK Empreendimentos e Serviços
Ltda., sendo que suas atividades se iniciaram em 17 de agosto de 2009,
mantendo sua sede na Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais.
Os acionistas da Cedente atuam em diversos segmentos do mercado, conforme
breve histórico abaixo.
CTR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
Fundada em Junho de 1999, a CTR Empreendimentos Imobiliários S.A. (“CTR”)
atua no ramo de incorporações e construções imobiliárias em geral, com matriz
localizada em São Paulo/SP e filial em Uberlândia/MG.
Contribuindo para o desenvolvimento do mercado de construção nas regiões
onde atua, a CTR implantou diversos loteamentos fechados e abertos, com
destaque para as principais cidades do triângulo mineiro, além da região
metropolitana de Belo Horizonte.
Com carteira de mais de 2.500 clientes ativos nos municípios de Uberaba,
Uberlândia, Patos de Minas, Santa Luzia/MG e Novo Gama/GO, desenvolve uma
forte parceria com seus clientes e nos municípios onde atua. Atualmente
desenvolve importantes projetos de investimento, tais como Shopping Center,
Torres Comerciais de grande porte e Hotel, além de condomínios habitacionais
que somam mais de 4.000 unidades.
A CTR participa ainda de diversas empresas com investimentos nas áreas de
Logística (Centros de Distribuição), concessão de rodoviárias, concessão de
tratamento de água e esgotos e mineração de agregados.
INVESTPARK EMPREENDIMENTOS
Com mais de 10 anos de atuação no mercado, atua na prospecção,
desenvolvimento, projeto, estruturação e comercialização de Business Parks,
tem sua sede na região de Juiz de Fora/MG e unidades em Belo Horizonte/MG e
Uberlandia/MG.
Nestes anos desenvolveu e implantou diversos Business Parks, com destaque
para o Park Sul, Itatiaia Empresarial e CTR Empresarial. estruturou e
desenvolveu o Tec Park que foi recentemente vendido para a LOGCP. Também
foi a responsável pelo projeto de viabilidade e implantação do Parque
Tecnológico de Juiz de Fora, desenvolvido para a Universidade Federal JF,
Prefeitura JF e Governo Estadual MG.
Implantou unidades de importantes empresas em diversas cidades,
destacando-se os CD's da Natura Cosméticos de Uberlandia e Matias Barbosa,
TNT Mercurio, Bunge, Holcin, Lafarge, Rapidão Cometa, Pepsico - Elma Chips,
Petrobras, dentre outras.
Também possui investimentos em loteamentos residenciais em Vespasiano/MG
e Uberaba/MG e em loteamento empresarial em Uberlandia/MG.
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Em parceria com a Consulpark Engenharia, Consultoria e Participações Ltda.
(“Consulpark”), estuda neste momento empreendimentos empresariais em
Montes Claros/MG, Natal/RN, Cuiabá/MT, Juiz de Fora/MG e, com a CTR e a
Consulpark em Uberlandia/MG.
CONSULPARK CONSULTORIA, ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES
Fundada em 2004, a Consulpark desenvolve e projeta condomínios e
loteamentos empresariais, com sede em Matias Barbosa/MG.
Com forte atuação em loteamentos empresariais, desenvolveu os loteamentos
empresariais Ouro Park Empresarial e Ouro Park Industrial (Prefeitura Ouro
Branco), Park Center Sete Lagoas (Prefeitura Sete Lagoas), Piraí Empresarial
(Prefeitura Piraí), Pinheiral Business Park, além do CTR Empresarial.
A Consulpark possui investimentos em loteamento residencial em Uberaba/MG
e empresarial em Uberlandia/MG.
Em parceria com a Investpark estuda neste momento empreendimentos
empresariais em Montes Claros/MG, Natal/RN, Cuiabá/MT, Juiz de Fora/MG e,
com a CTR e a Investpark em Uberlandia/MG.
Objeto Social
A sociedade tem por objeto social específico: (a) a implantação e exploração do
empreendimento empresarial “Business Park” em Uberlândia/MG; (b) a
realização de benfeitorias, inclusive implantação de infraestruturas e/ou
construção e reformas no bem imóvel referido em (a) acima; (c) a constituição
de direito de superfície ou de outros direitos reais ou pessoais análogos sobre
os bens imóveis mencionados em (a) acima, para fins de exploração comercial;
(d) a locação dos referidos bens imóveis referidos em (a) acima.
Capital Social
O capital da sociedade, subscrito e integralizado, é de R$ 280.000,00 (duzentos
e oitenta mil reais), dividido em 280.000 (duzentos e oitenta mil) de quotas
idênticas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma.
Administração
A Cedente poderá ser administrada por não sócio, sendo administrada por uma
diretoria composta por 3 (três) diretores, cabendo a cada sócia a indicação de
um diretor.
A administração da sociedade, sua representação ativa e passiva, em juízo e
fora dele, caberão aos Srs. (i) Sérgio Luiz de Carvalho, brasileiro, engenheiro
civil, nomeado pelo sócio minoritário CONSULPARK Engenharia, Consultoria e
Participações Ltda.; (ii) Beatriz Vasconcelos Teodoro, brasileira, empresária,
nomeada pelo sócio majoritário CTR Empreendimentos Imobiliários S/A; e (iii)
Wilson José Garbero Junior, brasileiro, economista, nomeado pelo sócio
minoritário INVESTPARK Empreendimentos Serviços Ltda., designados
Diretores.
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ATIVIDADES DA CEDENTE
A Cedente é uma sociedade de propósito específico que tem como objetivo a
implantação e exploração do CTR empresarial “Business Park” em
Uberlândia/MG, centro logístico com unidades de Cross-docking e armazéns
logísticos, além de áreas para locação e/ou vendas destinadas à implantação de
empresas, incluindo o Imóvel objeto do Contrato Imobiliário.
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VISÃO GERAL DO SETOR IMOBILIÁRIO
O Setor Imobiliário no Brasil – Introdução
O Brasil vivencia, nos últimos anos, uma nova realidade econômica, baseada
em crescimento estável, redução da taxa de juros e controle da inflação. Neste
contexto, o mercado imobiliário tem apresentado níveis elevados de
crescimento desde a última década.
Além das condições macroeconômicas brasileiras favoráveis, o desenvolvimento
de alternativas de financiamento ao mercado imobiliário, especialmente por
meio do mercado de capitais, tem despertado o interesse dos participantes do
mercado financeiro e de capitais e mobilizado valores expressivos de recursos.
O aumento dos investimentos na economia brasileira, com destaque para o
setor imobiliário, bem como o elevado interesse do capital estrangeiro,
representa um conjunto de condições favoráveis, que são capazes de propiciar
um impulso maior no mercado imobiliário brasileiro, incluindo a captação por
meio da emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários.
Mercado Imobiliário para a Área Industrial e Logística
A instabilidade econômica que atingiu o Brasil durante os anos 80, somada à
política econômica fechada a investimentos externos, fez com que o parque
industrial/logístico Brasileiro passasse por um forte período de estagnação.
Nesse contexto, o mercado imobiliário brasileiro para a área industrial e
logística tem crescido e seu bom desempenho está bastante associado à
evolução do PIB industrial e nacional, conforme indicado nos gráficos abaixo1:

Além disso, a taxa de juros e o crescimento do volume de vendas no mercado
varejista brasileiro, aliados ao índice de confiança do consumidor brasileiro, foi
de 11,17%, 6,7% e 164 respectivamente em 31 de dezembro de 2011,
conforme indicado nos gráficos abaixo:

1

Fonte: Banco Central do Brasil
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Atualmente, a maioria das plantas industriais e parques logísticos localizados
nos grandes centros urbanos possui mais de 30 (trinta) anos. Suas
especificações técnicas são ultrapassadas e não atendem às atuais
necessidades das empresas. O volume de cargas transportadas em rodovias
cresceu 21,6% entre os anos de 2006 a 2010, segundo dados divulgados pela
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – Índice de Emprego e Transporte
(Idet-Fipe), conforme indicado no gráfico abaixo

O mercado imobiliário brasileiro para a área industrial e logística tem
apresentado altos investimentos nos últimos anos, conforme indicado no
quadro abaixo:

Ademais, há baixa flexibilidade de uso. Com a estabilidade econômica
conquistada após o Plano Real, houve significativo crescimento de
investimentos e uma demanda de empresas nacionais e multinacionais por
instalações industriais e logísticas novas, de qualidade e que atendessem as
premissas de suas operações. No contexto destes investimentos, um grande
número de empresas tem optado por locar e não adquirir imóveis industriais e
de logística em razão de uma série de benefícios, tais como:
(a) Desmobilização de ativos permite uma maior flexibilidade de alocação de
recursos pelo locatário em relação ao seu planejamento estratégico de longo
prazo, como estrutura de capital e expansão fabril (modelo de negócio já
consolidado nos principais mercados mundiais, como Estados Unidos e Europa);
(b) Maior foco no negócio principal, dado que o capital da empresa fica
investido em sua atividade fim;
(c) Maior redução do capital empregado na operação, com aumento do retorno
sobre o capital investido para os acionistas;
(d) Melhora nos indicadores de liquidez;
(e) Melhor percepção de risco pelo mercado; e
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(f) Economia tributária em razão da dedução do valor de aluguel da base de
tributação da empresa locatária.
Apesar de tais vantagens, o mercado de terceirização de ativos no Brasil é
ainda embrionário e existe uma presença pouco expressiva de players
especializados em imóveis destinados ao uso industrial ou de logística.
Perspectivas
e
Oportunidades
Empreendimentos Logísticos

do

Setor

Imobiliário

de

A escassa infra-estrutura do segmento logístico do Brasil, somado ao transporte
ainda muito aglomerado nas rodovias nacionais e as novas necessidades
logísticas das empresas têm contribuído para a criação de oportunidades
variadas para locação de empreendimentos imobiliários de logística.
Há em andamento e em perspectiva muitas operações de substituição de áreas
atuais, antigas e sem segurança por novos imóveis maiores, mais modernos e
com custos mais adequados à operação.
Surgem condomínios e parques logísticos, tornando este tipo de investimento
um excelente negócio, com enorme potencial no Brasil, dado que a estrutura
atual para este setor é ainda embrionária.
Os preços da locação residencial e comercial estão estabilizados. Já nos setores
industrial e logístico, a demanda supera a oferta. Na Região do Triângulo
Mineiro, empreendimentos bem localizados, mais próximos da Uberlândia,
estão praticamente todos ocupados. Os próprios setores de logística, varejo,
alimentos e higiene pessoal estão investindo forte na estrutura de distribuição
pela carência de opções no mercado imobiliário.
Seguem abaixo gráficos2 com, respectivamente, os valores de aluguel
praticados no mercado da Região do Triângulo Mineiro e os valores de aluguel
de galpões e centros de distribuição da Região do Triângulo Mineiro.

2

Fonte: CB Richard Ellis e CBRE
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Até o ano de 2006, o setor industrial atuava praticamente sob encomenda. A
grande demanda dos últimos anos desencadeou um grande investimento
privado no setor imobiliário industrial e logístico. Existe uma grande carência no
Brasil de imóveis logísticos em condomínios, com estrutura e segurança. A
demanda por CRI, inclusive operações de Built to Suit, está em alta, como é
possível visualizar na tabela abaixo3; os preços dos aluguéis estão estáveis, na
casa de R$15,0 reais (quinze reais) a R$19,00 (dezenove reais) o metro
quadrado no Estado de Minas Gerais, conforme demonstrado na tabela abaixo4.
Tal carência favorece a demanda e a valorização de galpões em localizações
estratégicas. Historicamente, a taxa de vacância em galpões e centros de
Distribuição (CDs) também se manteve estável, ficando inferior a 10% (dez por
cento).
Volume Emitido de CRIs (R$ mm)

13.382
10,5%
8,5%

8,0%

4.809
1.071
2006

7.716

6,8%

5,8%

5,4%

1.520
2007

4,7%

3.196
3.599

2008

Volume Emitido

2009

2010

2011

jul/12

Taxa Média de NTN-B (% a.a)

Em 2000, existiam menos de 200 mil metros quadrados; em 2005, este
número cresceu para 500 mil metros quadrados e até no início de 2011, mais
de 2 milhões de metros quadrados construídos no Brasil.

3
4

Fonte: Anbima
Fonte: Jones Lang LaSalle
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Nos gráficos abaixo, podem-se analisar as taxas de absorção e oferta de novos
espaços, bem como as taxas de vacância5:

Além disso, vale observar o crescimento do estoque de Certificados de Recebíveis
Imobiliários custodiados na Cetip desde julho 2003 até julho deste ano.

35
30
25
20
15
10
5
jul-12

jul-11
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jul-10

Fonte: Fonte: CB Richard Ellis

jul-09

jul-08

jul-07

jul-06

jul-05

jul-04

jul-03
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Regulamentação do Setor Imobiliário
Regulamentação Relativa à Atividade Imobiliária
Para que aquisições de imóveis sejam dotadas de validade e segurança elas
devem estar amparadas pela confirmação de que (a) os imóveis estão
desonerados de ônus ou gravames em favor de terceiros, (b) que sobre os
mesmos não existem restrições de natureza legal, judicial, ambiental ou
urbanísticas, e (c) que os alienantes (vendedores) não possuem restrições
creditícias ou legais que impeçam a venda ou cujo valor exceda o seu
patrimônio pessoal de forma a torná-lo insolvente.
A fim de demonstrar a possibilidade de aquisição de um determinado imóvel e a
boa-fé do seu adquirente, em caso de contestação futura sobre a regularidade
da aquisição do imóvel (decorrente de fraude à execução, fraude contra
credores, dentre outros, que possam prejudicar e até anular aquisições), é
necessária a realização de auditorias prévias nas documentações, tanto dos
imóveis pretendidos, como de seus proprietários atuais e titulares anteriores.
Condomínio
No Brasil, os empreendimentos comerciais de maior relevância no mercado são
geralmente constituídos na forma de condomínios edilícios.
A diferença essencial entre condomínios civis, também conhecidos como proindiviso, e os condomínios edilícios reside no fato de que apenas nos
condomínios edilícios as edificações, construídas sob a forma de unidades
isoladas entre si, podem ser alienadas ou gravadas pelo seu proprietário, no
todo ou em parte, sem qualquer anuência, concordância dos proprietários das
demais unidades autônomas.
É importante destacar que as modalidades de condomínio edilício e condomínio
civil podem coexistir.
Ou seja, é bastante comum uma laje corporativa constituída sob a forma de
condomínio edilício, em que cada unidade consiste em um imóvel
independente, e ainda, cada uma dessas unidades possuírem dois ou mais
proprietários (condomínio civil).
Condomínio Civil
Os condomínios civis são regulamentados pelos artigos 1.314 e seguintes do
Código Civil. Nesta modalidade de condomínio, dois ou mais co-proprietários do
imóvel exercem a propriedade por meio de uma fração ideal de que são
titulares, não existindo área privativa de apenas um dos coproprietários. Todos
são titulares do imóvel, de forma proporcional à participação de cada um.
Dentre os dispositivos aplicáveis a esta modalidade de condomínio, destacamse os seguintes:
cada condômino poderá alienar a sua parte, respeitado o direito de
preferência dos demais;
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independentemente da anuência dos demais, poderá o condômino dar
em garantia sua parte ideal;
o condômino poderá a qualquer tempo exigir a divisão da propriedade.
No entanto, os condôminos poderão acordar que o bem fique indiviso por
até 5 anos, podendo ser prorrogado; contudo, por razões graves, poderá
o interessado requerer judicialmente a divisão antes do prazo;
cada condômino tem o direito de perceber os frutos e rendimentos
auferidos pelo bem comum na proporção de sua participação; e
cada condômino tem o dever de participar das despesas do bem comum
na proporção de sua participação, ainda que tais despesas sejam
contraídas por apenas um dos condôminos se feitas em proveito do bem
comum, todos dela deverão participar.
Assim, nos empreendimentos comerciais constituídos sob a forma de
condomínio civil, todo o empreendimento consiste em um único imóvel, com
uma única matrícula imobiliária, hipótese em que os titulares de participação no
imóvel são proprietários de uma fração ideal do empreendimento.
Condomínio Edilício
Os condomínios edilícios, por sua vez, são disciplinados pelos artigos 1.331 e
seguintes do Código Civil e pela Lei n° 4.591, de 16 de dezembro de 1964.
Nesta modalidade de condomínio, há a co-existência de áreas privativas
(unidades autônomas), que podem ser de propriedade de um único titular, e
áreas comuns, que são de propriedade comum de todos os proprietários das
áreas privativas.
Assim, nas lajes corporativas constituídas sob a forma de condomínio edilício,
cada uma das unidades constitui uma unidade autônoma, com matrícula
imobiliária própria. Neste passo, as áreas de circulação do edifício são, por
exemplo, áreas comuns.
Vale ressaltar que no condomínio edilício, ao contrário do condomínio civil, não
há a figura do direito de preferência no caso de venda de uma unidade
autônoma de propriedade exclusiva aos proprietários das demais unidades.
Características Gerais das Locações Comerciais
A locação de imóveis é cessão do direito do uso do imóvel durante um
determinado prazo mediante uma contraprestação financeira. Durante o prazo, o
locador não pode reaver o imóvel, salvo mediante a ação de despejo do locatário.
Cabe aos locatários pagar o aluguel pela utilização do imóvel e os encargos
decorrentes da locação, tais como impostos incidentes sobre a propriedade do
imóvel e demais custos decorrentes da utilização do imóvel.
As locações de imóveis urbanos são reguladas pela Lei de Locação, que regula as
locações residenciais, não residenciais (comerciais ou industriais) e por temporada.
Todas as locações que não se enquadram na categoria de residenciais ou por
temporada são qualificadas como não-residenciais, qualquer que seja a
atividade desenvolvida pelo locatário. Tais locações estão sujeitas a regras
específicas.
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Renovação Compulsória da Locação
De acordo com a Lei de Locação, o locatário não-residencial tem direito à
propositura de ação de renovação compulsória do contrato de locação desde
que este contenha, dentre outros, os seguintes requisitos, cumulativamente: (i)
o contrato de locação tenha sido celebrado por escrito e com prazo
determinado de vigência igual ou superior a 5 anos, ou a soma dos prazos
ininterruptos dos contratos escritos seja de 5 anos; (ii) o locatário desenvolva o
mesmo ramo de atividade há pelo menos 3 anos; (iii) o aluguel seja proposto
de acordo com o valor de mercado, e (iv) a ação seja proposta com
antecedência de um ano, no máximo, até seis meses, no mínimo, do término
do prazo do contrato de locação em vigor. Todavia, não sendo renovada a
locação, o juiz determinará a expedição de mandado de despejo, que conterá o
prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária, se houver pedido na
contestação. A ação de renovação compulsória do contrato de locação tem,
adicionalmente ao seu escopo, uma ação revisional de aluguel, uma vez que,
caso as partes não cheguem a um acordo quanto ao valor da locação, o mesmo
será arbitrado pelo juiz de acordo com os parâmetros de mercado.
Revisão do Aluguel
A Lei de Locação prevê, também, que tanto o locatário como o locador podem,
não havendo acordo, após 3 anos de vigência do contrato de locação ou do
acordo anteriormente realizado entre eles, propor ação judicial para revisão do
valor pago a título de aluguel, com o objetivo de adequar o aluguel ao seu valor
de mercado, inclusive, em virtude de eventuais circunstâncias que possam ter
causado a valorização ou depreciação do imóvel.
Direito de Preferência
É assegurado, pela Lei de Locação, ao locatário, o direito de preferência na
aquisição do imóvel locado em relação a terceiros adquirentes, em igualdade de
condições.
Lei de Locação
Destacam-se a seguir as principais características da Lei de Locação, em
relação à locação de imóveis urbanos e procedimentos a ela pertinentes:
No caso de alienação da propriedade durante a vigência da locação, o locatário
tem preferência para aquisição do imóvel locado, em igualdade de condições
com terceiros. Todavia, o locatário preterido no seu direito de preferência
somente poderá cancelar a venda do imóvel, feita sem observância ao direito
de preferência, se houver averbação da cláusula de direito de preferência e o
contrato estiver registrado na matrícula do imóvel, no Cartório de Registro de
Imóveis competente. Da mesma forma, o locatário poderá reclamar do
alienante indenização por perdas e danos.
Se o imóvel for alienado durante a locação, o alienante poderá denunciar o
contrato, com o prazo de até 90 dias para a desocupação do imóvel, salvo se a
locação for por tempo determinado e o contrato contiver cláusula de vigência
em caso de alienação e estiver averbado na matrícula do imóvel, no Cartório de
Registro de Imóveis competente.
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De acordo com a Lei de Locação, a cessão da locação, a sublocação e o
empréstimo do imóvel, total ou parcialmente, dependem do consentimento
prévio e escrito do locador, mesmo para empresas do mesmo grupo econômico.
Findo o prazo ajustado em contrato de locação não residencial, se o locatário
continuar ocupando o imóvel por mais 30 dias sem oposição do locador, a
locação será prorrogada por prazo indeterminado. Ocorrendo a prorrogação, o
locador ou o locatário poderá denunciar o contrato a qualquer tempo mediante
prévia comunicação por escrito, com 30 dias de antecedência da data prevista
para desocupação.
Vale dizer que, salvo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias
da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogada
a locação por prazo indeterminado. Todavia, quanto à fiança pessoal, o fiador
poderá notificar o locador de sua intenção de desoneração da garantia
prestada, ficando, obrigado por todos os efeitos da fiança, durante 120 (cento e
vinte) dias após a notificação ao locador.
Por fim, o locatário poderá sofrer ação de despejo, em decorrência da prática
de infração legal ou contratual; da falta de pagamento do aluguel e demais
encargos, dentre outros.
As ações de despejo correrão pelo rito ordinário. Julgada procedente a ação de
despejo, o juiz fixará prazo de trinta dias para a desocupação voluntária do
imóvel, ressalvadas as hipóteses a seguir, cujo prazo será de quinze dias, a
saber: falta de pagamento de aluguel e demais encargos; descumprimento de
mútuo acordo, prática de infração legal ou contratual; realização de reparações
urgentes determinadas pelo Poder Público, que não possam ser normalmente
executadas com a permanência do locatário no imóvel ou, podendo, ele se
recuse a consenti-las; ou, se entre a citação e a sentença de primeira instância
houver decorrido mais de quatro meses. Findo o prazo assinado para a
desocupação, contado da data da notificação, será efetuado o despejo, se
necessário com emprego de força, inclusive arrombamento.
Nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios
da locação, de aluguel provisório, de diferenças de aluguéis, ou somente de
quaisquer dos acessórios da locação, o locatário e o fiador poderão evitar a
rescisão da locação efetuando, no prazo de quinze dias contado da citação, o
pagamento do débito atualizado, incluídos todos os débitos. Vale ressaltar que
não se admitirá a emenda da mora, ou seja, o pagamento do débito atualizado,
se o locatário já houver utilizado essa faculdade por duas vezes nos vinte e
quatro meses imediatamente anteriores à propositura da ação.
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Histórico
A empresa foi fundada em 1929, pelos americanos John Lee, Glen Matson,
James Marshall e Batson Borger que partiram dos Estados Unidos em direção a
Buenos Aires com o objetivo de abrir uma loja no estilo Five and Ten Cents
(lojas que vendiam mercadorias a 5 e 10 centavos, na moeda americana). A
ideia era lançar uma loja com preços baixos, no modelo que já fazia sucesso
nos Estados Unidos e na Europa no início do século. No navio em que
viajavam,conheceram os brasileiros Aquino Sales e Max Landesman que os
convidaram para conhecer o Rio de Janeiro.
Na visita ao Rio de Janeiro, os americanos perceberam que havia muitos
funcionários públicos e militares com renda estável, porém com salários
modestos, e a maioria das lojas não eram destinadas a esse público. As lojas
existentes, em geral, vendiam mercadorias caras e especializadas, o que
obrigava uma dona de casa ir a diferentes estabelecimentos para fazer as
compras. Foi assim que decidiram que o Rio de Janeiro era a cidade perfeita
para lançar o sonhado empreendimento – uma loja de preços baixos para
atender àquela população “esquecida” e que vendesse vários tipos de
mercadorias. Eles desejavam oferecer uma maior variedade de produtos a
preços mais acessíveis.
Assim, no ano de 1929, inauguraram a 1ª Lojas Americanas, em Niterói (RJ),
com o slogan “Nada além de 2 mil réis”.
Durante a primeira hora de funcionamento, nenhum cliente apareceu. O
fracasso parecia iminente. No entanto, uma garotinha, após passar minutos
olhando através da vidraça, entrou e comprou uma boneca. A LASA
conquistava, assim, seu primeiro cliente, dos muitos que viriam depois.
No final do primeiro ano, já eram quatro lojas: três no Rio e uma em São Paulo.
Em 1940, Lojas Americanas se tornou uma sociedade anônima, abrindo assim
seu capital. Em 1982, os principais acionistas do Grupo Garantia entraram na
composição acionária da LASA como controladores.
No 1° semestre de 1994, a LASA concretizou a formação de uma “joint
venture” com o nome de Wal Mart Brasil S/A, com participação de 40% das
Lojas Americanas S.A, e 60% por parte da Wal Mart Store Inc. na composição
do capital.
Em dezembro de 1997, por decisão do Conselho de Administração da empresa,
foi aprovada a venda total da participação de 40% na “joint venture” para o
Wal Mart Inc. Essa decisão foi tomada após a conclusão de que seria necessário
a total concentração de recursos no próprio negócio da LASA.
Em agosto de 1998, o Conselho de Administração aprovou a venda total da
participação acionária da LASA na empresa 5239 Comércio e Participações S.A,
subsidiária que detinha o controle acionário de suas 23 lojas de supermercado,
para a empresa francesa Comptoirs Modernes (pertencente ao Grupo
Carrefour). A decisão pela saída do segmento supermercadista deveu-se ao
processo de consolidação pelo qual passa este setor no Brasil com a entrada de
grandes concorrentes internacionais, o que exigiria expressivos investimentos
para a manutenção da posição de mercado da LASA. Desta forma, a LASA
decidiu novamente focar em seu principal negócio: lojas de descontos.
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Em julho de 1999 a LASA decidiu pela segregação de seu negócio imobiliário,
tendo o seu capital social reduzido em R$ 493.387 mil, valor correspondente ao
investimento possuído pela São Carlos Empreendimentos e Participações S.A.
No final do ano de 1999 a empresa iniciou a venda de mercadorias através da
Internet criando a controlada indireta Americanas.com. Em 2000, a
Americanas.com teve seu capital aumentado através da subscrição integral
feita pelas empresas Chase Capital Partners, The Flatiron Fund, AIG Capital
Partners, Next International, Global Bridge Ventures e Mercosul Internet S/A,
que juntas subscreveram por US$ 40 milhões, ações correspondentes a uma
participação final de 33% do capital social da Americanas.com.
O ano de 2003 teve como principal característica a aceleração do programa de
expansão. Com o objetivo de expandir a rede de lojas, foram inauguradas 13
lojas convencionais, fortalecendo a presença da LASA em mercados
importantes das regiões Sudeste e Sul do país. Duas outras lojas foram
reformadas para possibilitar um melhor atendimento aos clientes. O conjunto
de inaugurações contemplou também a abertura, no Rio de Janeiro, das três
primeiras lojas "Americanas Express", concebidas segundo o "conceito de
vizinhança". São lojas compactas, com sortimento selecionado, mas com os
mesmos padrões de qualidade e preço que diferenciam a atuação de Lojas
Americanas.
Em 2004 foi dada continuidade ao processo de expansão, com a abertura de 35
lojas e da conclusão do novo Centro de Distribuição em Barueri, na grande São
Paulo, visando suportar numa primeira fase, o crescimento orgânico da LASA,
tanto das lojas físicas como de seu braço virtual.
O ano de 2005 foi um ano de importantes realizações para maximizar o valor
da LASA: foram inauguradas 37 novas lojas, foi adquirido por meio da
Americanas.com o equivalente a 44% do capital social da TV Sky Shop e 98,8%
do capital social da Shoptime, este último detentor de 56% do capital da
primeira. O valor final pago na aquisição dessa participação foi de R$117,0
milhões, apurando-se um ágio de R$74,9 milhões em 2006 e R$59,5 milhões
em 2005.
Posteriormente, ainda em 2005, a Americanas.com realizou um aumento de
capital na TV Sky Shop, utilizando o saldo de empréstimo de mútuo, no
montante de R$8,5 milhões e, dessa forma a participação da Americanas.com e
do Shoptime na TV Sky Shop ficou alterada para 47,25% e 52,75%,
respectivamente.
O Shoptime utiliza três canais de venda: TV por assinatura e antenas
parabólicas, catálogo e internet. Em 31 de março de 2007, o Shoptime contava
com mais de 19 milhões de antenas parabólicas. O catálogo da Shoptime é uma
ferramenta de forte fidelização, sendo distribuído sete vezes ao ano em todo o
Brasil. O site na internet oferece 18 “lojas”, entre elas artigos do lar, cama,
mesa e banho, eletrônicos e informática, além de oferecer produtos
diferenciados e exclusivos como a linha de utensílios para cozinha.
Em 27 de abril de 2005, a LASA realizou uma joint venture com o Banco Itaú,
criando a Financeira Americanas Itaú - FAI, ou Americanas Taií. A Fai atua na
estruturação e comercialização de produtos e serviços financeiros e correlatos
para clientes da LASA, tendo assumido efetivamente as operações de
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financiamento direto ao consumidor a partir de maio de 2006. A LASA participa
indiretamente de 50% do capital social da FAI.
A Margem Ebitda manteve-se no patamar de 12% e o lucro líquido foi de
R$176,1 milhões, o maior dos últimos anos.
Em 2006, dando prosseguimento aos sonhos para a geração de valor da LASA,
foram consolidadas as iniciativas estabelecidas em 2005, quando da realização
da “joint venture”e da criação da FAI, quando abertas mais 45 novas lojas.
Ainda em 2006, ocorreu a fusão da Submarino e Americanas.com resultando na
criação de uma nova sociedade denominada B2W – Companhia Global do
Varejo, a qual consolidou as operações das duas primeiras. Como consequência
da fusão, a LASA recebeu 53,25% das ações representativas do capital social
total e votante da B2W.
Após a conclusão do processo de fusão, Americanas.com e Submarino foram
extintas.
Em janeiro de 2007, a LASA anunciou a aquisição da BWU Comércio e
Entretenimento S/A – empresa detentora da marca BLOCKBUSTER® no Brasil –
e somou mais 127 lojas à sua rede.
Este acontecimento reforça a constante busca da LASA em promover a
evolução do seu negócio, ampliando a oferta de produtos e serviços aos seus
clientes, gerando mais valor para seus acionistas, fornecedores e associados.
Em 2008, com o objetivo de criar valor para os acionistas e seguindo o lema
interno “Queremos Sempre Mais”, a LASA inaugurou um total de 58 lojas,
distribuídas em 18 Estados. Um recorde para a LASA. Muitas cidades, como
Santo Antônio de Jesus/BA, Teresina/PI, Barreiras/BA e Crato/CE, inauguraram
suas primeiras unidades.
Com a inauguração de 3 lojas na cidade de Manaus, 2008 ainda foi marcado
como a volta da LASA para um dos maiores centros comerciais da Região Norte
do país. Além disso, foram reformados e ampliados os 3 Centros de
Distribuição, localizados em São Paulo/SP, Rio de Janeiro/RJ e Recife/PE com o
objetivo de aumentar a capacidade e melhorar sua operação logística.
Em 2009, foram inauguradas 14 novas lojas, sendo 12 no modelo Tradicional e
2 no modelo Express, finalizando o ano com 476 lojas espalhadas pelo Brasil.
A receita bruta consolidada anual, que engloba o varejo físico e as empresas
controladas B2W e FAI, cresceu 14,4%, totalizando R$ 10,6 bilhões. O EBITDA
foi de R$ 1,1 bilhão, o que representa um crescimento de 22,9% e uma
margem EBITDA de 13,2%, um aumento de 0,4 p.p. em relação ao ano
anterior. O lucro líquido do período foi de R$ 152,0 milhões, um crescimento de
69,8%.
Além disso, o ano de 2009 foi marcado pela celebração dos 80 anos da LASA e
o anúncio do plano “Sempre Mais Brasil”, com a proposta de abertura de 400
novas lojas no Brasil nos próximos 4 anos, o que proporcionará à LASA atingir
novos patamares de resultados, reforçando a constante busca pela geração de
valor aos acionistas.
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Em 2010, a Receita Líquida Consolidada, que engloba o Varejo Físico, as
empresas controladas, B2W – Companhia Global do Varejo e FAI – Financeira
Americanas Itaú, cresceu 14,8%, totalizando R$ 9,389 Bilhões. O EBITDA foi de
R$ 1,355 Bilhão, o que representa um crescimento de 24,0% e uma margem
EBITDA de 14,4%, um aumento de 1,0 p.p. em relação ao ano anterior. O lucro
líquido consolidado do período foi de R$ 309,6 milhões, um crescimento de
75,8%. Ainda em 2010, dando início ao nosso plano de expansão “Sempre mais
Brasil”, 70 novas lojas foram inauguradas, sendo 49 no modelo tradicional e 21
no modelo Express. Ao final do ano, LASA contava com 541 lojas.
Em 2011, inauguramos 90 lojas novas, sendo 62 no modelo tradicional e 28 no
modelo Express, um novo recorde na expansão orgânica da LASA. Durante o
ano inauguramos a nossa primeira loja no Estado do Acre, em Rio Branco, e
terminamos o ano presentes em 210 cidades espalhadas por 24 Estados mais o
Distrito Federal. Somente em 2011 inauguramos a nossa primeira loja em mais
36 cidades novas, totalizando 66 cidades novas nos últimos dois anos.
De acordo com o Aviso aos Acionistas divulgado pela B2W em 23 de Março, a
empresa anunciou a aprovação de um aumento de capital no valor de R$ 1,0
bilhão. A LASA subscreveu ações que totalizaram R$ 643,6 milhões
aumentando a sua participação na B2W que passou de 56,57% para 58,87%
após todas as fases do aumento de capital.
O aporte de capital na B2W foi o maior investimento da LASA em 2011, e tem
por objetivo melhorar a estrutura de capital da B2W, permitindo o aumento
significativo dos investimentos destinados à inovação tecnológica e ao
desenvolvimento de logística e operações.
O gráfico abaixo permite visualizar o crescimento da LASA, em números de
lojas, no primeiro semestre dos anos de 2006 a 2012.

Volume Emitido de CRIs (R$ mm)
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Estrutura Societária
Na data deste Prospecto, a LASA possuía a seguinte estrutura acionária:
Acionistas/Ações
Controladores
Tesouraria
Free Float
Total

Ordinárias
(unidades)
218.799.929
10.707.994
137.517.157
367.025.080

%
59,6%
2,9%
37,5%
100,0%

Preferenciais
(unidades)
215.992.811
26.199.468
382.864.994
625.057.273

%
34,6%
4,2%
61,2%
100,0%

Total de Ações
(unidades)
434.792.740
36.907.462
520.382.151
992.082.353

As informações constantes nas demonstrações financeiras referentes ao 2º
trimestre de de 2012 indicavam que a LASA possuía as seguintes controladas e
coligadas:

Atividades da LASA
Estrutura de “Varejo Multicanal”:
Lojas Americanas atua com uma estrutura de atendimento multicanal. Além da
rede de lojas físicas, a LASA chega a seus clientes com um amplo sortimento de
produtos e serviços, comercializados via internet, televisão, televendas,
catálogos e quiosques.
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%
43,9%
3,7%
52,4%
100,0%

Lojas Americanas S.A.:
Lojas Americanas foi fundada em 1929, em Niterói (RJ), e está presente em
todas as regiões do país (24 estados mais o Distrito Federal), com 621 lojas –
389 no formato Tradicional e 232 no formato Express - equivalentes a 631 mil
metros quadrados de área de vendas.
As lojas tradicionais possuem área média de vendas de 1.400 metros
quadrados, reposição diária de estoques e aproximadamente 60 mil itens. O
modelo Express segue o conceito de lojas menores, com área média de vendas
de 400 metros quadrados, logística just-in-time e sortimento selecionado em
torno de 15 mil itens, adequado às características de cada localidade e ao perfil
dos clientes dessas lojas.
A empresa garante a seus clientes preços competitivos em relação à
concorrência e oferece produtos de qualidade reunidos nos Mundos Lar, Lazer,
Beleza, Infantil, Confecção e Alimentos de Conveniência.
A LASA conta ainda com três Centros de Distribuição localizados em São
Paulo/SP, Rio de Janeiro/RJ e Recife/PE.

B2W – Companhia Global do Varejo:
A B2W é a empresa líder do comércio eletrônico no Brasil, e atua através de
sua estrutura multicanal de internet, televendas, televisão, catálogos e
quiosques.
A B2W é detentora das marcas Americanas.com, Submarino, Shoptime,
MesaExpress.com.br, SouBarato.com.br e BLOCKBUSTER® Online, marca que
teve a sua licença de uso adquirida em 2007 pela Companhia para operação na
internet no Brasil. A Companhia conta também com três subsidiárias: B2W
Viagens, Ingresso.com e Submarino Finance.
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Americanas.com
Com 12 anos de operações no comércio eletrônico completados em 2011, a
Americanas.com (www.americanas.com.br) é a maior e mais completa loja da
internet brasileira. Em 2011, a marca foi pentacampeã na categoria ecommerce do prêmio Top of Mind segundo o Instituto Datafolha.
A Americanas.com oferece mais de 500 mil itens distribuídos em 37 categorias
como informática, eletrodomésticos, eletrônicos, celulares, móveis, utilidades
domésticas, brinquedos, livros entre outros. Além do canal online, a operação
de venda também é feita por televendas e por mais de 600 quiosques
instalados dentro das Lojas Americanas.
No início de 2011, a marca lançou a ferramenta Caixa Expresso, uma forma
mais ágil e fácil de comprar. O cliente precisa cadastrar uma única vez o seu
endereço de entrega e dados de cartão de crédito e, após o processo de
identificação, pode finalizar os pedidos em apenas um passo.
No segundo semestre, a Americanas.com modernizou o visual da marca, com
novo logotipo e novo layout no site. No mesmo período, lançou o aplicativo
para smartphones, com busca de produtos por código de barras e ferramenta
para localização da Lojas Americanas mais próxima.
A
Americanas.com
opera
ainda
uma
agência
de
viagens
(viagens.americanas.com.br), serviços de B2B (business-to-business) e
serviços digitais como revelação de fotos e recarga de celulares.

Submarino
Com 12 anos de operações no setor, completados em 2011, o Submarino
(www.submarino.com.br) é reconhecidamente um líder em inovações
tecnológicas. Além disso, vem se consolidando em outros serviços como
Submarino Viagens (www.submarinoviagens.com.br), serviços de B2B
(business-to-business), e serviços de crédito e fidelidade com o cartão
Submarino.
O Submarino oferece 29 categorias de produtos através de seus canais de
vendas: internet, televendas e catálogos, com forte ênfase na venda de livros,
CDs, DVDs, eletrônicos, informática, telefonia, games e serviços online. No ano
de 2011, o Submarino aumentou sua participação no patrocínio de eventos,
estando presente em diversas ações de relevância nacional e mundial, como
Campus Party Brasil, Bienal do Livro Rio e Rock in Rio. Na Bienal, o Submarino
lançou o Submarino Digital Club, uma rede social de livros que permite a
compra de e-books e interação social e de conteúdos entre seus usuários.
Os clientes Submarino recebem quatro edições especiais de catálogos
impressos por ano, com tiragem de centenas de milhares de exemplares, que
apresentam o sortimento de produtos e ofertas diferenciadas. Além disso, com
o intuito de oferecer uma opção de mídia offline direcionada ao cliente
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premium, o Submarino passou a veicular também uma Revista para base mais
segmentada, com foco em itens high end.
Seguindo essa trajetória de inovação, o Submarino implementou ao longo de
2011 novas ferramentas como a Submarino Store, que permite customização
de uma loja do Submarino no Facebook. Além disso, a Entrega Atômica voltou
a operar em 2011 na cidade de São Paulo, permitindo que clientes de
determinadas faixas de CEP, com compras realizadas até as 14h, recebessem
seus pedidos no mesmo dia. A marca também incorporou de vez os QR Codes
em sua comunicação, não apenas em todos os itens dos anúncios de jornal,
como também em vitrines virtuais. O próprio aplicativo mobile do Submarino foi
atualizado com leitor de QR Code, para que o usuário não precise baixar um
leitor genérico para acessar os produtos da marca anunciados dessa forma.
Shoptime:
O Shoptime (www.shoptime.com.br), que em 2011 completou 16 anos, foi o
primeiro canal brasileiro de home shopping (vendas pela TV) e opera via
internet, televendas e catálogos. O canal de TV alcança mais de 28 milhões de
lares brasileiros, sendo mais de 12 milhões via TV por assinatura (canais SKY
19 e Net 31) e mais de 16 milhões via antenas parabólicas (Vertical 5B), com
uma transmissão interativa que chega a 11 horas de programação ao vivo, 7
dias por semana. Desde 1995, o canal de televisão passou a transmitir a
programação 24 horas por dia, possibilitando aos clientes rapidez e
interatividade em suas compras. O catálogo é distribuído cinco vezes ao ano,
em todo o Brasil, com tiragem de 400 mil exemplares a cada postagem.
Atualmente, o Shoptime oferece 23 categorias de produtos a mais de 4,3
milhões de clientes. O foco do sortimento do Shoptime está nos artigos de
marcas próprias, com ênfase em eletroportáteis (Fun Kitchen), cama, mesa &
banho (Casa & Conforto), utilidades domésticas (La Cuisine) e Esporte & Lazer
(Life Zone). O departamento de informática também desempenha papel
relevante no mix de produtos da marca.
Além disso, o Shoptime opera também o serviço de viagens, através do
Shoptime Viagens (viagens.shoptime.com.br).
B2W Viagens:
A B2W Viagens atua por meio das marcas Americanas Viagens, Submarino
Viagens e Shoptime Viagens, e oferece serviços de vendas de pacotes
turísticos, passagens aéreas, reservas de hotéis, cruzeiros, seguros de viagens,
aluguel de veículos e pacotes de atrações turísticas no Brasil e no exterior. A
Empresa chega aos clientes via internet, televendas, televisão, e vem
trabalhando para incrementar seu sortimento.
O objetivo da B2W Viagens é construir uma plataforma que possibilite aos
clientes de cada uma das marcas, planejar e comprar suas viagens de forma
rápida e agradável, consolidando uma posição de liderança no mercado de
viagens online do Brasil por meio de inovação, qualidade no atendimento,
conteúdo diferenciado e preços competitivos.
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Seguindo essa estratégia de inovação, a B2W Viagens lançou em 2010 o Milevo
(www.milevo.com.br), guia de viagens com elementos de rede social. O novo
site permite que os usuários adicionem comentários a respeito de suas
experiências em viagens, o que possibilita à B2W Viagens o acesso a um
público qualificado e com conhecimento sobre o assunto. Vale acrescentar que
o Milevo complementa a estratégia de posicionamento da B2W Viagens, pois
interage com o cliente nas fases de planejamento de viagem e
compartilhamento de experiências.
Outra unidade de negócio da B2W Viagens é o H2W, que atua como um broker
de hotel e é responsável pela negociação direta de unidades hoteleiras através
do modelo comercial “merchant”. Hoje a H2W tem mais de 500 hotéis com
contrato direto e boa disponibilidade de inventário nacional e internacional. Em
parceria com o Banco Bradesco, a B2W Viagens lançou a primeira plataforma
online de resgate de pontos de programas de fidelidade, possibilitando que o
cliente use o benefício em qualquer companhia aérea ou hotel.
Em 2011, a B2W Viagens se preparou internamente para iniciar sua expansão
internacional adaptando sua plataforma para ser “multilanguage e
multicurrency” e alocando um time dedicado para esta iniciativa. Em Dezembro
de 2011, foi lançada oficialmente a operação de viagens na Argentina por meio
da marca Submarino Viajes (www.submarinoviajes.com.ar).
Ingresso.com
A Ingresso.com oferece tecnologia e serviços de compra de ingressos via
internet para: cinemas, teatros, shows, jogos de futebol e eventos culturais.
Com mais de 3,6 milhões de clientes cadastrados, a Ingresso.com é a maior
vendedora online de ingressos do Brasil. A empresa oferece o serviço de
reserva de assentos pela internet, onde o cliente pode escolher, com toda a
comodidade, o lugar de seu interesse em salas de cinema e teatro. Além disso,
vem investindo mais fortemente na venda de ingressos para shows, tendo em
2011 realizado com exclusividade a venda dos ingressos para os shows do Paul
McCartney e do Rock in Rio no Brasil.
Além do site próprio (www.ingresso.com), que possui uma versão exclusiva
para dispositivos móveis e aplicativo para iPhone e Android, a Ingresso.com
está presente também nos sites da Americanas.com, Submarino e Shoptime.
Outra frente de atuação é a comercialização de seu software de bilheteria no
Brasil. Atualmente, a Ingresso.com é responsável pela informatização de
diversas salas de cinema, teatro, arenas esportivas e casas de shows.
Além disso, a Ingresso.com atua na América Latina, estando presente no
México, na Argentina e no Chile, através da venda de ingressos de cinema em
parceria com a Cinemark. Esta iniciativa permite à B2W explorar e entender
novos mercados com um baixo custo de entrada e operação.

Submarino Finance:
Fruto da joint venture com a Cetelem, a Submarino Finance oferece o cartão de
crédito Submarino, que permite o financiamento em até 24 parcelas para
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compra de produtos no site Submarino, além de um exclusivo programa de
recompensas e promoções especiais, como descontos em produtos e pontuação
no Programa de Fidelidade Léguas Submarinas.
Para a B2W, o cartão próprio representa uma oportunidade de alavancar
vendas, especialmente de itens de valor elevado, reduzir custos com taxas de
administração de cartão de crédito e com desconto de recebíveis, e participar
no resultado do negócio de financiamento ao consumo. Ao longo do ano
atingimos a marca de mais de 700 mil cartões emitidos, e participação de 37%
nas vendas do site Submarino.
BLOCKBUSTER® Online
A B2W adquiriu o direito de uso da marca BLOCKBUSTER® na internet no Brasil
e passou a oferecer em 2008 o serviço de locação online de DVDs e Blu-ray
Discs através de seu site www.blockbuster.com.br. A BLOCKBUSTER® Online é
uma locadora que permite aos clientes escolherem seus filmes pela internet,
montarem uma lista de desejos, receberem e devolverem seus filmes na
comodidade de sua casa. Oferece planos de assinatura que possibilitam que os
clientes sempre tenham filmes em casa, sem data para devolução e sem multa.
Atualmente a BLOCKBUSTER® Online possui o maior acervo em quantidade de
títulos do Brasil, com mais de 20 mil filmes, e atua nos estados de São Paulo,
Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e no
Distrito Federal, com entrega aos domingos e no mesmo dia para as cidades de
São Paulo e Rio de Janeiro. Possui ainda o maior acervo de Blu-ray Discs para
locação da América Latina, com cerca de 2 mil títulos. Por fim, também é
oferecido o serviço de aluguel de jogos de videogame, configurando a
BLOCKBUSTER® como a única locadora online a oferecer DVD, Blu-ray e games
no Brasil.
FAI – Financeira Americanas Itaú
A Financeira Americanas Itaú (FAI) se dedica ao financiamento de compras,
através de cartões de crédito de marca própria (private label) e dos cartões
Visa e Mastercard (co-branded), oferta de crédito pessoal e outros produtos e
serviços financeiros.
Sua atuação ocorre por intermédio dos pontos de venda da Lojas Americanas,
pela internet (Americanas.com e Shoptime) e pelo canal de TV Shoptime.A FAI
oferece duas modalidades de cartões: private label e co-branded. Os cartões
private label oferecem formas diferenciadas de pagamento e podem ser
utilizados para financiamento das compras imediatamente após a sua emissão.
Já os cartões co-branded são parcerias da FAI com as bandeiras Mastercard e
Visa, e podem ser emitidos nas versões nacional e internacional.
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Informações financeiras selecionadas da LASA
A presente seção contém informações financeiras e operacionais selecionadas
da LASA e de suas controladas e coligadas, e, portanto, não possui todas as
informações financeiras e operacionais que deverão ser analisadas pelos
investidores antes de se tomar uma decisão de investimento nos CRI objetos
da Oferta.
As demonstrações financeiras consolidadas foram preparadas e estão sendo
apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os
pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs) e
conforme as normas internacionais de relatório financeiro (International
Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo International Accounting
Standards Board (IASB)).
As informações financeiras e operacionais consolidadas selecionadas da LASA
estão em conformidade com as demonstrações financeiras consolidadas
auditadas da LASA. As informações financeiras consolidadas selecionadas da
LASA se referem aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro dos
anos de 2009, 2010 e 2011. A tabela abaixo apresenta informações financeiras
consolidadas e selecionadas da LASA relativas aos exercícios sociais encerrados
em 31 de dezembro de 2009, 2010 e 2011.
Informação

Exercício social

Exercício social

Exercício social

financeira

31/12/2011

31/12/2010

31/12/2009

Consolidado

Real/Unidade

Real/Unidade

Real/Unidade

Patrimônio Líquido
Ativo Total

1.158.427.750,26

550.678.641,68

255.311.052,56

9.550.059.393,35 7.996.619.496,88 6.643.375.130,55

Rec. Liq./Rec.
Intermed.
Fin./Prem. Seg.

10.201.624.239,45 9.388.534.858,59 8.174.686.798,81

Ganhos
Resultado Bruto
Resultado Líquido
Número de Ações,
Ex-Tesouraria

3.171.515.033,37 2.929.780.311,89 2.576.184.169,86
340.438.226,46

309.625.675,55

176.094.817,80

746.832.617,00

730.463.946,00

725.933.643,00

1,55

0,73

0,34

0,46

0,42

0,24

Valor Patrimonial de
Ação (Reais
Unidade)
Resultado Líquido
por Ação
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Os gráficos abaixo refletem informações financeiras de receita líquida, Ebitda,
rating e dívida líquida da LASA.

Receita Lı́quida Consolidada (R$ milhõ es)

Ebitda (R$ milhõ es) e Margem Ebitda
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Rating Corporativo na Escala Nacional da Fitch Ratings

Segundo a Fitch Ratings a recente melhora no Rating reflete:
 A capacidade da empresa de trazer resultados
consistentes em diversos cená rios econô micos
 A elevada reserva de liquidez
 O histó rico de crescimento
 A consistente capacidade de geraçã o de caixa
 O contı́nuo incremento no nú mero de lojas fı́sicas

Dívida Líquida/Ebitda
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Prazo Médio da Dívida (Dias)
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6. INFORMAÇÕES SOBRE A CONSTRUTORA DO IMÓVEL
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Fundada em 26 de agosto de 1985 e atualmente com unidades nas cidades de
São Paulo e Manaus, a Construtora é especialista no sistema construtivo com
formas metálicas para execução das estruturas de concreto e atua nas áreas
de: (i) Construção Civil; (ii) Instalações Eletromecânicas; (iii) Terraplenagem;
(iv) Pavimentação; (v) Saneamento; e (vi) Drenagem e Canalização.
Com um histórico de construções industriais e comerciais para empresas de
diversos setores, nos últimos anos a Construtora construiu instalações
industriais de grande porte para diversas empresas brasileiras, em todo o
território nacional, tais como: AMCOR PET Packaging, Aurora Eadi, Brastemp,
Continental, Nokia, CCE, Philco, Casa do Pão de Queijo e Yamaha, somando
uma área bruta total construída de mais de 4.000.000 m².
A Construtora desenvolve projetos necessários a todas as etapas das
construções industriais e tem como conceito a utilização na obra de recursos
naturais de forma sustentável, com consumo de materiais recicláveis, utilização
de bota-foras regulamentados, aproveitamento da iluminação natural para
economia de energia, de ventilação natural para conforto térmico, da água das
chuvas para reuso e economia de água e tratamento de efluentes domésticos e
industriais para preservação do meio ambiente.
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7. APRESENTAÇÃO DO COORDENADOR LÍDER DA OFERTA
Brasil Plural Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
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Ainda sob a antiga denominação de Flow Corretora de Câmbio, Títulos e Valores
Mobiliários S.A., a Brasil Plural Corretora de Câmbio Títulos e Valores
Mobiliários S.A. iniciou suas atividades em fevereiro de 2003.
A Brasil Plural Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. foi
fundada em fevereiro de 2003, atuando de forma completa e plena como
intermediária, custodiante e clearing member (membro de compensação) em
todos os mercados administrados pela BM&FBOVESPA, apresentando ainda
atuação como corretora de câmbio e intermediária nos demais mercados
domésticos de balcão organizados – CETIP e Sistema Especial de Liquidação e
de Custódia - SELIC.
A Brasil Plural Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. iniciou
suas atividades de intermediação de títulos públicos e privados, assim como
sua atuação na intermediação de operações no segmento de BM&FBOVESPA
sempre voltada para os investidores institucionais. Em julho de 2008 a Brasil
Plural Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. passou a ser
“Custodiante Pleno” junto à Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia CBLC e, em abril de 2009, recebeu autorização para atuar diretamente no
segmento de Bovespa da BM&FBOVESPA, como “Corretora Plena” e “Agente de
Compensação Próprio”. Em agosto de 2009 recebeu autorização do BACEN para
atuar também como corretora de câmbio e intermediar operações no segmento
de BM&FBOVESPA. Desde o início de 2010 a Brasil Plural Corretora de Câmbio,
Títulos e Valores Mobiliários S.A. vem investindo em seu departamento de
research que conta com profissionais egressos de times de analistas do Brasil.
A Brasil Plural Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., após
passar pelos processos de auditorias de qualidade da BM&FBOVESPA,
denominado PQO – Programa de Qualificação Operacional, obteve 4 (quatro)
selos de qualidade relativos aos segmentos em que atua, a saber: (i) Agro
Broker, (ii) Execution Broker, (iii) Retail Broker, e (iv) Web Broker.
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8. FATORES DE RISCO
Fatores de Risco Relacionados ao Ambiente Macroeconômico
Fatores de Risco Relacionados aos Créditos Imobiliários
Fatores de Risco Relacionados à Devedora
Fatores de Risco Relacionados à Emissão
Fatores de Risco Relacionados
Tributária Aplicável aos CRI

a

Fatores de
Imobiliária

ao

Risco

Relacionados
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Alterações
Setor

de

na

Legislação

Securitização

FATORES DE RISCO RELACIONADOS AO AMBIENTE MACROECONÔMICO
O Governo Federal exerceu e continua exercendo influência significativa sobre a
economia brasileira. Essa influência, bem como as condições políticas e
econômicas brasileiras, podem afetar adversamente as atividades da Emissora,
da Garantidora e Devedora, e, portanto, o desempenho financeiro dos CRI.
O Governo Federal ocasionalmente faz mudanças significativas nas políticas,
normas monetárias, fiscais, creditícias e tarifárias e regulamentos. As medidas
do Governo Federal para controlar a inflação e implementar outras políticas e
regulamentos, muitas vezes envolvem, entre outras medidas, controles de
preço e de salário, aumentos nas taxas de juros, mudanças nas políticas fiscais,
desvalorizações de moeda, controles de capital, limites sobre importações e
outras medidas. Não há possibilidade de controlar ou prever quais medidas ou
políticas o Governo Federal poderá adotar no futuro.
Os negócios, a situação financeira, os resultados e o fluxo de caixa da
Emissora, da Garantidora e Devedora podem ser adversamente afetados por
mudanças nas políticas ou regulamentação que envolvem ou afetam certos
fatores, tais como:
• instabilidade econômica e social;
• inflação;
• controles cambiais e restrições a remessa para o exterior, como os que
foram impostos em 1989 e no início de 1990;
• eventos diplomáticos adversos;
• expansão ou contração da economia brasileira, de acordo com as taxas
de crescimento do PIB;
• racionamento de energia e aumento no preço de combustíveis;
• política fiscal, monetária e alterações da legislação tributária;
• taxas de juros;
• liquidez dos mercados financeiros e de capitais domésticos;
• desapropriação de propriedades privadas;
• leis e regulamentos aplicáveis ao setor, inclusive ambientais e
sanitários;
• interpretação de leis trabalhistas e previdenciárias; e
• outros acontecimentos políticos, diplomáticos, sociais e econômicos que
venham a ocorrer no Brasil ou que o afetem.
A incerteza quanto à implementação de mudanças por parte do Governo
Federal nas políticas ou normas que venham a afetar esses ou outros fatores no
futuro pode contribuir para a incerteza econômica no Brasil e para um aumento
na volatilidade do mercado brasileiro de valores mobiliários e dos valores
mobiliários emitidos no exterior por companhias brasileiras. Sendo assim, tais
incertezas e outros acontecimentos futuros na economia brasileira poderão
prejudicar as atividades e os resultados da Emissora, da Garantidora e
Devedora, podendo inclusive afetar adversamente o desempenho financeiro
e/ou a negociação dos CRI.
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A inflação e os esforços do Governo Federal de combate à inflação podem
contribuir significativamente para a incerteza econômica no Brasil, podendo
prejudicar as atividades da Emissora, da Garantidora e Devedora, e, portanto, o
desempenho financeiro e/ou a negociação dos CRI.
No passado, o Brasil registrou índices de inflação extremamente altos. A
inflação e algumas medidas tomadas pelo Governo Federal no intuito de
controlá-la, combinada com a especulação sobre eventuais medidas
governamentais a serem adotadas, tiveram efeito negativo significativo sobre a
economia brasileira, contribuindo para a incerteza econômica existente no
Brasil e para o aumento da volatilidade do mercado de valores mobiliários
brasileiro. Mais recentemente, a taxa anual de inflação medida pelo IGP-M caiu
de 20,10% em 1999 para 5,10% em 2011. As medidas do Governo Federal
para controle da inflação frequentemente têm incluído a manutenção de política
monetária restritiva com altas taxas de juros, restringindo assim a
disponibilidade de crédito e reduzindo o crescimento econômico. Como
consequência, as taxas de juros têm flutuado de maneira significativa. Por
exemplo, as taxas de juros oficiais no Brasil no final de 2007, 2008, 2009 e
2010 e 2011 foram de 11,25%, 13,75%, 8,75%, 10,75% e 10,90%,
respectivamente, conforme estabelecido pelo Comitê de Política Monetária
(“COPOM”).
Futuras medidas do Governo Federal, inclusive redução das taxas de juros,
intervenção no mercado de câmbio e ações para ajustar ou fixar o valor do Real
poderão desencadear um efeito material desfavorável sobre a economia
brasileira, a Emissora, a Garantidora e a Devedora, podendo impactar
negativamente o desempenho financeiro dos CRI. Pressões inflacionárias
podem levar a medidas de intervenção do Governo Federal sobre a economia,
incluindo a implementação de políticas governamentais, que podem ter um
efeito adverso nos negócios, condição financeira e resultados da Emissora, da
Garantidora e da Devedora.
Ambiente Macroeconômico Internacional
O valor dos títulos e valores mobiliários emitidos por companhias brasileiras no
mercado são influenciados pela percepção de risco do Brasil e de outras
economias emergentes. A deterioração dessa percepção poderá ter um efeito
negativo na economia nacional. Acontecimentos adversos na economia
brasileira e condições de mercado negativas em outros países emergentes
poderão influenciar o mercado em relação aos títulos e valores mobiliários
emitidos no Brasil. Ainda que as condições econômicas nesses países possam
diferir consideravelmente das condições econômicas brasileiras, as reações dos
investidores aos acontecimentos nesses outros países podem ter um efeito
adverso no valor de mercado dos títulos e valores mobiliários de emissores
brasileiros, reduzindo a liquidez dos CRI.
Além disso, em decorrência da globalização, não são apenas os problemas com
países emergentes que afetam o desempenho econômico e financeiro do País.
Flutuação da economia de países desenvolvidos, a exemplo dos Estados Unidos
e Europa, exercem influência considerável no mercado brasileiro. Na ocorrência
de uma crise internacional, os resultados financeiros da Emissora, da
Garantidora e da Devedora poderão ser afetados negativamente.
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Em decorrência dos problemas econômicos recentes (como por exemplo, as
crises europeia e imobiliária nos Estados Unidos), os investidores estão mais
cautelosos e prudentes em examinar seus investimentos, causando retração no
mercado. Essas crises podem produzir uma evasão de Dólares do Brasil,
fazendo com que as companhias brasileiras enfrentem custos mais altos para
captação de recursos, tanto nacionalmente como no exterior, reduzindo o
acesso aos mercados de capitais internacionais. Desta forma, eventuais crises
nos mercados internacionais podem afetar o mercado de capitais brasileiro e
ocasionar uma redução ou falta de liquidez para os CRI da presente Emissão.
Redução de Investimentos Estrangeiros no Brasil
Uma eventual redução do volume de investimentos estrangeiros no Brasil pode
ter impacto na balanço de pagamentos, o que pode forçar o Governo Federal a
ter maior necessidade de captações de recursos, tanto no mercado doméstico
quanto no mercado internacional, a taxas de juros mais elevadas. Igualmente,
eventual elevação significativa nos índices de inflação brasileiros e as atuais
desacelerações das economias europeias e americana podem trazer impacto
negativo para a economia brasileira e vir a afetar os patamares de taxas de
juros, elevando despesas com empréstimos já obtidos e custos de novas
captações de recursos por empresas brasileiras. Dessa forma, a capacidade de
pagamento da Devedora poderá vir a ser afetada, impactando negativamente o
adimplemento pontual dos CRI.
A instabilidade cambial pode prejudicar a economia brasileira, bem como os
negócios da Emissora e/ou da Garantidora e/ou da Devedora, resultando em
impacto negativo no desempenho financeiro e no preço de mercado dos CRI.
Em decorrência de diversas pressões, a moeda brasileira tem sofrido
desvalorizações recorrentes com relação ao Dólar e outras moedas fortes ao
longo das últimas quatro décadas. Durante todo esse período, o Governo
Federal implementou diversos planos econômicos e utilizou diversas políticas
cambiais, incluindo desvalorizações repentinas, minidesvalorizações periódicas
(durante as quais a frequência dos ajustes variou de diária a mensal), sistemas
de mercado de câmbio flutuante, controles cambiais e mercado de câmbio
duplo. De tempos em tempos, houve flutuações significativas da taxa de
câmbio entre o Real e o Dólar e outras moedas. De acordo com informação
disponibilizada no site do Banco Central do Brasil, em 30 de dezembro de 2009,
a taxa de câmbio entre o Real e o Dólar era de R$1,7404 por US$1,00, tendo
fechado em R$1,6654 por US$1,00, em 31 de dezembro de 2010. Não se pode
garantir que o Real não sofrerá depreciação ou não será desvalorizado em
relação ao Dólar novamente. Não se pode assegurar que a desvalorização ou a
valorização do Real frente ao Dólar e outras moedas não terá um efeito adverso
nas atividades da Emissora, da Garantidora e da Devedora.
As desvalorizações do Real podem acarretar aumentos das taxas de juros,
podendo afetar de modo negativo a economia brasileira como um todo, bem
como os resultados da Emissora e/ou da Garantidora e/ou da Devedora,
podendo impactar o desempenho financeiro, o preço de mercado dos CRI de
forma negativa, além de restringir o acesso aos mercados financeiros
internacionais e determinar intervenções governamentais, inclusive por meio de
políticas recessivas. Por outro lado, a valorização do Real frente ao Dólar pode
levar à deterioração das contas correntes do País e da balança de pagamentos,
bem como a um enfraquecimento no crescimento do produto interno bruto
gerado pela exportação.
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Efeitos da Retração no Nível da Atividade Econômica
As operações de financiamento imobiliário apresentam historicamente uma
correlação direta com o desempenho da economia nacional. Eventual retração
no nível de atividade da economia brasileira, ocasionada seja por crises
internas ou crises externas, pode acarretar elevação no patamar de
inadimplemento de pessoas físicas e jurídicas, inclusive a Emissora e/ou a
Garantidora e/ou a Devedora.
Uma eventual redução do volume de investimentos estrangeiros no País poderá
ter impacto na balança de pagamentos, o que poderá forçar o Governo Federal
a ter maior necessidade de captações de recursos, tanto no mercado doméstico
quanto no mercado internacional, a taxas de juros mais elevadas. Igualmente,
eventual elevação significativa nos índices de inflação brasileiros e eventual
desaceleração da economia americana podem trazer impacto negativo para a
economia brasileira e vir a afetar os patamares de taxas de juros, elevando
despesas com empréstimos já obtidos e custos de novas captações de recursos
por empresas brasileiras, o que poderá reduzir a capacidade da Emissora, da
Garantidora e da Devedora adimplir pontualmente com suas obrigações e/ou
ainda forçá-la a repactuar as condições dos Documentos da Operação.
Política Monetária
O Governo Federal, por meio do COPOM, estabelece as diretrizes da política
monetária e define a taxa de juros brasileira.
A política monetária brasileira possui como função controlar a oferta de moeda
no País e as taxas de juros de curto prazo, sendo, muitas vezes, influenciada
por fatores externos ao controle do Governo Federal, tais como os movimentos
dos mercados de capitais internacionais e as políticas monetárias dos países
desenvolvidos, principalmente dos Estados Unidos. Historicamente, a política
monetária brasileira tem sido instável, havendo grande variação nas taxas
definidas.
Em caso de elevação acentuada das taxas de juros, a economia poderá entrar
em recessão, já que, com a alta da taxa de juros básica, o custo do capital se
eleva e os investimentos se retraem o que pode causar a redução da taxa de
crescimento da economia, afetando adversamente a produção de bens no
Brasil, o consumo, a quantidade de empregos, a renda dos trabalhadores e,
consequentemente, os negócios da Devedora e sua capacidade de pagamento
dos Créditos Imobiliários.
Em contrapartida, em caso de redução acentuada das taxas de juros, poderá
ocorrer elevação da inflação, reduzindo os investimentos em estoque de capital
e a taxa de crescimento da economia, bem como trazendo efeitos adversos ao
Brasil, podendo, inclusive, afetar as atividades da Emissora e/ou da Garantidora
e/ou da Devedora e sua capacidade de pagamento dos Créditos Imobiliários.
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FATORES DE RISCO RELACIONADOS AOS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS
Inadimplência dos Créditos Imobiliários.
A capacidade do Patrimônio Separado em honrar as obrigações decorrentes da
emissão de CRI depende do pagamento, pela Devedora, dos respectivos Créditos
Imobiliários. Assim, o recebimento integral e tempestivo pelos titulares de CRI
dos montantes devidos dependerá do adimplemento pela Devedora dos Créditos
Imobiliários em tempo hábil para o pagamento dos valores devidos aos titulares
de CRI. A ocorrência de eventos que afetem a situação econômico-financeira da
Devedora poderá afetar negativamente a capacidade do Patrimônio Separado de
honrar suas obrigações estabelecidas no Termo de Securitização.
O risco de crédito da Devedora pode afetar adversamente os CRI.
O pagamento das remunerações dos CRI depende do pagamento integral e
tempestivo, pela Devedora, dos respectivos Créditos Imobiliários. A capacidade
de pagamento da Devedora poderá ser afetada em função de sua situação
econômico-financeira, em decorrência de fatores internos e/ou externos, o que
poderá afetar o fluxo de pagamentos dos CRI.
Riscos inerentes a emissões em que os imóveis vinculados a créditos
imobiliários ainda não tenham recebido o “habite-se” do órgão
administrativo.
O empreendimento imobiliário para o qual será destinado o recurso decorrente
do Contrato Imobiliário ainda está em fase de construção, de modo que não
recebeu o respectivo “habite-se” ou documento equivalente por parte das
autoridades competentes. A conclusão do empreendimento imobiliário dentro
do cronograma de obras e a qualidade da mão de obra dependem de certos
fatores que estão além do controle da Garantidora. Eventuais falhas e atrasos
no cumprimento de prazos de construção e de entrega das obras poderão
prejudicar sua reputação, sujeitá-la a eventual imposição de indenização e
responsabilidade civil, diminuir a rentabilidade do empreendimento imobiliário
ou justificar o não pagamento dos Créditos Imobiliários pela Devedora.
Ademais, a Garantidora pode estar sujeita a custos excedentes para a
construção ou, ainda, a condições adversas à construção, que poderão
aumentar os custos do empreendimento imobiliário. Pode haver aumento nas
taxas de juros, no preço dos materiais de construção, custo de mão de obra ou
quaisquer outros custos.
Risco de Estrutura.
A presente Emissão tem o caráter de operação estruturada. Desta forma e
pelas características inerentes a este conceito, a arquitetura do modelo
financeiro, econômico e jurídico considera um conjunto de rigores e obrigações
de parte a parte, estipulados por meio de contratos públicos ou privados e que
têm por diretrizes a legislação em vigor. No entanto, em razão da pouca
maturidade e da falta de tradição e jurisprudência no mercado de capitais
brasileiro, no que tange a operações envolvendo certificados de recebíveis
imobiliários, em situações limite, poderá haver perdas por parte dos
investidores em razão do dispêndio de tempo e recursos para dar eficácia ao
arcabouço contratual envolvido na Emissão.
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Risco Tributário.
Este pode ser definido como o risco de perdas devido à criação de tributos,
nova interpretação ou ainda de interpretação diferente que venha a se
consolidar sobre a incidência de quaisquer tributos, obrigando os titulares dos
CRI, ou a Securitizadora a novos recolhimentos, ainda que relativos a
operações já consumadas.
Outros Riscos.
Os CRI estão sujeitos às variações e condições dos mercados de atuação da
Devedora, que são afetados principalmente pelas condições políticas e
econômicas nacionais e internacionais. Os CRI também poderão estar sujeitos a
outros riscos advindos de motivos alheios ou exógenos, tais como moratória,
guerras, revoluções, mudanças nas regras aplicáveis aos CRI, alteração na
política econômica, decisões judiciais, etc.
Risco de Crédito da Devedora.
A Devedora atua no ramo de comércio varejista atuando também no comércio
eletrônico, representado pela B2W - Companhia Global do Varejo no Brasil no
Brasil. A Devedora está exposta aos riscos inerentes à sua operação, e a não
consecução de seu objeto social pode afetar negativamente a sua capacidade
de honrar o pagamento dos Créditos Imobiliários. A Devedora não foi objeto de
análise de crédito, auditoria legal ou financeira para os fins desta Emissão. A
capacidade da Securitizadora de honrar suas obrigações decorrentes dos CRI
depende do pagamento pontual pela Devedora dos Créditos Imobiliários. Os
titulares dos CRI correm o risco de crédito da Devedora, que poderá vir a
enfrentar dificuldades financeiras e deixar de arcar com as obrigações
assumidas nos Documentos da Operação.
Credores Privilegiados.
A Medida Provisória n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, em seu artigo 76,
estabelece que “as normas que estabeleçam a afetação ou a separação, a
qualquer título, de patrimônio de pessoa física ou jurídica não produzem efeitos
em relação aos débitos de natureza fiscal, previdenciária ou trabalhista, em
especial quanto às garantias e aos privilégios que lhes são atribuídos”. E
continua, em seu parágrafo único, “permanecem respondendo pelos débitos ali
referidos a totalidade dos bens e das rendas do sujeito passivo, seu espólio ou
sua massa falida, inclusive os que tenham sido objeto de separação ou
afetação”. Portanto, os credores fiscais, previdenciários ou trabalhistas que a
Securitizadora eventualmente venha a ter, poderão concorrer de forma
privilegiada com os Investidores sobre o produto de realização dos Créditos, em
caso de falência.
Risco na Execução da Alienação Fiduciária de Imóveis.
Os Créditos Imobiliários representados pela CCI, contam com garantia de
alienação fiduciária do Imóvel constituída pela Cedente em favor da Emissora
para garantir o pagamento dos Créditos Imobiliários, em processo de registro
no Cartório de Registro de Imóveis da circunscrição do Imóvel. Entretanto, os
Créditos Imobiliários somente passarão a contar com a alienação fiduciária do
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Imóvel em garantia após a averbação de sua constituição na referida matrícula,
nos prazos previstos no Contrato de Cessão.
Desta forma, existe o risco de atrasos ou, eventualmente, de impossibilidade
na completa constituição desta garantia, principalmente em decorrência da
burocracia e exigências cartoriais.
Os fatores de risco indicados na Cláusula não representam a totalidade dos
riscos inerentes a presente Emissão, devendo os investidores analisar todos os
aspectos da Emissão antes de tomar a decisão de investir nos CRI.
Possibilidade de os créditos imobiliários serem alcançados por
obrigações do(s) originador(es) ou de terceiros, inclusive em
decorrência de pedido de recuperaçãojudicial ou de falência ou planos
de recuperação judicial ou em outros procedimentos de natureza similar.
Há possibilidade dos Créditos Imobiliários que servem de lastro para a Emissão
virem a ser alcançados por obrigações da Cedente ou de terceiros contratados
pela Cedente para a construção das obras de implantação do Imóvel, sobretudo
obrigações de natureza trabalhista, previdenciária, acidentária, ambiental e
fiscal. Além disso pode haver questionamento no que se refere a eventual
argumentação de que a cessão de créditos foi realizada em fraude a execução
ou fraude a credores, o que deverá ser apurado em ação judicial própria na
qual será apurada a preexistência ou não da dívida à ação ou à crédito de
terceiro e configurado ou não que a realização da cessão de créditos teve o
condão de levar a Cedente à insolvência. Igualmente, para o caso de falência
ou de recuperação judicial, no qual, segundo a legislação específica, artigo 99,
II, da Lei nº 11.101/2005, há risco de questionamento no período definido por
lei como “período suspeito”, fixado pelo juiz na sentença de decretação da
falência, que pode retroagir por 90 dias contados do pedido de falência, de
recuperação judicial, ou do 1º protesto por falta de pagamento. Qualquer dos
eventos indicados pode implicar em efeito material adverso ao(s) Investidor(es)
dos CRI.
Não existe jurisprudência firmada sobre a atipicidade do contrato de
locação em regime “built to suit”
As operações “built-to-suit” foram recentemente introduzidas no mercado
imobiliário brasileiro, não sendo objeto de legislação própria e sem a existência
de jurisprudência consolidada a respeito do assunto. Desta forma, há o risco da
LASA, descumprindo o Contrato de Locação, postular em juízo a
desconsideração da operação de “built-to-suit” como operação única, e tentar
utilizar-se de prerrogativas de locatária de locações comuns, sujeitas à Lei de
Locações, quais sejam: (i) direito à ação revisional de aluguel a cada três anos,
que objetiva adequá-lo ao valor de mercado, podendo o Aluguel Mensal ser
majorado ou reduzido; (ii) devolução do Imóvel antes do término do prazo de
vigência do Contrato de Locação, mediante pagamento de valor rescisório
inferior àqueles previstos no Contrato de Locação; e (iii) revisão do Aluguel
Mensal no caso de redução da área utilizada pela LASA dentro dos terrenos,
inclusive em decorrência da ocorrência de sinistros no Imóvel ou da
desapropriação parcial dos terrenos.
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Riscos relativos a eventuais restrições de natureza legal ou regulatória
que possam afetar adversamente a validade da constituição e da
cessão dos Créditos Imobiliários, bem como o conjunto dos CRI e os
fluxos de caixa gerados.
Ao longo do pagamento da dívida poderão ocorrer eventos relacionados ao
Imóvel, tais como a edição de novas leis, portarias ou regulamentos, que
acarretem a limitação de utilização do uso do Imóvel, alteração das regras de
zoneamento ou, ainda, que a área onde se localiza o Imóvel seja declarada de
utilidade pública, seja objeto de tombamento ou mesmo desapropriada, sendo
que todos estes eventos poderão afetar adversamente os Créditos Imobiliários
e, assim, poderão vir a prejudicar a capacidade de pagamento do Devedor. Se
ocorrer inadimplência devido essa incapacidade de pagamento pelo Devedor, o
investidor poderá sofrer consequente atraso ou não pagamento dos CRI.
FATORES DE RISCO RELACIONADOS À DEVEDORA
Dificuldade de previsão exata das receitas:
Em decorrência da constante evolução de seu plano de negócios e da
imprevisibilidade do setor em que atua, a Devedora pode não ser capaz de
prever com precisão suas receitas futuras. Contudo, as despesas gerais e
investimentos são preponderantemente fixos ou semivariáveis, de forma que a
Devedora pode não ser capaz de ajustar os gastos caso as receitas fiquem
abaixo das expectativas.
Flutuações sazonais das receitas da Devedora:
Os resultados das operações de companhias que atuam no setor de varejo
geralmente apresentam variações no quarto trimestre de cada exercício,
registrando um aumento em razão das comemorações de final de ano. Além
disso, verifica-se um aumento nas vendas dessas companhias em outras datas
comemorativas como a Páscoa, Dia das Mães e Dia das Crianças. De modo a
atender ao aumento de demanda durante o último trimestre e nas datas
comemorativas, as companhias do setor de varejo incorrem em despesas
adicionais significativas, tais como o aumento do volume dos seus produtos
estocados e de seu passivo com fornecedores. Caso a receita dessas
companhias, para qualquer quarto trimestre ou datas comemorativas futuras,
venha a ser abaixo da esperada, essas companhias, incluindo a Devedora,
poderão experimentar um impacto desproporcional significativo em seus
resultados operacionais e na condição financeira do ano em questão.
Concorrência e consolidação do setor de varejo no Brasil:
A Devedora atua em segmento de alta concorrência, tendo como competidores
desde pequenas empresas a multinacionais, que operam lojas físicas e virtuais,
no varejo especializado ou não especializado. Enfrenta ainda a concorrência de
agentes da economia informal.
Com efeito, os pequenos varejistas frequentemente têm acesso a mercadorias
provenientes de canais de distribuição informais, a preços mais baixos do que
aqueles cobrados pelas indústrias e lojas que integram o sistema formal de
abastecimento do mercado de varejo em geral.
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A consolidação do varejo no Brasil pode resultar em maiores e mais sofisticados
concorrentes, com um poder de barganha crescente, capazes de operar com
estoques reduzidos e de resistir a aumento de preços, o que pode possibilitar a
prática de preços menores e programas de promoção mais agressivos. Se a
Devedora não for capaz de responder eficazmente a essas tendências, o ritmo
de crescimento das vendas poderá diminuir ou forçará a redução de seus
preços e o aumento com os gastos em promoções, os quais poderão afetar
negativamente seus resultados.
Além disso, poderão surgir novos participantes nacionais ou estrangeiros
capazes de realizar investimentos significativos, de modo a concorrer com a
Devedora nos segmentos de mercado em que atua.
Impossibilidade/dificuldade de manutenção
celebração de novos contratos de locação:

dos

atuais

e/ou

não

A totalidade da área de vendas da Devedora, onde se incluem as lojas nos
modelos Tradicional e Express, é alugada. Os contratos de locação em que a
Devedora figura como locatário têm prazos que variam de 5 a 15 anos,
podendo ser renovados. Além disso, a Devedora, no desenvolvimento de seu
plano de expansão prospecta a locação de novos imóveis para neles instalar
novas lojas ou ampliar as já existentes.
A Devedora, no entanto, não pode garantir que conseguirá concluir a locação
de todos os imóveis em que tem interesse. Na medida em que a localização dos
imóveis da Devedora representa um fator importante de sua estratégia de
vendas, caso uma quantidade significativa de locações já contratadas não seja
renovada ou caso novos contratos de locação não sejam celebrados em
condições satisfatórias, o resultado de suas operações e sua situação financeira
poderão ser adversamente afetados.
Sinistros:
Os estabelecimentos da Devedora – lojas e centros de distribuição e escritórios
– estão sujeitos à ocorrência de sinistros que, mesmo que indenizáveis, podem
comprometer suas operações.
Decisões desfavoráveis
administrativos:

à

Devedora

em

processos

judiciais

e

Em 31 de dezembro de 2010, a Devedora era parte em processos judiciais e
administrativos oriundos do curso normal de seus negócios, envolvendo
questões tributárias, trabalhistas, cíveis e outros. A administração da Devedora,
com base em informações de seus assessores jurídicos, na análise das
demandas judiciais pendentes e ainda com base nas experiências anteriores
referentes às quantias reivindicadas, constituiu provisão para os processos cujo
prognóstico de perda seja provável. Existe o risco de haver decisões
desfavoráveis à Devedora em demandas para as quais não foi constituída
provisão ou perdas superiores aos montantes provisionados, acarretando
impactos negativos em seus resultados.
Os interesses dos acionistas controladores podem conflitar com os dos
demais acionistas:
Os acionistas controladores têm, entre outros, poderes para eleger a maioria
dos membros do Conselho de Administração e, com isso, influenciar nas
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deliberações relativas aos negócios da Devedora o que, eventualmente, pode
contrariar interesses dos demais acionistas.
Fornecedores:
A Devedora possui grande quantidade de fornecedores cadastrados para
abastecimento de produtos comercializados a seus clientes. Para fazer parte do
cadastro da Devedora, os fornecedores devem cumprir condições rigorosas de
qualidade.
Adicionalmente, sua regularidade fiscal também é pressuposto indispensável ao
fornecimento de mercadorias do sortimento da Devedora. Na hipótese,
portanto, de os fornecedores regulares deixarem de cumprir tais critérios, a
Devedora corre o risco de desabastecimento de produtos, até que seja possível
substituí-los. O desabastecimento pode ainda decorrer de os fornecedores não
terem condições de suprir a Devedora de mercadorias nos volumes e prazos
demandados.
Além disso, fornecedores de serviços e materiais demandados pela Devedora
no âmbito de seu plano de expansão podem não ser capazes de atender a essa
demanda crescente, comprometendo o cronograma de abertura e reforma de
lojas.
Interrupções ou falhas de sistema poderão afetar as vendas e/ou o
abastecimento das lojas:
Sistemas de processamento de operações em tempo real são fatores críticos
para garantia de adequados níveis de abastecimento e de atendimento aos
clientes. Assim, não apenas os sistemas integrados de gestão de estoque, como
também os que processam os meios de pagamento utilizados pela Devedora,
possibilitam a operação e o crescimento esperado dos volumes de negócio que
diretamente afetam seus resultados.
A Devedora, na hipótese de falhas ou interrupção de seus sistemas integrados,
pode perder dados ou pode ser incapaz de realizar transações comerciais e,
com isso, deixar de auferir receitas de vendas que diretamente impactam em
seu resultado.
Efeitos da instabilidade econômica sobre os consumidores:
O negócio da Devedora é a venda de bens de consumo e, portanto, influenciado
por fatores macroeconômicos, tais como o comportamento das taxas de
inflação e juros e os níveis de desemprego e renda da população.
A manutenção dos patamares e o crescimento das vendas depende da
estabilidade econômica e do poder aquisitivo da população. Ao revés, qualquer
circunstância macroeconômica de instabilidade pode afetar adversamente a
capacidade de geração de receitas da Devedora, comprometendo também, sua
situação financeira e o resultado de suas operações.
Impactos adversos na Devedora relacionados ao resultado de suas
controladas:
Além dos riscos relacionados ao próprio negócio, a Devedora pode ter seus
resultados afetados negativamente em decorrência de maus desempenhos que
apresentem suas controladas.
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FATORES DE RISCO RELACIONADOS À EMISSÃO
Risco da ocorrência de eventos que possam ensejar o inadimplemento
ou determinar a antecipação, liquidação ou amortização dos
pagamentos dos Créditos Imobiliários
A ocorrência de eventos de vencimento antecipado dos CRI, tais como: (i)
pedido de recuperação judicial, decretação de falência, pedido de falência não
elidido no prazo legal ou pedido de autofalência da Cedente e/ou da Devedora
do Contrato Imobiliário; (ii) descumprimento pela Devedora e/ou Cedente de
qualquer obrigação pecuniária relacionada ao Contrato Imobiliário, ao Contrato
de Cessão e à CCI não sanado no prazo de 15 (quinze) Dias Úteis contados da
data do recebimento pela Devedora e/ou pela Cedente, conforme o caso, de
notificação enviada pela Emissora, sem prejuízo dos encargos, da atualização
monetária, dos juros de mora e das penalidades aplicáveis no período; (iii)
descumprimento, pela Devedora e/ou pela Cedente, de qualquer obrigação não
pecuniária relacionada ao Contrato Imobiliário, ao Contrato de Cessão ou à CCI,
salvo se no prazo máximo de 20 (vinte) Dias Úteis da data do recebimento pela
Devedora e/ou pela Cedentede notificação enviada pela Emissora tal
descumprimento for sanado pela Devedora e/ou pela Cedente; (iv) liquidação,
dissolução, insolvência ou extinção da Devedora e/ou Cedente; (v)
comprovação de inveracidade, insuficiência, incorreção ou inconsistência de
qualquer declaração ou garantia feita pela Cedente na CCI; (vi) realização de
redução de capital social da Cedente com outra finalidade que não a absorção
de prejuízos, sem que haja anuência prévia e expressa da Emissora; (vii)
reestruturação societária da Cedente exceto entre empresas de seu grupo
econômico e desde que o Imóvel permaneça na propriedade direta da Cedente,
sem que haja anuência prévia e expressa da Emissora; (viii) alteração ou
modificação relevante do objeto social da Cedente, exceto se forem mantidas
as atividades relacionadas ao setor imobiliário, no Brasil e/ou no exterior e/ou
seja requerido por lei, norma ou entidade governamental; e (ix) vencimento
antecipado de outra CCI de emissão da Cedente, conforme previsto no Termo
de Securitização, poderão acarretar, de forma automática ou mediante
aprovação dos detentores de CRI, conforme o caso, excussão da garantia e,
por consequência, o pré-pagamento parcial ou total dos CRI.
Eventual rebaixamento na Classificação de Risco da Oferta
A classificação de risco atribuída à Oferta baseou-se na atual condição dos
Créditos Imobiliários e das Garantias. Não existe garantia de que a classificação
de risco permanecerá inalterada durante a vigência dos CRI. Caso a
classificação de risco seja rebaixada, os titulares dos CRI poderão sofrer perdas
caso realizem negócios no mercado secundário.
A participação de Investidores da Oferta que sejam Pessoas Vinculadas na
Oferta poderá promover má formação na taxa final da Remuneração, bem
como poderá ter um impacto adverso na liquidez das Debêntures no mercado
secundário, uma vez que referidas Pessoas Vinculadas podem optar por manter
estas Debêntures fora de circulação, influenciando a sua liquidez.
A participação de investidores que sejam considerados Pessoas
Vinculadas poderá promover a má formação na taxa final de
remuneração das CRI Sênior
A participação na Oferta de Investidores que sejam Pessoas Vinculadas poderá
promover má formação na taxa final da remuneração dos CRI Sênior, bem
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como poderá ter um impacto adverso nos CRI Sênior no mercado secundário,
uma vez que referidas Pessoas Vinculadas podem optar por manter estes CRI
Sênior fora de circulação, influenciando a sua liquidez.
FATORES DE RISCO RELACIONADOS À ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA APLICÁVEL AOS CRI
Alterações da legislação tributária.
O Governo Federal com frequência altera a legislação sobre investimentos
financeiros. Atualmente, por exemplo, pessoas físicas possuem isenção no
pagamento de imposto de renda sobre rendimentos dos CRI. Alterações futuras
na legislação tributária poderão eventualmente reduzir a rentabilidade dos CRI
para os investidores.
FATORES DE RISCO RELACIONADOS AO SETOR DE SECURITIZAÇÃO
IMOBILIÁRIA
Não existe jurisprudência firmada acerca da securitização
Toda a arquitetura do modelo financeiro, econômico e jurídico desta Emissão
considera um conjunto de rigores e obrigações de parte a parte estipuladas
através de contratos públicos ou privados tendo por diretrizes a legislação em
vigor. Entretanto, em razão da pouca maturidade e da falta de tradição e
jurisprudência no mercado de capitais brasileiro no que tange a este tipo de
operação financeira, em situações de stress poderá haver perdas por parte dos
Investidores em razão do dispêndio de tempo e recursos para eficácia do
arcabouço contratual.
Recente Desenvolvimento da Securitização Imobiliária
A securitização de créditos imobiliários é uma operação recente no Brasil. A Lei
nº 9.514/97, que criou os Certificados de Recebíveis Imobiliários, foi editada
em 1997. Entretanto, só houve um volume maior de emissões de Certificados
de Recebíveis Imobiliários nos últimos anos. Além disso, a securitização é uma
operação mais complexa que outras emissões de valores mobiliários, já que
envolve estruturas jurídicas de segregação dos riscos da Emissora. Dessa
forma, por se tratar de um mercado recente no Brasil, com aproximadamente
dez anos de atuação no País, ele ainda não se encontra totalmente
regulamentado, podendo ocorrer situações em que ainda não existam regras
que o direcione, gerando, assim, um risco ao(s) Investidor(es), uma vez que o
Poder Judiciário poderá, ao analisar a Emissão e interpretar as normas que
regem o assunto, proferir decisões desfavoráveis aos interesses do(s)
Investidor(es).
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O SETOR DE SECURITIZAÇÃO IMOBILIÁRIA NO BRASIL
No período de 2004 a 2012 as emissões de CRI apresentaram um significativo
crescimento, que pode ser explicado pela necessidade de financiamento do
setor imobiliário, aliado ao fato de tratar-se de uma opção atrativa de
investimento. Os gráficos a seguir demonstram o mencionado crescimento,
indicando o número de emissões e volumes de 1999 até 30 de abril de 2012,
com base em dados extraídos dos websites da CVM e ANBIMA.
Crescimento do Mercado de Securitização (R$ mil):

Histórico
A securitização de recebíveis teve sua origem nos Estados Unidos em 1970,
quando as agências governamentais ligadas ao crédito hipotecário promoveram
o desenvolvimento do mercado de títulos lastreados em hipotecas.
Nessa época, os profissionais que atuavam no mercado definiam a securitização
como “a prática de estruturar e vender investimentos negociáveis de forma que
seja distribuído amplamente entre diversos investidores um risco que
normalmente seria absorvido por um só credor”.
O mercado de securitização iniciou-se com a venda de empréstimos
hipotecários reunidos na forma de pool e garantidos pelo governo. A partir
desta experiência, as instituições financeiras perceberam as vantagens desta
nova técnica financeira, que visava o lastreamento de operações com recebíveis
comerciais de emissões públicas de endividamento.
No Brasil, seu surgimento se deu em um momento histórico peculiar. Na
década de 90, com as privatizações e a desestatização da economia, aliados a
uma maior solidez na regulamentação, a negociação de crédito e o
gerenciamento de investimentos próprios ficaram mais voláteis com a
velocidade e a complexidade desse novo cenário. Dessa forma, tornou-se
necessária a realização de uma reformulação na estrutura societária brasileira e
uma profissionalização do mercado de capitais que passou a exigir títulos mais
seguros e garantias mais sólidas nos moldes internacionais. Como
consequência, o foco para a análise da classificação de riscos passou a ser a
segregação de ativos.
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Apesar de as primeiras operações terem sido realizadas a partir da década de
90, foi no ano de 1997 que diversas companhias utilizaram-se da securitização
como parte de sua estratégia de financiamento.
A Lei nº 9.514/97 fixou pela primeira vez no Brasil as regras e características
de uma operação de securitização.
Securitização de Créditos Imobiliários
Nos termos da Lei nº 9.5147/97, securitização de créditos imobiliários é “a
operação pela qual tais créditos são expressamente vinculados à emissão de
uma série de títulos de crédito, mediante termo de securitização de créditos,
lavrado por uma companhia securitizadora”.
A securitização de créditos imobiliários é uma operação que atende,
fundamentalmente, do ponto de vista do(s) originador(es) dos créditos
imobiliários, ao objetivo de obtenção de uma fonte alternativa de recursos,
podendo oferecer vantagens mediante a redução da taxa de juros na tomada
de empréstimos no mercado financeiro, e gerando fluxo de caixa.
Companhia Securitizadora
A securitização é efetuada por meio de companhias securitizadoras de créditos
imobiliários, instituições não financeiras, constituídas sob a forma de
sociedades por ações, que têm como objeto a aquisição e securitização dos
créditos e a emissão e colocação dos certificados de recebíveis imobiliários no
mercado.
Regime Fiduciário
A Lei nº 9.514/97 contemplou a faculdade de adotar-se um mecanismo de
segregação patrimonial para garantia do(s) investidor(es) que venha a adquirir
os certificados de recebíveis imobiliários emitidos pela companhia
securitizadora. Este mecanismo é denominado regime fiduciário.
O regime fiduciário é uma espécie de garantia que consiste na formação, pelo
termo de securitização, de patrimônio separado, o qual: (i) não está sujeito a
qualquer ação ou execução pelos credores da companhia securitizadora por
mais privilegiados que sejam, mesmo em caso de insolvência, excetuando-se o
disposto na MP 2158-35, como mencionado no item Fatores de Risco deste
Prospecto; (ii) não pode ser objeto de garantia de operações da companhia
securitizadora; e (iii) é destinado exclusivamente ao pagamento dos
respectivos certificados de recebíveis imobiliários. Em decorrência da afetação
desse patrimônio, os titulares dos certificados de recebíveis imobiliários são
beneficiados na medida em que o risco de crédito do pagamento será, em
regra, o risco do(s) devedor(es) dos recebíveis imobiliários, e não o da
companhia securitizadora.
Instituído o regime fiduciário, caberá à companhia securitizadora administrar
cada patrimônio separado e manter registros contábeis independentes em
relação a cada um deles. Não obstante, a companhia securitizadora responderá
com seu patrimônio pelos prejuízos que causar por descumprimento de
disposição legal ou regulamentar, por negligência ou administração temerária
ou, ainda, por desvio da finalidade do patrimônio separado.
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O regime fiduciário é instituído por meio da declaração unilateral da companhia
securitizadora no respectivo termo de securitização.
Certificados de Recebíveis Imobiliários
O certificado de recebíveis imobiliários é um título de crédito nominativo, de
livre negociação, lastreado em créditos imobiliários e constitui promessa de
pagamento em dinheiro.
Trata-se de um título de crédito que se mostra apropriado ao financiamento de
longo prazo, estando vinculado às condições dos financiamentos contratados
com os tomadores, além de reunir as condições de eficiência necessárias à
concorrência no mercado de capitais, ao conjugar a mobilidade e agilidade
própria do mercado de valores mobiliários e a segurança necessária para
garantir os interesses do público investidor.
Confere flexibilidade na estrutura das operações permitindo a criação de
produtos financeiros com garantia e ainda, diversificação dos investimentos. Em
geral, os certificados de recebíveis imobiliários são indexados a índices de
preços.
É considerado um valor mobiliário, característica que lhe foi conferida pela
Resolução nº 2.517, de 29 de junho de 1998 do Conselho Monetário Nacional.
Somente podem ser emitidos por companhias securitizadoras e seu registro e
negociação são realizados por meio dos sistemas centralizados de custódia e
liquidação financeira de títulos privados.
Oferta Pública de Certificados de Recebíveis Imobiliários
Até fins de 2004, a emissão de CRI era regulada pela Instrução CVM nº 284, de
24 de julho de 1998, primeiro normativo sobre securitização de recebíveis
imobiliários editado pela CVM. De acordo com a Instrução CVM nº 284,
somente era possível a distribuição de CRI cujo valor nominal fosse igual ou
superior a R$ 300.000,00.
Em 30 de dezembro de 2004 a CVM editou a Instrução CVM nº414, sendo
ampliado o rol de possíveis investidores, pois não foi estipulado valor nominal
mínimo para o(s) certificados de recebíveis imobiliários. A Instrução CVM nº
414 revogou a Instrução CVM nº 284, passando a regular a oferta pública de
distribuição de certificados de recebíveis imobiliários e o registro de companhia
aberta das companhias securitizadoras.
De acordo com a Instrução CVM nº 414, somente poderá ser iniciada uma
oferta pública de certificados de recebíveis imobiliários se o registro de
companhia aberta da securitizadora estiver atualizado e após a concessão do
registro pela CVM.
Dentre as disposições da Instrução CVM nº 414, com alterações dispostas na
Instrução CVM 429 e 443 acerca da oferta pública, destacam-se as seguintes:
» nas distribuições de certificados de recebíveis imobiliários com valor nominal
unitário inferior a R$ 300.000,00, exige a instrução que os créditos que
lastreiam a emissão (a) estejam sob regime fiduciário; (b) sejam originados de
imóveis com “Habite-se” concedido pelo órgão administrativo competente e,
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além disso, deve ser respeitado o limite máximo de 0,5% dos créditos por
devedor;
» se os créditos lastro dos certificados de recebíveis imobiliários forem
decorrentes da aquisição ou promessa de aquisição de unidade imobiliária
vinculadas às incorporações objeto de financiamento, para que seja concedido o
registro deverá ser comprovada a constituição de patrimônio de afetação a que
faz referência a Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964;
» é facultada
certificados de
ou superior a
formulado até
provisório;

a obtenção do registro provisório para a distribuição dos
recebíveis imobiliários se o seu valor nominal unitário for igual
R$ 300.000,00. O pedido de registro definitivo deverá ser
o 30º dia do mês subsequente ao da concessão do registro

» é facultado o desdobramento dos certificados de recebíveis imobiliários
decorridos 18 meses após a data do encerramento da oferta, de modo que o
valor nominal unitário dos certificados de recebíveis imobiliários passe a ser
inferior a R$ 300.000,00, desde que observados os requisitos da Instrução CVM
nº 414.
Os créditos imobiliários que lastreiam a emissão de certificados de recebíveis
imobiliários deverão observar o limite máximo de 20%, por devedor. O
percentual de 20% poderá ser excedido quando o devedor: (i) tenha registro
de companhia aberta; (ii) seja instituição financeira ou equiparada; ou (iii) seja
sociedade empresarial que tenha suas demonstrações financeiras relativas ao
exercício social imediatamente anterior à data de emissão dos certificados de
recebíveis imobiliários elaboradas em conformidade com o disposto na Lei nº
6.404, de 15 de dezembro de 1976, e auditadas por auditor independente
registrado na CVM, ressalvado o disposto no § 4º.
Poderá ser dispensada a apresentação das demonstrações financeiras acima
mencionadas relacionadas ao(s) certificados de recebíveis imobiliários que: (i)
sejam objeto de oferta pública de distribuição que tenha como público
destinatário exclusivamente sociedades integrantes do mesmo grupo
econômico, e seus respectivos administradores, sendo vedada a negociação
do(s) certificado(s) de recebíveis imobiliários no mercado secundário; ou (ii)
possuam valor unitário igual ou superior a R$ 1.000.000,00, e sejam objeto de
oferta pública destinada à subscrição por não mais do que 20 investidores.
A oferta pública de distribuição de certificado de recebíveis imobiliários será
realizada com observância do disposto na Instrução CVM nº 400, sendo
dispensada a participação de instituição intermediária nas ofertas públicas de
distribuição de certificados de recebíveis imobiliários para captação de
importância não superior a R$ 30.000.000,00, ou que atendam ao disposto nos
incisos I ou II do § 4º do artigo 5º da Instrução CVM nº 414.
A oferta pública de certificado de recebíveis imobiliários poderá ainda ser
realizada com esforços restritos, em observância ao disposto na Instrução CVM
nº 476, de 16 de janeiro de 2009, sendo automaticamente dispensada do
registro de distribuição, exclusivamente destinada a investidores qualificados e
necessariamente intermediadas por integrantes do sistema de distribuição de
valores mobiliários. Nas ofertas distribuídas com esforços restritos será
admitida a procura de 50 investidores qualificados e os valores mobiliários
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ofertados deverão ser subscritos ou adquiridos por, no máximo, 20 investidores
qualificados.
Termo de Securitização de Créditos
A emissão dos certificados de recebíveis imobiliários é realizada por meio de
termo de securitização de créditos, que vincula os respectivos créditos
imobiliários à série de títulos emitidos pela securitizadora. O termo de
securitização é firmado pela securitizadora e o agente fiduciário, e deverá
conter todas as características dos créditos, incluindo a identificação do
devedor, o valor nominal dos certificados de recebíveis imobiliários, os imóveis
a que os créditos estejam vinculados, espécie de garantia, se for o caso, dentre
outras.
Para os créditos imobiliários que sejam objetos de regime fiduciário, e que
forem representados por cédulas de crédito imobiliário, o termo de
securitização deverá ser registrado na Instituição Custodiante.
Tratamento Tributário Aplicável às Securitizadoras
As companhias securitizadoras estão sujeitas à tributação pelo Imposto de
Renda Pessoa Jurídica – IRPJ (alíquota básica de 15%, mais adicional de 10%
sobre a parcela do lucro que exceder a R$ 240.000.00 no ano), Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (9%), Contribuição ao Programa de
Integração Social – PIS (0,65%) e Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – COFINS (4%), nos termos da Lei nº 9.718, 27 de
novembro de 1998, artigo 3º, §§ 5º a 9º, da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, artigo 10, I, e da Lei nº 10.684, de 30 de maio de 2003, artigo 18.
Pelo disposto no artigo 3º, §8º da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998,
com redação dada pelo artigo 2º da MP 2.158-35, as companhias
securitizadoras podem deduzir as despesas da captação da base de cálculo do
PIS e da COFINS. Assim, as securitizadoras apuram as citadas contribuições de
forma semelhante às instituições financeiras, ou seja, pelo conceito de spread.
Tratamento Tributário Aplicável aos Investidores
Serão de responsabilidade dos titulares de CRI todos os tributos diretos e
indiretos mencionados abaixo, ressaltando-se que os Investidores não devem
considerar unicamente as informações contidas a seguir para fins de avaliar o
investimento em CRI, devendo consultar seus próprios consultores quanto à
tributação específica que sofrerão enquanto titulares de CRI:
(i) Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF:
Como regra geral, o tratamento fiscal dispensado aos rendimentos e ganhos
relativos a certificados de recebíveis imobiliários é o mesmo aplicado aos títulos
de renda fixa.
A partir de 1º de janeiro de 2005, a tributação de rendimentos destes títulos foi
alterada, sendo estabelecidas alíquotas diversas em razão do tempo de
aplicação dos recursos. Assim, os rendimentos dos certificados dos recebíveis
imobiliários serão tributados pelo IRRF às alíquotas de (i) 22,5% quando os
investimentos forem realizados com prazo de até 180 dias; (ii) 20% quando os
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investimentos forem realizados com prazo de 181 dias até 360 dias; (iii) 17,5%
quando os investimentos forem realizados com prazo de 361 dias até 720 dias;
e (iv) 15% quando os investimentos forem realizados com prazo superior a 721
dias.
Não obstante, há regras específicas aplicáveis a cada tipo de investidor,
conforme sua qualificação como pessoa física, pessoa jurídica, inclusive isenta,
fundo de investimento, instituição financeira, sociedade de seguro, de
previdência privada, de capitalização, corretora de títulos, valores mobiliários e
câmbio, distribuidora de títulos e valores mobiliários, sociedade de
arrendamento mercantil ou investidor estrangeiro.
A remuneração produzida por certificados de recebíveis imobiliários,
excetuando-se o ganho de capital na alienação ou cessão, detidos por
investidores pessoas físicas a partir de 1º de janeiro 2005, fica isenta do
imposto de renda (na fonte e na declaração de ajuste anual)
independentemente da data de emissão do referido certificado. Os ganhos de
capital estarão sujeitos ao IRRF conforme as regras aplicáveis a investidores
pessoa física ou pessoa jurídica, no que se refere à tributação de ganhos de
capital.
Os investidores qualificados como pessoas físicas ou pessoas jurídicas isentas
terão seus ganhos e rendimentos tributados exclusivamente na fonte, ou seja,
o imposto não é compensável. As entidades imunes estão dispensadas da
retenção do imposto na fonte desde que declarem sua condição à fonte
pagadora. No entanto, estas entidades podem sujeitar-se à tributação pelo
IRRF a qualquer tempo, inclusive retroativamente, uma vez que a Lei nº 9.532,
de 10 de dezembro de 1997, em seu artigo 12, parágrafo 1°, estabelece que a
imunidade não abrange os rendimentos auferidos em aplicações financeiras, de
renda fixa ou de renda variável. Este dispositivo legal está suspenso por força
de ação direta de inconstitucionalidade movida pela Confederação Nacional da
Saúde.
O IRRF pago por investidores pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido,
arbitrado ou real é considerado antecipação, gerando o direito à compensação
com o IRPJ apurado em cada período de apuração.
A partir de 1º de janeiro de 2005, sobre os rendimentos e ganhos auferidos nas
aplicações de recursos das provisões, reservas técnicas e fundos de planos de
benefícios de entidade de previdência complementar, sociedade seguradora e
Fundo de Aposentadoria Programada Individual - FAPI, bem como de seguro de
vida com cláusula de cobertura por sobrevivência, haverá dispensa de retenção
do imposto de renda incidente na fonte ou pago em separado.
Também, na hipótese de aplicação financeira em certificados de recebíveis
imobiliários realizada por instituições financeiras, fundos de investimento,
seguradoras, entidades de previdência complementar abertas (com recursos
não derivados das provisões, reservas técnicas e fundos), sociedades de
capitalização, corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários e
sociedades de arrendamento mercantil, há dispensa de retenção na fonte e do
pagamento do imposto.
Em relação aos investidores residentes, domiciliados ou com sede no exterior,
aplica-se, como regra geral, o mesmo tratamento cabível em relação aos
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rendimentos e ganhos percebidos pelos residentes no País. Por sua vez, há um
regime especial de tributação aplicável aos rendimentos e ganhos auferidos
pelos investidores não residentes cujos recursos adentrarem o país de acordo
com as normas do Conselho Monetário Nacional (Resolução CMN n° 2.689, de
26 de janeiro de 2000). Nesta hipótese, os rendimentos e ganhos auferidos por
investidores estrangeiros estão sujeitos à incidência do imposto de renda, à
alíquota de 15%. Em relação aos investimentos oriundos de países que não
tributem a renda ou que a tributem por alíquota inferior a 20%, em qualquer
situação há incidência do imposto de renda à alíquota de 25%.
(ii) IOF:
Ainda, com relação aos investidores não-residentes, o Regulamento do IOF
determina que o ingresso de recursos estrangeiros para aplicação nos mercados
financeiro e de capitais, na forma regulamentada pelo Conselho Monetário
Nacional (Resolução CMN nº 2.689, de 26 de janeiro de 2000) a alíquota do
IOF/Câmbio será, regra geral, de 6% (seis por cento), conforme alteração
estabelecida pelo Decreto nº 7.632/2011. Alertamos, contudo, por se tratar de
imposto que exerce importante papel extrafiscal, as alíquotas poderão ser
alteradas via Decreto do Poder Executivo.
Adicionalmente, de uma maneira geral, cumpre lembrar que há a incidência do
IOF/Títulos ou Valores Mobiliários, cujo fato gerador será a aquisição, cessão,
resgate, repactuação ou pagamento para liquidação de títulos e valores
mobiliários. Regra geral, para as operações cujo resgate, cessão ou
repactuação ocorra após o período de 30 (trinta) dias contados da data de sua
aquisição, haverá isenção do IOF/Títulos ou Valores Mobiliários.
Os rendimentos e ganhos auferidos por pessoas físicas ou jurídicas não
financeiras que não possuírem contas individualizadas do referido sistema
devem ser creditados em suas respectivas contas pela Emissora, cabendo às
instituições financeiras titulares das referidas contas a retenção do e o
recolhimento do IRRF.
A retenção deve ser efetuada por ocasião do pagamento dos rendimentos e
ganhos aos investidores e o recolhimento do IRRF deve ser realizado até o
terceiro dia útil subsequente ao decêndio de ocorrência do referido pagamento.
(iii) Contribuição ao Programa de Integração
Financiamento da Seguridade Social-COFINS:

Social

-

PIS

e

para

o

A contribuição ao PIS e à COFINS incidem sobre o valor do faturamento mensal
das pessoas jurídicas ou a elas equiparadas, considerando-se a totalidade das
receitas por estas auferidas, independentemente do tipo de atividade exercida e
da classificação contábil adotada para tais receitas.
No tocante à contribuição ao PIS, é importante mencionar que, de acordo com
a Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, desde 1º de dezembro de 2002:
(i) a alíquota foi elevada para 1,65%; e (ii) o valor do tributo apurado pode ser
compensado com créditos decorrentes de custos e despesas incorridos junto a
pessoas jurídicas brasileiras. No mesmo sentido, houve a alteração da
sistemática da tributação da COFINS, pois de acordo com a Medida Provisória
nº 135, convertida na Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, desde 1º de
fevereiro de 2004: (i) a alíquota foi elevada para 7,6%; e (ii) o valor do tributo
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apurado pode ser compensado com créditos decorrentes de custos e despesas
incorridos junto a pessoas jurídicas brasileiras.
A remuneração conferida a título de pagamento dos juros dos certificados de
recebíveis imobiliários aos investidores pessoas jurídicas tributadas pelo lucro
presumido constitui receita financeira. Para os investidores pessoas jurídicas
tributadas pelo lucro real, as receitas financeiras auferidas estão sujeitas à
tributação pelo PIS e pela COFINS à alíquota zero, nos termos do Decreto nº
5.442/2005.
No caso dos investidores pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido, a
remuneração conferida a título de pagamento dos juros dos certificados de
recebíveis imobiliários constitui receita financeira, porém, não estão sujeitas à
contribuição ao PIS e à COFINS, face a revogação do parágrafo 1º do artigo 3º
da Lei nº 9.718/98 pela Lei nº 11.941/2009, revogado em decorrência da
anterior declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo pelo plenário
do Supremo Tribunal Federal – STF.
É importante ressalvar que no caso das pessoas jurídicas que tenham como
atividade principal a exploração de operações financeiras, como, por exemplo,
as instituições financeiras e entidades assemelhadas, a remuneração conferida
a título de pagamento dos juros dos certificados de recebíveis imobiliários é
considerada, pela Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional, como receita operacional dessas pessoas jurídicas, estando,
portanto, sujeita à tributação pela contribuição ao PIS e pela COFINS, na forma
da legislação aplicável à pessoa jurídica que a auferir.
Sobre os rendimentos auferidos por investidores pessoas físicas não há
qualquer incidência dos referidos tributos.
O pagamento da contribuição ao PIS e da COFINS deve ser efetuado até o
vigésimo quinto dia do mês subsequente ao de auferimento da referida receita
pelo Investidor em geral, ou até o vigésimo dia do mês subsequente no caso
das instituições financeiras e entidades assemelhadas.
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9. RELACIONAMENTO ENTRE AS PARTES
•

Relacionamentos entre as Instituições envolvidas na operação
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RELACIONAMENTO ENTRE AS INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS NA OPERAÇÃO
Além do relacionamento referente à Oferta, os prestadores de serviço e
instituições envolvidas na operação mantêm relacionamento comercial, de
acordo com as práticas usuais do mercado financeiro, com a Emissora, com o
Coordenador Líder ou com sociedades de seu conglomerado econômico,
podendo, no futuro, serem contratados pela Emissora, pelo Coordenador Líder
ou sociedades de seu conglomerado econômico para assessorá-los, inclusive na
realização de investimentos ou em quaisquer outras operações necessárias
para a condução de suas atividades.
Relacionamento da Emissora com:
Coordenador Líder
Além do relacionamento comercial referente a essa Emissão e outras operações
intermediadas pelo Coordenador Líder, há vínculo societário entre a Emissora e
o Coordenador Líder.
Em julho de 2012, a Brasil Plural Capital Holding Financeira Ltda., sociedade
limitada do mesmo grupo acionário da Emissora, tornou-se acionista indireto do
Coordenador Líder. Atualmente, a Emissora e o Coordenador Líder são
controlados, respectivamente direta e indiretamente pela Brasil Plural
Empreendimentos e Participações Ltda.
Coordenador Contratado – Geração Futuro Corretora de Valores S.A.
A Emissora é uma sociedade controlada pela Brasil Plural Empreendimentos e
Participações Ltda. que, por sua vez, em 30 de abril de 2012, firmou um
Contrato de Compra e Venda de Ações Sujeito a Condições Precedentes com os
acionistas do Coordenador Contratado, tendo como objeto a aquisição indireta
da totalidade de ações do Coordenador Contratado (“Aquisição”). Após a
conclusão da Aquisição, o Coordenador Contratado e a Emissora passarão a
pertencer ao mesmo grupo econômico.
Coordenador Contratado – Votorantim Asset Management Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
A Emissora não possui qualquer relacionamento comercial ou societário com a
Votorantim Asset Management Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Banco Escriturador e Banco Liquidante
A Emissora é contratante de serviços bancários oferecidos pelo Banco Escriturador.
Não há qualquer relação ou vínculo societário entre a Emissora e o Banco
Escriturador e Banco Liquidante.
Agente Fiduciário e Instituição Custodiante
Além dos serviços relacionados com a Oferta, a Emissora mantém com o
Agente Fiduciário e Instituição Custodiante relacionamento comercial no curso
normal dos negócios com a Emissora. O Agente Fiduciário e Instituição
Custodiante já participaram de outras emissões de valores mobiliários da
Emissora. Não há qualquer vínculo societário entre a Emissora e a Instituição
Custodiante e Agente Fiduciário.
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Relacionamento do Coordenador Líder com:
Banco Escriturador e Banco Liquidante
O Coordenador Líder e as demais instituições financeiras integrantes de seu
conglomerado financeiro mantêm relacionamento comercial com o Banco Escriturador
e Banco Liquidante e seu conglomerado financeiro no curso normal de seus negócios.
Ainda, cumpre ressaltar que referidos negócios não mantêm qualquer relação,
nem possuem qualquer espécie de vínculo com a presente Emissão.
Por fim, destaca-se que não há qualquer relação ou vínculo societário entre o
Coordenador Líder e o Banco Escriturador.
Coordenador Contratado – Geração Futuro Corretora de Valores S.A.
O Coordenador Líder é uma sociedade controlada indiretamente pela Brasil
Plural Empreendimentos e Participações Ltda. que, por sua vez, em 30 de abril
de 2012, firmou um Contrato de Compra e Venda de Ações Sujeito a Condições
Precedentes com os acionistas do Coordenador Contratado, tendo como objeto
a Aquisição. Após a conclusão da Aquisição, o Coordenador Líder e o
Coordenador Contratado passarão a pertencer ao mesmo grupo econômico.
Recentemente, o Coordenador Líder e o Coordenador Contratado participaram da
oferta pública do Banrisul Novas Fronteiras Fundo de Investimento Imobiliário – FII
(“Fundo”), sendo que nela o Coordenador Líder desempenhou a função de
coordenador contratado e o Coordenador Contratado participou como instituição
participante especial e, além disso, uma empresa do mesmo grupo econômico do
Coordenador Líder atuou como estruturador do Fundo na referida oferta.
Coordenador Contratado – Votorantim Asset Management Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Coordenador Líder mantém relacionamento comercial com o Coordenador
Contratado, através da prestação de serviços de intermediação financeira no
segmento BM&FBovespa.
Ainda, cumpre ressaltar que a referida prestação de serviços não mantêm qualquer
relação, nem possui qualquer espécie de vínculo com a presente Emissão.
Por fim, destaca-se que não há qualquer relação ou vínculo societário entre o
Coordenador Líder e o Coordenador Contratado.
Agente Fiduciário e Instituição Custodiante
Além dos serviços relacionados à presente Oferta, o Coordenador Líder não
mantém relacionamento com o Agente Fiduciário, sendo certo, entretanto, que
o Agente Fiduciário presta serviços de agente fiduciário em outras operações
coordenadas ou intermediadas pelo Coordenador Líder.
Ainda, não há qualquer relação ou vínculo societário entre o Coordenador Líder
e o Agente Fiduciário.
Devedora
O Coordenador Líder não mantém qualquer relação ou vínculo societário com a
Devedora.
O relacionamento entre essas partes restringe-se ao âmbito comercial.
Cedente
O vínculo entre Coordenador Líder e Cedente está limitado ao relacionamento
comercial.
O Coordenador Líder não mantém qualquer relação ou vínculo societário com a
Devedora.
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ANEXO 2 – Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 4º e 5º
Séries da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da
Brasil Plural Securitizadora S.A.
ANEXO 3 – Instrumento Particular de Contrato Atípico de Locação de
Bem Imóvel e Outras Avenças;
ANEXO 3A – Instrumento Particular de Primeiro Aditamento ao Contrato
Atípico de Locação de Bem Imóvel e Outras Avenças;
ANEXO 4 – Instrumento Particular de Emissão de Cédula de Crédito
Imobiliário Integral, sob a Forma Escritural, sem Garantia Real;
ANEXO 4A –Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Emissão
de Cédula de Crédito Imobiliário Integral, sob a Forma Escritural, sem
Garantia Real
ANEXO 5 – Formulário de Referência da Brasil Plural Securitizadora
S.A.;
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de Pagamento e Outras Avenças;
ANEXO 6A – Instrumento Particular de Primeiro Aditamento a Alienação
Fiduciária em Garantia de Pagamento e Outras Avenças
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Fiduciária em Garantia de Pagamento e Outras Avenças
ANEXO 7 – Instrumento Particular de Contrato de Cessão Fiduciária em
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ANEXO 8 – Ata de Assembleia Geral de Constituição da Plural Capital
Securitizadora S.A. de 18/08/2010
ANEXO 8A – Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Plural Capital
Securitizadora S.A. de 07/12/2010
ANEXO 8B – Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Plural Capital
Securitizadora S.A. de 16/08/2012
ANEXO 9 – Demonstrações financeiras da Brasil Plural Securitizadora
S.A. de 2010;
ANEXO 9A - Demonstrações financeiras da Brasil Plural Securitizadora
S.A de 2011/2010.
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1.1 - Declaração e Identificação dos responsáveis

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

Michel Gutnik Steinberg

Cargo do responsável

Diretor de Relações com Investidores

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

André Schwartz

Cargo do responsável

Diretor Presidente

Os diretores acima qualificados, declaram que:
a. reviram o formulário de referência
b. todas as informações contidas no formulário atendem ao disposto na Instrução CVM nº 480, em especial aos arts. 14 a
19
c. o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da situação econômico-financeira do
emissor e dos riscos inerentes às suas atividades e dos valores mobiliários por ele emitidos
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ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S
61.366.936/0001-25
30/09/2010
Revisão das informações trimestrais e elaboração de Parecer de auditoria sobre as demonstrações financeiras da Plural
Capital Securitizadora S.A.
R$ 28.000,00, em cinco parcelas.

Nome/Razão social

CPF/CNPJ

Período de prestação de serviço

Descrição do serviço contratado

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

Período de prestação de
serviço
30/09/2010

Nome responsável técnico

Eduardo Braga Perdigão

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância
da justificativa do emissor

314.742.843-53

Versão : 7
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Avenida Juscelino Kubitschek, 1830, Torre I, 5º andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, Brasil, CEP
04543-900, Telefone (11) 25733560, Fax (11) 25733000, e-mail: eduardo.perdigao@br.ey.com

Endereço

Nacional

Tipo auditor

CPF

471-5

Código CVM

Justificativa da substituição

SIM

Possui auditor?

2.1/2.2 - Identificação e remuneração dos Auditores
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2.3 - Outras informações relevantes
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400

0,076890
-0,542010

Resultado Líquido por Ação

-93.738,00

Resultado Líquido

Valor Patrimonial de Ação (Reais
Unidade)

17.015,00

Resultado Bruto
172.943

18.500,00

Rec. Liq./Rec. Intermed.
Fin./Prem. Seg. Ganhos

Número de Ações, Ex-Tesouraria
(Unidades)

13.298,00
51.230,00

Ativo Total

Últ. Inf. Contábil (30/09/2012)

Patrimônio Líquido

(Reais)

3.1 - Informações Financeiras - Individual

Formulário de Referência - 2012 - BRASIL PLURAL SECURITIZADORA S/A

0,082299

1,256996

85.153

7.008,00

96.573,00

114.905,00

149.000,00

107.037,00

Exercício social (31/12/2011)

-4,376900

-0,117900

10.000

-43.769,00

-43.769,00

0,00

980,00

-1.179,00

Exercício social (31/12/2010)

PÁGINA: 4 de 81

Versão : 7

Formulário de Referência - 2012 - BRASIL PLURAL SECURITIZADORA S/A

Versão : 7

3.3 - Eventos subsequentes às últimas demonstrações financeiras

Embora este item seja facultativo para emissores da categoria B, informamos que na reunião do Conselho de
Administração realizada em 06 de fevereiro de 2012, foi deliberado a aumento de capital da Companhia, no valor de
R$51, passando o capital social de R$93 para R$144, com emissão de 87.790 ações ordinárias, nominativas e sem valor
nominal, totalmente subscritas e integralizadas pela acionista Plural Capital Empreendimentos e Participações Ltda.
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3.4 - Política de destinação dos resultados
a.

b.

regras sobre retenção de lucros

regras
dividendos

sobre

distribuição

5% (cinco por cento) para a constituição de
reserva legal, a qual não deverá exceder 20%
(vinte por cento) do capital social.
de

c. periodicidade das distribuições de
dividendos

Distribuição de dividendos obrigatória de 25%
(vinte e cinco por cento) do lucro ajustado de
acordo com o artigo 202 da Lei n.º 6.404/76
Anualmente

d.

eventuais restrições à distribuição
de dividendos impostas por legislação ou
regulamentação especial aplicável à
Companhia, assim como contratos,
decisões judiciais, administrativas ou
arbitrais

Não há
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3.6 - Declaração de dividendos à conta de lucros retidos ou reservas


A Companhia ainda não declarou dividendos à conta de lucros retidos.
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404

37.931,00
41.964,00

30/09/2012

Montante total da dívida,
de qualquer natureza

31/12/2011

Exercício Social

3.7 - Nível de endividamento

Índice de Endividamento

Índice de Endividamento

Tipo de índice

Formulário de Referência - 2012 - BRASIL PLURAL SECURITIZADORA S/A

0,28160000

0,74040000

PÁGINA: 8 de 81

Índice de Descrição e motivo da utilização de outro índice
endividamento

Versão : 7
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41.964,00

Total

Observação

41.964,00

Quirografárias

Tipo de dívida

Exercício social (31/12/2011)

Inferior a um ano

37.931,00

Total

Observação

37.931,00

Inferior a um ano

Quirografárias

Tipo de dívida

Últ. Inf. Contábil (30/09/2012)

Um a três anos

Um a três anos

0,00

0,00

0,00

0,00

3.8 - Obrigações de acordo com a natureza e prazo de vencimento
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Três a cinco anos

Três a cinco anos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Superior a cinco anos

0,00

0,00

Superior a cinco anos

Total

PÁGINA: 9 de 81

41.964,00

41.964,00

Total

37.931,00

37.931,00
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3.9 - Outras informações relevantes
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4.1 - Descrição dos fatores de risco

Fatores de Risco relativos à Companhia
A Companhia pode não ser bem sucedida na consecução de sua estratégia de
crescimentocaso não consiga investir os recursos disponíveis e captados a longo prazo.
A Companhia encontra-se em fase operacional, possuindo um plano de negócios com
estratégias de curto, médio e longo prazo, contendo metas de crescimento para cada período
futuro. Entretanto, é possível que não se consiga manter tal crescimento. É possível que a
estratégia delineada se mostre parcial ou totalmente incompatível e que, com isso, enfrente
eventos que possam afetar adversamente os resultados esperados. Estes eventos adversos
podem incluir: (i) ausência de desenvolvimento contínuo do mercado imobiliário e de
financiamento imobiliário no Brasil; (ii) não ter sucesso ao administrar o início, a consolidação e
ampliação das operações; e/ou (iii) não ter êxito na adaptação de novas tendências do
financiamento imobiliário, que pode elevar custos e reduzir lucros.
O crescimento futuro da Companhia poderá exigir capital adicional, que poderá não
estar disponível ou, caso disponível, poderá não estar em condições satisfatórias.
Se os recursos inicialmente levantados pela Companhia se mostrarem insuficientes para
financiar suas futuras exigências operacionais, a Companhia eventualmente necessitará de
recursos adicionais, provenientes de diferentes fontes de financiamento, tendo em vista o
potencial de crescimento e desenvolvimento futuro das atividades da Companhia. Não se pode
assegurar a disponibilidade de capital adicional ou, se disponível, que o mesmo possuirá
condições satisfatórias. A falta de acesso a capital adicional em condições satisfatórias pode
restringir o crescimento e desenvolvimento das atividades, o que poderia vir a prejudicar de
maneira relevante a situação financeira e os resultados operacionais da Companhia.
A Companhia obteve registro perante a CVM. O eventual cancelamento ou suspensão do
registro poderá prejudicar as operações.
A Companhia obteve registro como companhia aberta perante a CVM. A sua atuação como
securitizadora de emissões de CRIs depende da manutenção de seu registro de companhia
aberta junto à CVM e das respectivas autorizações societárias. Caso a Companhia não atenda
aos requisitos exigidos pela CVM em relação à companhia aberta, sua autorização poderá ser
indeferida, suspensa ou mesmo cancelada, afetando assim as suas emissões.
Fatores de Risco relativos aos controladores.
O acionista direto da Brasil Plural Securitizadora S.A. é a Brasil Plural Empreendimentos e Participações Ltda., que por
sua vez é controlada pela Holding Plural S.A. Desta forma, os acionistas da Holding Plural S.A., pessoas físicas sujeitas a
um acordo de acionistas, têm o poder de exercer o controle da Companhia, definir estratégias e eleger seus
administradores.
Além disso, a Brasil Plural Empreendimentos e Participações Ltda. possui outras controladas, dentre elas: instituições
financeiras, empresa de gestão de recursos e empresa de consultoria e assessoria, que podem vir a ter interesses
diversos dos interesses de titulares de valores mobiliários emitidos pela Companhia.
Fatores de Risco relativos aos acionistas.
O relacionamento dos acionistas com a Companhia é limitado à sua participação no capital
social. Eventuais ocorrências negativas que atinjam esses acionistas não terão reflexos na
Companhia.
Fatores de Risco relativos às empresas controladas ou coligadas.
A Companhia não possui empresas controladas ou coligadas.
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4.1 - Descrição dos fatores de risco

Fatores de Risco relativos aos fornecedores.
A Companhia considera como fornecedores as empresas prestadoras de serviços,
encarregadas da análise das operações de compra de recebíveis e emissões de CRI, entre
eles os prestadores de serviço encarregados da auditoria financeira e jurídica dos contratos a
serem objeto de securitização pela Companhia; os escritórios de advocacia contratados para
análise dos documentos jurídicos relacionados às operações e suas garantias; as empresas de
engenharia incumbidas da realização da avaliação imobiliárias e as empresas da gestão e
cobrança dos créditos imobiliários adquiridos pela Companhia. A eventual má-prestação dos
serviços contratados pode representar riscos à Companhia na medida em que tais serviços são
essenciais para a análise e mitigação dos riscos relacionados a cada operação na qual a
Companhia esteja envolvida.
Fatores de risco relacionados aos CRIs
Inadimplência dos Créditos Imobiliários
A capacidade da Companhia de honrar suas obrigações decorrentes das futuras emissões de
CRIs depende do pagamento, pelos devedores, dos respectivos créditos imobiliários
vinculados a tais emissões. Tais créditos imobiliários correspondem aos saldos de contratos de
compra e venda de unidades imobiliárias, que compreendem atualização monetária e outras
eventuais taxas de remuneração, penalidades e demais encargos contratuais ou legais, bem
como os respectivos acessórios. O respectivo regime fiduciário e o respectivo patrimônio
separado, a ser constituído em favor dos futuros titulares dos CRIs, não conta com qualquer
garantia ou coobrigação da Companhia. Assim, observadas as demais garantias atribuídas
para cada emissão, o recebimento integral e tempestivo pelos titulares dos CRIs dos
montantes devidos, relativos a cada emissão de CRI, depende do adimplemento dos referidos
créditos imobiliários, em tempo hábil para o pagamento dos valores devidos aos detentores dos
CRI. A ocorrência de eventos que afetem a situação econômico-financeira dos devedores
poderá afetar negativamente a capacidade do patrimônio separado de honrar suas obrigações
estabelecidas em determinadas emissões.
Pagamento Antecipado dos Créditos Imobiliários
No caso de ocorrência de qualquer hipótese de vencimento antecipado dos CRI e/ou dos
créditos imobiliários, a Companhia poderá não ter recursos suficientes para proceder à
liquidação antecipada de todos os CRIs da respectiva emissão, o que poderá afetar, total ou
parcialmente, os cronogramas de remuneração, amortização e/ou resgate dos CRIs, bem como
diminuir a rentabilidade futura esperada pelos investidores.
Desvalorização do valor de mercado dos Imóveis
Os imóveis que venham a ser objeto de garantia real em favor dos futuros titulares dos CRIs
podem ter seus valores de mercado valorizados ou desvalorizados em função da alteração da
infra-estrutura da vizinhança e da demanda do mercado imobiliário em geral. Na situação de
desvalorização do imóvel, no caso de retomada deste, o valor a ser recuperado na revenda do
imóvel para pagamentos dos CRIs poderá ser inferior à dívida, de forma a faltar recursos para
pagamento dos CRIs.
O Risco de Crédito dos devedores pode afetar adversamente os CRI.
Uma vez que o pagamento das remunerações dos CRIs a serem emitidos depende da
adimplência dos devedores, a verificação anterior da capacidade de pagamento dos devedores
deverá ser apurada antes da emissão dos CRIs, porém como o prazo dos créditos imobiliários
são de longo prazo, eventualmente a capacidade de pagamento dos devedores poderá ser
afetada em função de sua situação econômico-financeira, em decorrência de fatores internos
e/ou externos, o que poderá afetar o fluxo de pagamentos dos CRIs.
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4.1 - Descrição dos fatores de risco

Alterações da legislação tributária.
O Governo Federal com freqüência altera a legislação sobre investimentos financeiros.
Atualmente, por exemplo, pessoas físicas possuem isenção no pagamento de imposto de
renda sobre rendimentos dos CRIs. Alterações futuras na legislação tributária poderão
eventualmente reduzir a rentabilidade dos CRIs para os investidores.
Baixa liquidez dos CRIs no mercado secundário.
Atualmente, o mercado secundário de CRIs no Brasil apresenta baixa liquidez e não há
nenhuma garantia de que existirá no futuro, um mercado para negociação de CRIs que permita
sua alienação pelos subscritores desses valores mobiliários, caso estes decidam pelo
desinvestimento. Dessa forma, o investidor que adquirir os CRIs poderá encontrar dificuldades
para negociá-los no mercado secundário, devendo estar preparado para manter o investimento
nos CRIs por todo o prazo das emissões a serem feitas pela Companhia.
Liquidação financeira com base no registro provisório concedido pela CVM.
A Companhia poderá liquidar financeiramente suas emissões, desde que com anuência dos
investidores, com base no registro provisório dos CRIs concedido pela CVM. Caso o registro
definitivo não seja concedido por essa autarquia, a Companhia deverá resgatar
antecipadamente os CRIs. Caso os valores decorrentes da negociação dos CRIs tenham sido
utilizados pela Companhia para outros fins não haverá disponibilidade imediata de recursos
para resgatar antecipadamente os CRIs.
Fatores de Risco relativos aos Clientes.
A Companhia não possui, no momento, relacionamento com Clientes.
Fatores de Risco relativos aos setores da economia nos quais a Companhia atua.
Como companhia securitizadora de créditos imobiliários, o emissor atua no mercado imobiliário
(adquirindo créditos imobiliários) e de capitais (emitindo títulos lastreados por esses créditos).
Ocorrências que impactem negativamente a economia e, em especial, o setor imobiliário,
poderão comprometer a capacidade de pagamento dos devedores dos créditos imobiliários,
dificultar o exercício da coobrigação assumida pelos originadores (quando existente) e reduzir
o valor de mercado das garantias imobiliárias oferecidas, afetando, por conseqüência, a
solvência dos títulos lastreados nesses créditos.
Fatores de Risco relativos à regulação dos setores nos quais a Companhia atua.
A atividade de securitização de créditos imobiliários já é regulamentada pelo Banco Central do
Brasil (no que se refere à originação de créditos imobiliários) e pela Comissão de Valores
Mobiliários (no que se refere à emissão de títulos lastreados nesses créditos). Esses
normativos aperfeiçoam e favorecem a segurança das operações realizadas. Eventuais
modificações nas regulamentações expedidas pelos referidos órgãos podem afetar as
operações da Companhia.
Fatores de Risco relativos aos países nos quais a Companhia atua.
A Companhia não atua em países estrangeiros.

PÁGINA: 13 de 81

409

Formulário de Referência - 2012 - BRASIL PLURAL SECURITIZADORA S/A

Versão : 7

4.2 - Comentários sobre expectativas de alterações na exposição aos fatores de risco
Fatores Mitigadores de Risco
Em função dos fatores de riscos apresentados, a Companhia adota uma estrutura de
controladoria, por meio de procedimentos internos e externos suficientes para mensurar e
adequar as políticas de aquisição de realização de negócios aos riscos apurados. A Companhia
adota o regime fiduciário na emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI ,
conforme a lei 9.514/97, mantendo controles contábeis compatíveis com estes critérios.
Para minimizar os riscos relacionados às operações da Companhia, as emissões de CRI contarão
com garantias distintas, tais como sobrecolateralização de créditos, fiança, seguros para
cobertura de riscos de morte, invalidez permanente e danos físicos nos imóveis, além de
garantia real (alienação fiduciária ou hipoteca dos imóveis vinculados aos créditos utilizados
como lastro).
Com relação aos fornecedores da Companhia, a Companhia adota critérios baseados na
avaliação do seu histórico profissional e relacionamento com o mercado, além de pesquisar a
existência de eventuais restrições financeiras.
Na medida em que a Companhia adota os mitigadores de riscos apropriados a natureza e ao
nível de exposição considerados como aceitáveis, não são esperadas alterações significativas na
exposição da Companhia aos riscos aos quais ela atualmente está exposta.
Eventuais alterações nos riscos além dos padrões atuais tenderão a influenciar as condições de
realização de novos negócios a partir da data da sua verificação.
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4.3 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos e relevantes
A Companhia não está envolvida em nenhum processo judicial, administrativo ou
arbitral.
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4.4 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos cujas partes contrárias sejam
administradores, ex-administradores, controladores, ex-controladores ou investidores

Não há processos judiciais, arbitrais ou administrativos da Companhia contra seus
administradores, controladores e investidores.
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4.5 - Processos sigilosos relevantes
A Companhia não é parte em nenhum processo judicial, arbitral ou administrativo que
esteja sob sigilo.
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4.6 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos, não sigilosos
e relevantes em conjunto
A Companhia não é parte em nenhum processo judicial, arbitral ou administrativo
considerado repetitivo ou conexo.
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4.7 - Outras contingências relevantes
Não há outras contingências a serem discriminadas.
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5.1 - Descrição dos principais riscos de mercado
Na atividade de securitização de créditos imobiliários, os riscos de mercado
compreendem riscos relacionados com a possibilidade de perda por oscilação de taxas,
descasamento de prazos ou moedas nas carteiras ativas e passivas.
É pratica usual da Companhia, entretanto, adquirir créditos imobiliários para formação
de estoques de lastro, até alcançar volume mínimo considerado adequado à emissão e
distribuição de CRI. Enquanto esses ativos permanecem em carteira, a Companhia
aufere a totalidade das receitas por eles geradas, apurando o seu resultado considerando
como custo de funding os rendimentos dos recursos aplicados em sua tesouraria. Nesse
período, a Companhia corre os riscos derivados (a) de eventual aumento das taxas de
juros básicas – SELIC (uma vez que as taxas dos ativos já estão contratadas) e (b) da
ocorrência de índices negativos nos indexadores dos ativos adquiridos, o que pode
provocar margens menores ou até negativa. Além disso, uma eventual elevação das
taxas de colocação dos CRI poderá levar a que a emissão, quando realizada, seja
efetuada com margens menores que as previstas por ocasião da compra dos créditos.
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5.2 - Descrição da política de gerenciamento de riscos de mercado

Nas emissões de CRI realizadas pela Companhia, os riscos relacionados
à variação nas taxas e descasamento de prazos e moedas nas carteiras ativa e
passiva serão neutralizados pela total compatibilidade entre os títulos emitidos
e os recebíveis que lhes darão lastro. No que diz respeito à atividade de
tesouraria, as disponibilidades financeiras serão concentradas em aplicações
de renda fixa e, quando aplicável, terão os seus saldos ajustados a valor de
mercado.
Para minimizar os riscos atrelados às taxas de juros a serem praticadas pela
Companhia e pelo mercado, a Companhia buscará minimizar o tempo de
permanência dos créditos em carteira, emitindo os CRI tão logo o volume de
créditos em estoque atinja uma proporção considerada adequada à emissão
desses títulos.
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5.4 - Outras informações relevantes
Não há outras informações relevantes a serem prestadas.


FL - 149290v1
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6.1 / 6.2 / 6.4 - Constituição do emissor, prazo de duração e data de registro na CVM

Data de Constituição do Emissor

18/08/2010

Forma de Constituição do Emissor

Sociedade por Ações, conforme Assembléia Geral de Constituição de 18 de
agosto de 2010

País de Constituição

Brasil

Prazo de Duração

Prazo de Duração Indeterminado

Data de Registro CVM

09/11/2010
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6.3 - Breve histórico
A Companhia foi constituída em 18/08/2010.


A Companhia tem como objeto social (a) aquisição de créditos imobiliários e do agronegócio e de títulos
e valores mobiliários lastreados em créditos imobiliários e do agronegócio; (b) aquisição e securitização
de créditos hipotecários, imobiliários e do agronegócio e de créditos oriundos de operações e
financiamentos imobiliários e do agronegócio em geral; (c) prestação de serviços referentes a operações
no mercado secundário de hipotecas e de créditos oriundos de operações e financiamento imobiliários em
geral e do agronegócio em geral; (d) gestão e administração de carteiras de crédito imobiliário e do
agronegócio, próprias ou de terceiros; (e) emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRIs”),
Certificados de Recebíveis do Agronegócio (“CRAs”), bem como de outros títulos e valores mobiliários
lastreados em créditos imobiliários e do agronegócio que sejam compatíveis com as suas atividades; (f)
distribuição, recompra, revenda ou resgate de títulos e valores mobiliários de sua própria emissão; (g)
prestação de serviços de estruturação de operações de securitização de créditos imobiliários e do
agronegócio próprios ou de terceiros, bem como de serviços de consultoria imobiliária para fundos de
investimento que tenham como objetivo a aquisição de créditos imobiliários e do agronegócio; (h)
realização de operações de hedge em mercados derivativos, visando a cobertura de riscos na sua carteira
de créditos hipotecários, imobiliários e do agronegócio; e (i) realizar negócios e prestar serviços
compatíveis com seu objeto social, incluindo, mas não se limitando, a intermediação de negócios
relacionados com o mercado imobiliário e de agronegócio e prestação de serviços de consultoria.


A Companhia foi constituída com o principal objetivo de tornar-se uma companhia securitizadora apta a
pedir o registro como companhia aberta, junto à Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), conforme
dispõe a Instrução CVM n. º 480, de 27.12.2009, e legislação pertinente. O registro, na categoria B, foi
concedido em 09 de novembro de 2010.


Desde a sua constituição a Companhia vem mantendo contato com potenciais empresas que pretendem
realizar operações de captação de recursos via emissão de valores mobiliários. A Companhia vem
desenvolvendo alguns modelos de estruturação de operações, exemplificando as potencialidades de
negócios nesse segmento.


O capital social atual da Companhia é de R$ 143.797,46 (cento e quarenta e três mil, setecentos e noventa
e sete reais, e quarenta e seis centavos) representado por 172.943 (cento e setenta e duas mil, novecentas
e quarenta e três) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.


O principal acionista da Companhia é a Plural Capital Empreendimentos e Participações Ltda., sociedade
limitada inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.233.704/0001-20, que é titular atualmente de 172.940 (cento e
setenta e duas mil, novecentas e quarenta) ações ordinárias de emissão da Companhia, representando
99,99% do capital social total da Companhia.


As atividades da Companhia não oferecem riscos ao meio ambiente, e a mesma implementou suas
operações em 2011 com desenvolvimento do seu objeto social.
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6.5 - Principais eventos societários ocorridos no emissor, controladas ou coligadas
A Companhia não sofreu nenhuma operação societária, de qualquer natureza, desde sua
constituição.
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6.6 - Informações de pedido de falência fundado em valor relevante ou de recuperação
judicial ou extrajudicial
Não existem pedidos de falência e/ou de recuperação judicial contra a Companhia.
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6.7 - Outras informações relevantes
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7.1 - Descrição das atividades do emissor e suas controladas

A Companhia tem como objeto social (a) aquisição de créditos imobiliários e do agronegócio e de títulos
e valores mobiliários lastreados em créditos imobiliários e do agronegócio; (b) aquisição e securitização
de créditos hipotecários, imobiliários e do agronegócio e de créditos oriundos de operações e
financiamentos imobiliários e do agronegócio em geral; (c) prestação de serviços referentes a operações
no mercado secundário de hipotecas e de créditos oriundos de operações e financiamento imobiliários em
geral e do agronegócio em geral; (d) gestão e administração de carteiras de crédito imobiliário e do
agronegócio, próprias ou de terceiros; (e) emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRIs”),
Certificados de Recebíveis do Agronegócio (“CRAs”), bem como de outros títulos e valores mobiliários
lastreados em créditos imobiliários e do agronegócio que sejam compatíveis com as suas atividades; (f)
distribuição, recompra, revenda ou resgate de títulos e valores mobiliários de sua própria emissão; (g)
prestação de serviços de estruturação de operações de securitização de créditos imobiliários e do
agronegócio próprios ou de terceiros, bem como de serviços de consultoria imobiliária para fundos de
investimento que tenham como objetivo a aquisição de créditos imobiliários e do agronegócio; (h)
realização de operações de hedge em mercados derivativos, visando a cobertura de riscos na sua carteira
de créditos hipotecários, imobiliários e do agronegócio; e (i) realizar negócios e prestar serviços
compatíveis com seu objeto social, incluindo, mas não se limitando, a intermediação de negócios
relacionados com o mercado imobiliário e de agronegócio e prestação de serviços de consultoria.
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8.1 - Descrição do Grupo Econômico

A Companhia é controlada pela Brasil Plural Empreendimentos e Participações Ltda. que, por sua vez, é controlada pela
Holding Plural S.A. A Companhia não possui controladas ou coligadas. A Companhia possui como sociedades sob controle
comum a Brasil Plural Gestão de Recursos Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o no. 11.397.672/0002-80 e a Brasil Plural
Consultoria e Assessoria Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.387.050/0001-90, Brasil Plural Capital Holding Financeira
Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.171.634/0001-11, Plural Capital Holding de Seguros e Resseguros Ltda., inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 97.528.114/0001-40, Brasil Facilities Participações Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº
14.415.655/0001-35, PKBR International LLC., Brasil Plural Securities LLC, Brasil Plural S.A. Banco Múltiplo, inscrito no
CNPJ sob o nº 45.246.410/0001-88, Holding Flow S.A, inscrita no CNPJ sob o nº 15.616.383/0001-02, e Brasil Plural
Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S., inscrita no CNPJ sob o nº 05.816.451/0001-15.
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8.3 - Operações de reestruturação
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não houve operações de reestruturação.
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8.4 - Outras informações relevantes


EĆŽŚĄŽƵƚƌĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐƋƵĞŶĞĐĞƐƐŝƚĞŵƐĞƌĞŵĚĞĐůĂƌĂĚĂƐ͘
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10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais
a.

condições financeiras e patrimoniais gerais

A Companhia tem por objetivo a securitização de créditos. A condição financeira é
compatível com a sua estrutura de capital, cabendo ressaltar que a Companhia não
possui qualquer tipo de empréstimo ou financiamento.

b. estrutura de capital e possibilidade de resgate de ações ou quotas, indicando:
100% das ações emitidas são ações ordinárias.

i. hipóteses de resgate: Não há, além das hipóteses legalmente previstas.
ii. fórmula de cálculo do valor de resgate:
Não há.
c. capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros
assumidos
A Companhia não possui compromissos financeiros.

d. fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos
não-circulantes utilizadas
Capital dos acionistas.

e. fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos
não-circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez
Caso venha a existir necessidade de recursos para giro/investimentos a Companhia
deverá fazer um aumento de capital ou buscar recursos no mercado financeiro, desde
que entenda que os custos sejam compatíveis com a taxa de retorno dos seus
negócios.

f. níveis de endividamento e as características de tais dívidas, descrevendo
ainda:
Não possui nível de endividamento.

i. contratos de empréstimo e financiamento relevantes
Não possui.

ii. outras relações de longo prazo com instituições financeiras
Não possui.
iii. grau de subordinação entre as dívidas
Não aplicável.
iv. eventuais restrições impostas à Companhia, em especial, em relação a limites de
endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à
alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle
societário
Não existem restrições deste tipo.
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10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais
g. limites de utilização dos financiamentos já contratados
Não aplicável.

h. alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras
Não houve alterações significativas nas demonstrações financeiras.
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10.2 - Resultado operacional e financeiro

D UHVXOWDGRVGDVRSHUDo}HVGRHPLVVRUHPHVSHFLDO

L GHVFULomRGHTXDLVTXHUFRPSRQHQWHVLPSRUWDQWHVGDUHFHLWD

$UHFHLWDGRHPLVVRUGHFRUUHGDSUHVWDomRGHVHUYLoRVGHHVWUXWXUDomRGHRSHUDo}HVGH
VHFXULWL]DomRHGRVSUHDGJHUDGRGDFRPSUDGHUHFHEtYHLVLPRELOLiULRVHGDYHQGDGH
&HUWLILFDGRGH5HFHEtYHLV,PRELOLiULRV ´&5,µ ODVWUHDGRSHORVUHFHEtYHLV$OpPGLVVRD
&RPSDQKLDWDPEpPWHPXPDUHFHLWDTXHDGYrPGDDGPLQLVWUDomRSHULyGLFDGH&5,
HPLWLGRV

LLIDWRUHVTXHDIHWDUDPPDWHULDOPHQWHRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV
EĆŽŚŽƵǀĞĨĂƚŽƌĞƐĞǆƚĞƌŶŽƐƋƵĞĂĨĞƚĂƌĂŵŵĂƚĞƌŝĂůŵĞŶƚĞŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚŽĞŵŝƐƐŽƌ͘
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10.3 - Eventos com efeitos relevantes, ocorridos e esperados, nas demonstrações
financeiras
a.
introdução ou alienação de
Não existiu operação deste tipo.
segmento operacional
b.
constituição, aquisição ou
Não existiu operação deste tipo.
alienação de participação societária
c.
eventos ou operações não
Não existiu operação deste tipo.
usuais
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10.4 - Mudanças significativas nas práticas contábeis - Ressalvas e ênfases no parecer do
auditor
a.
mudanças significativas nas
Não existiram
práticas contábeis
b.
efeitos
significativos
das
Não existiram
alterações em práticas contábeis
c.
ressalvas e ênfases presentes
Não existiram
no parecer do auditor
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10.6 - Controles internos relativos à elaboração das demonstrações financeiras - Grau de
eficiência e deficiência e recomendações presentes no relatório do auditor
a. grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e
providências adotadas para corrigi-las:
Ainda não houve oportunidade para aferir o grau de eficiência dos controles.

b. deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no
relatório do auditor independente
Não existiram.
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10.8 - Itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras
a.

os ativos e passivos detidos
pela Companhia, direta ou indiretamente,
que não aparecem no seu balanço
patrimonial (off-balance sheet items), tais
como:
i.
arrendamentos
mercantis operacionais, ativos e passivos
ii.
carteiras de recebíveis
baixadas sobre as quais a entidade
mantenha riscos e responsabilidades,
indicando respectivos passivos
iii.
contratos de futura
compra e venda de produtos ou serviços
iv.
contratos de construção
não terminada
v.
contratos
de
recebimentos futuros de financiamentos
b.
outros itens não evidenciados
nas demonstrações financeiras

Não existem

Não existem

Não existem

Não existem
Não existem
Não existem
Não existem
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10.9 - Comentários sobre itens não evidenciados nas demonstrações financeiras
a.

como tais itens alteram ou
poderão vir a alterar as receitas, as
despesas, o resultado operacional, as Não existem itens não evidenciados no balanço.
despesas financeiras ou outros itens das
demonstrações financeiras da Companhia.
b.
natureza e o propósito da Não existem itens não evidenciados no balanço.
operação
c.
natureza e montante das Não existem itens não evidenciados no balanço.
obrigações assumidas e dos direitos gerados
em favor da Companhia em decorrência da
operação
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10.10 - Plano de negócios
a.
i.

investimentos, incluindo:
descrição quantitativa e
qualitativa
dos
investimentos
em
andamento e dos investimentos previstos
fontes de financiamento
ii.
dos investimentos
iii.
desinvestimentos
relevantes
em
andamento
e
desinvestimentos previstos
b.
desde que já divulgada, indicar
a aquisição de plantas, equipamentos,
patentes ou outros ativos que devam
influenciar materialmente a capacidade
produtiva da Companhia.
c.
novos produtos e serviços,
indicando:
i.
descrição das pesquisas
em andamento já divulgadas
ii.
montantes totais gastos
pela Companhia em pesquisas para
desenvolvimento de novos produtos ou
serviços
iii.
projetos
em
desenvolvimento já divulgados
iv.
montantes totais gastos
pela Companhia no desenvolvimento de
novos produtos ou serviços

Não houve novos investimentos.

Não houve novos investimentos.

Não houve desinvestimentos.

Não houve a divulgação de investimentos neste
sentido.

Não existem novos produtos.
Não existem pesquisas em andamento.

Não houve pesquisa.

Não existem projetos em andamento.

Não houve gastos com novos produtos.
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11.1 - Projeções divulgadas e premissas


A companhia não divulgou projeções.
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11.2 - Acompanhamento e alterações das projeções divulgadas


A companhia não divulgou projeções.
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12.1 - Descrição da estrutura administrativa
12.1. Descrever a estrutura administrativa da Companhia, conforme estabelecido no
seu estatuto social e regimento interno, identificando:
a. atribuições de cada órgão e comitê
A Companhia é administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria,
que exercerão suas funções conforme as atribuições da lei e do Estatuto Social.
O Conselho Fiscal não é permanente e ainda não foi instalado.
Compete ao Conselho de Administração:
(a) fixar a orientação geral dos negócios da Companhia, bem como aprovar o plano de
negócios da Companhia e qualquer alteração no referido plano;
(b) eleger e destituir os Diretores da Comapnhia e fixar-lhes as atribuições, observado
o disposto neste Estatuto Social;
(c) fixar a remuneração individual dos administradores para os quais a Assembleia
Geral tenha aprovado montante global;
(d) fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar a qualquer tempo os livros e
documentos da Companhia, bem como solicitar informações sobre contratos
celebrados ou em via de celebração ou sobre quaisquer outros atos;
(e) manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria;
(f) escolher e destituir os auditores independentes;
(g) aprovar a disposição ou oneração, pela Companhia, a qualquer título, de quaisquer
de seus ativos com valor superior a R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), em uma
única operção ou em uma série de operações no prazo de 12 (doze) meses,
excetuados os ativos que forem negociados pela Companhia no curso regular de seus
negócios, em decorrência das operções e transações que envolvem os CRI´s emitidos
pela Companhia;
(h) aprovar a aquisição ou a disposição de qualquer participação em outras
sociedades, bem como a aquisição e a disposição de instrumentos conversíveis em
ações e/ou quotas de outras sociedades ou a celebração de quaisquer contratos de
associação (“joint venture”);
(i) aprovar a aquisição, a disposição ou a oneração, pela Companhia, de qualquer
direito de propriedade, intelectual e/ou industrial, bem como a celebração, pela
Companhia, de licenças de uso de propriedade intelectual ou industrial, sejam de
titularidade da Companhia ou de terceiros;
(j) aprovar aquisições e/ou investimentos que envolvam valores superiores a R$
5.000.000,00 (cinco milhões de reais), em uma única operação ou em uma série de
operações no prazo de 12 (doze) meses;
(k) aprovar a contratação ou realização, pela Companhia, de qualquer dívida e/ou
gasto de um valor superior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais);
(l) aprovar a outorga de plano de opção de compra de ações da Companhia e a
elaboração e/ou alteração do plano de remuneração da Companhia, que incluirá
questões relativas a salários, benefícios e quaisquer outros direitos de qualquer
natureza, dos Diretores e principais executivos da Companhia;
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12.1 - Descrição da estrutura administrativa
(m) contratação pela Companhia ou qualquer de suas controladas com seus
respectivos acionistas ou com qualquer sociedade controladora, controlada ou sob
controle comum com qualquer dos acionistas da Companhia ou de qualquer de suas
controladas de (a) transação cujo valor seja superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil
reais) ou (b) uma série de operações que envolva, em um período de 12 (doze)
meses, valor total superior a R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais);
(n) contratação pela Companhia ou qualquer de suas controladas com seus
respectivos administradores ou empregados de (a) transação cujo valor seja superior a
R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou (b) uma série de operações que envolva, em um
período de 12 (doze) meses, valor total superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais);
(o) deliberar sobre o orçamento anual de investimento e demais orçamentos bem
como sobre as suas respectivas revisões;
(p) apresentar à Assembleia Geral propostas sobre a distribuição de lucros sociais e
alterações estatutárias; e
(q) aprovar a admissão, registro e cotação de ações da Companhia em bolsas de
valores ou em mercado de balcão devidamente autorizado a funcionar pela Comissão
de Valores Mobiliários (“CVM”).
Compete à Diretoria, sem prejuízo das demais competências estabelecidas pelo
presente Estatuto Social ou definidas pelo Conselho de Administração ou pela
Assembléia Geral:

(a) representar, ativa e passivamente, a Companhia;
(b) praticar todos os atos necessários ou convenientes à administração dos negócios
sociais, respeitados os limites previstos em lei ou neste Estatuto Social;

(c) zelar pela observância da Lei e deste Estatuto Social;
(d) coordenar o andamento das atividades normais da Companhia, incluindo a
implementação das diretrizes e o cumprimento das deliberações tomadas em
Assembléias Gerais, nas Reuniões do Conselho de Administração e nas suas próprias
reuniões; e

(e) administrar, gerir e superintender os negócios sociais.
b. em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes
individuais
O Diretor Presidente é o principal responsável pela gestão dos negócios da
Companhia em geral, bem como pela sua representação perante órgãos
públicos e autarquias.
O Diretor de Relações com Investidores é o principal responsável pela gestão da
Companhia com seus acionistas e investidores, responsabilizando-se pela divulgação
pontual e precisa das informações e fatos relevantes da Companhia, além de ser o
principal responsável pela Companhia perante a CVM.
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12.1 - Descrição da estrutura administrativa
O Diretor sem designação específica é o responsável para praticar todos os atos
necessários ou convenientes à administração dos negócios sociais da Companhia,
respeitados os limites previstos em lei e no Estatuto Social.

c. mecanismos de avaliação de desempenho dos membros do conselho de
administração, dos comitês e da diretoria
A apresentação deste dado é facultativa para Companhias classificadas na Classe B
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12.3 - Datas e jornais de publicação das informações exigidas pela Lei nº6.404/76
Exercício Social

Publicação

Jornal - UF

Datas

31/12/2011

Demonstrações Financeiras

Diário Comercial - SP

30/03/2012

Diário Oficial do Estado - SP

30/03/2012

Diário Comercial - SP

30/08/2012

Diário Oficial do Estado - SP

30/08/2012

Diário Comercial - SP

01/04/2011

Diario Oficial - SP

01/04/2011

Diário Comercial - SP

02/09/2011

Diário Oficial do Estado - SP

02/09/2011

Ata da AGO que Apreciou as Demonstrações Financeiras

31/12/2010

Demonstrações Financeiras

Ata da AGO que Apreciou as Demonstrações Financeiras
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Profissão

CPF

33
Economista

Bernardo Nolasco Rocha

089.366.427-82

Pertence apenas ao Conselho de Administração

011.609.767-16

Claudio Pracownik - 001.189.617-56

Não houve qualquer das condenações referidas na Instrução CVM 480/2009.

Plural Capital – Officer – desde Dez/09
Gálica Serviços e Participações Ltda. – Sócio Diretor – Maio/05 a Nov/09
Banco Pactual – Officer – Out/02 a Fev/05
Banco Pactual – Trader – Ago/98 a Jul/00

Michel Gutnik Steinberg - 075.623.327-54

Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações

Pertence à Diretoria e ao Conselho de Administração

41
economista

André Schwartz

31 - Vice Pres. C.A. e Diretor Presidente

20 - Presidente do Conselho de Administração

43
economista

Pertence apenas ao Conselho de Administração

22 - Conselho de Administração (Efetivo)

899.477.897-72

043.055.557-19

Diretor sem designação específica

Pertence apenas à Diretoria

Diretor sem designação específica

Pertence apenas à Diretoria

12 - Diretor de Relações com Investidores

Pertence apenas à Diretoria

Cargo eletivo ocupado

Orgão administração

Rodolfo Riechert

34
engenheiro

Eduardo Alvares Moreira

Não exerce outros cargos

42
Advogado

001.189.617-56

Economista

075.623.327-54

Claudio Pracownik

34

Michel Gutnik Steinberg

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Idade

Nome

12.6 / 8 - Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal
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08/10/2012

08/10/2012

08/10/2012

08/10/2012

08/10/2012

08/10/2012

12/07/2012

12/07/2012

12/07/2012

12/07/2012

12/07/2012

12/07/2012

Data de posse

Data da eleição

Sim

02 (dois) anos

Sim

02 (dois) anos

Sim

02 (dois) anos

Não

2 anos

Sim

2 anos

Sim

02 (dois) anos
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Não houve qualquer das condenações referidas na Instrução CVM 480/2009.

Plural Capital – Sócio Fundador e Deputy CEO – desde out/09
UBS Pactual – Managing Director – dez/06 a out/09
Banco Pactual – sócio de 1995 a 2006

André Schwartz - 011.609.767-16

Não houve qualquer das condenações referidas na Instrução CVM 480/2009.

Plural Capital - Sócio Fundador e CEO –desde out/09
UBS Pactual – Diretor e Membro do Comitê Executivo – jul/06 a set/09
Banco Pactual – sócio de jun/1998 a jun/2006

Rodolfo Riechert - 899.477.897-72

Não houve qualquer das condenações referidas na Instrução CVM 480/2009.

Plural Capital – Sócio Fundador e Diretor – desde out/09
UBS Pactual – Managing Director – jan/00 a set/09

Eduardo Alvares Moreira - 043.055.557-19

Não houve qualquer das condenações referidas na Instrução CVM 480/2009.
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• Analista júnior no Banco Pactual em 2000, chegando ao Cargo de Tesoureiro responsável por ALM e risco de liquidez do grupo BTG Pactual em 2009;
• Oct/2000 –Banco BTG Pactual na área de controladoria internacional por 4 anos.
• 2002 - Transferência para Nassau-Bahamas como controller internacional por dois anos como diretor responsável junto ao Banco Central de Bahamas para as operações das empresas do grupo Pactual offshore.
• 2004 - Head da área de liquidação internacional para operações de tesouraria;
• 2004 – Co-head da área de informações gerencial responsável pela apuração de resultado de todo o grupo, focado nas operaçoes de tesouraria;
• 2005 – Transferência para a mesa de operações em SP, na área de tesouraria internacional com mandato controlar a liquidez e rentabilizar o caixa do grupo.
• 2006 –Tesouraria internacional e com USD1Bln sob gestão.
• 2007 – Aquisição do Pactual pelo UBS e posterior tranferência para Stamford-EUA como responsável por todas as operações de “Repo” para mercados emergentes (com foco em America Latina) do UBS Stanford
LLC, com valores superiores a USD20bln sob gestão.
• 2009 – Responsável pela área de ALM, controle de caixa e risco de liquidez do grupo BTG Pactual.
• 2012 – Saída do BTG Pactual e inicio no Grupo Plural na função de Diretor.

Bernardo Nolasco Rocha - 089.366.427-82

Não houve qualquer das condenações referidas na Instrução CVM 480/2009.

Pracownik possui experiência de mais de 20 anos na área administrativo-financeira de Instituições Financeiras e na reestruturação de empresas familiares.
Em 2010 foi Vice-Presidente Administrativo Financeiro das Empresas Brasif trabalhando junto a Presidência no novo projeto de governança e na reestruturação das Empresas do Grupo.
Entre 2004 e 2009 foi Sócio e Diretor Executivo da Ágora Corretora participando de seu Comitê Executivo, coordenando todas as áreas de Back-Office, Controladoria, Recursos Humanos, Jurídico e de TI e ajudando a
empresa a se tornar líder no ranking geral das corretoras e do segmento de Home Broker por diversos anos seguidos até a sua venda para o Banco Bradesco de Investimentos.
Entre 2000 e 2004 foi sócio do Escritório de Advocacia Macedo, Lobo e Pracownik sempre trabalhando em projetos de reestruturação e profissionalização de diversas empresas familiares.
Entre 1999 e 2000 foi Diretor Executivo e Membro do Comitê Executivo do Banco Bozano, Simonsem, trabalhando na aquisição e no "turnaround" do Banco Meridional e, posteriormente Vice-Presidente do Banco
Santander Brasil tendo sob a sua responsabilidade todas as áreas de Back-Office, RH, Administrativo e de TI.
Entre 1991 e 1999 começou sua carreira no departamento jurídico do Banco Pactual tendo se tornado sócio e Diretor Executivo responsável pela área Administrativa-Financeira do banco e de suas empresas.
Pracownik é advogado formado pela UERJ tendo publicado artigos e ministrado palestras sobre temas ligados a relação entre Direito e Psicanálise, Liderança e Reestruturação de Empresas Familiares.
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12.7 - Composição dos comitês estatutários e dos comitês de auditoria, financeiro e de
remuneração
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não há comitês instalados.
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13.2 - Remuneração total do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho fiscal
Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente 31/12/2012 - Valores Anuais
Conselho de Administração
Nº de membros

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

3,00

4,00

7,00

22.392,00

26.124,00

48.516,00

Benefícios direto e indireto

0,00

0,00

0,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações

0,00

0,00

0,00

22.392,00

26.124,00

48.516,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Total da remuneração

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2011 - Valores Anuais
Conselho de Administração
Nº de membros

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

3,00

3,00

6,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

18.360,00

18.360,00

36.720,00

Benefícios direto e indireto

0,00

0,00

0,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00
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Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável
Bônus

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações

0,00

0,00

0,00

18.360,00

18.360,00

36.720,00

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Total da remuneração

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2010 - Valores Anuais
Conselho de Administração
Nº de membros

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

3,00

2,00

5,00

18.360,00

12.240,00

30.600,00

Benefícios direto e indireto

0,00

0,00

0,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável
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Descrição de outras
remunerações variáveis

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações

0,00

0,00

0,00

18.360,00

12.240,00

30.600,00

Observação

Total da remuneração
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12.240,00
12.240,00
510,00

18.360,00

18.360,00

510,00

Valor da maior
remuneração(Reais)

Valor da menor
remuneração(Reais)

Valor médio da
remuneração(Reais)

100% dos conselheiros são partes relacionadas aos controladores.

100% dos conselheiros são partes relacionadas aos controladores

31/12/2010

100% dos diretores são partes relacionadas aos controladores.

31/12/2010

31/12/2011

100% dos diretores são partes relacionadas aos controladores.

510,00

18.360,00

18.360,00

3,00

3,00

Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

510,00

18.360,00

18.360,00

31/12/2010

Conselho de Administração
31/12/2011

31/12/2011

Observação

2,00

31/12/2010

Diretoria Estatutária

31/12/2011

3,00

Nº de membros

Valores anuais

Versão : 7
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13.13 - Percentual na remuneração total detido por administradores e membros do
conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores
ϭϬϬйĚŽƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐƐĆŽƉĂƌƚĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĂŽƐĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐ͘
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13.14 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal, agrupados por
órgão, recebida por qualquer razão que não a função que ocupam

Informamos que os administradores abaixo também recebem remuneração por outras empresas do grupo Brasil Plural
conforme quadro abaixo:
Órgão
Diretoria Estatutária
Conselho de Administração
Conselho Fiscal

Em 31/12/2011
Em 31/12/2010
R$ 202.640,00
R$ 120.000,00
R$ 161.640,00
R$ 161.640,00
Não aplicável, uma vez que não conselho fiscal instalado
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13.16 - Outras informações relevantes


EĆŽŚĄŽƵƚƌĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐƋƵĞŶĞĐĞƐƐŝƚĞŵƐĞƌĞŵĚĞĐůĂƌĂĚĂƐ͘

PÁGINA: 56 de 81

452

453

Nacionalidade-UF

3

172.940

brasileira-SP

TOTAL

172.943

0

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

OUTROS

11.233.704/0001-20

100,000000%

0,000000%

0,001000%

99,999000%

Ações ordinárias %

Qtde. de ações (Unidades)

Plural Capital Empreendimentos e Participações Ltda.

Classe ação

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

CPF/CNPJ acionista

Acionista

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Não

Ações %

0

0

0

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Participa de acordo de acionistas
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Sim

0,000000%

0,000000%

0,000000%

0,000000%

Ações preferenciais %

Acionista controlador

06/02/2012

172.943

0

3

172.940

Qtde. total de ações (Unidades)

Última alteração
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100,000000%

0,000000%

0,001000%

99,999000%

Total ações %
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Ações ordinárias %

Nacionalidade-UF

82.532.893

100,000000

0

TOTAL

TOTAL

Qtde. de ações (Unidades)

12,240000

Classe ação

Brasileira-SP

10.099.312

0,000000

15.373.605/0001-03

Plural Partners Participações Ltda

0

0

TOTAL

OUTROS

Qtde. de ações (Unidades)

87,760000

72.433.581

Classe ação

Brasileira-SP

15.373.124/0001-90

Holding Plural S.A.

Plural Capital Empreendimentos e Participações Ltda.

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0

0

Não

0

0

Não

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Participa de acordo de acionistas

Formulário de Referência - 2012 - BRASIL PLURAL SECURITIZADORA S/A

0,000000

0,000000

Não

0,000000

0,000000

Sim

Ações preferenciais %

Acionista controlador

82.532.893

10.099.312

22/03/2012

0

72.433.581

22/03/2012

11.233.704/0001-20

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

Última alteração

Total ações %
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0

TOTAL

0

TOTAL

Qtde. de ações (Unidades)

0

TOTAL

19,060000

16.993.434

Classe ação

Brasileiro-SP

011.176.347-95

Jorge Felipe Lemann

Qtde. de ações (Unidades)

4,120000

3.676.999

Classe ação

Brasileiro-SP

043.055.557-19

Eduardo Alvares Moreira

Qtde. de ações (Unidades)

6,180000

Classe ação

5.515.500

028.680.267-88

Brasileiro-SP

0

TOTAL

Carlos Eduardo de Medeiros Rocha

Qtde. de ações (Unidades)

35,320000

Classe ação

Brasileiro-SP

31.511.891

Ações ordinárias %

Nacionalidade-UF

011.609.767-16

André Schwartz

Holding Plural S.A.

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0

Não

0

Não

0

Não

0

Não

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Participa de acordo de acionistas
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0,000000

Não

0,000000

Não

0,000000

Não

0,000000

Não

Ações preferenciais %

Acionista controlador

16.993.434

11/05/2012

3.676.999

22/03/2012

5.515.500

22/03/2012

31.511.891

22/03/2012

15.373.124/0001-90

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

Última alteração

Total ações %
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89.209.715

100,000000

0

TOTAL

TOTAL

Qtde. de ações (Unidades)

35,320000

Classe ação

Brasileiro-SP

0,000000

31.511.891

0

Ações ordinárias %

Nacionalidade-UF

899.477.897-72

Rodolfo Riechert

OUTROS

Holding Plural S.A.

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

0.000000

Ações %

0

0

Não

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Participa de acordo de acionistas
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0,000000

0,000000

Não

0,000000

Ações preferenciais %

Acionista controlador

89.209.715

31.511.891

22/03/2012

0

15.373.124/0001-90

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

Última alteração

Total ações %
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0

TOTAL

0

TOTAL

Qtde. de ações (Unidades)

0

TOTAL

5,840000

879.368

Classe ação

Brasileiro-SP

023.406.007-74

Guilherme Charnaux Grumser

Qtde. de ações (Unidades)

3,180000

479.086

Classe ação

Brasileiro-SP

043.055.557-19

Eduardo Alvares Moreira

Qtde. de ações (Unidades)

4,770000

Classe ação

718.629

028.680.267-88

Brasileiro-SP

0

TOTAL

Carlos Eduardo de Medeiros Rocha

Qtde. de ações (Unidades)

27,260000

Classe ação

Brasileiro-SP

4.105.767

Ações ordinárias %

Nacionalidade-UF

011.609.767-16

André Schwartz

Plural Partners Participações Ltda

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0

Não

0

Não

0

Não

0

Não

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Participa de acordo de acionistas
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0,000000

Não

0,000000

Não

0,000000

Não

0,000000

Não

Ações preferenciais %

Acionista controlador

879.368

22/03/2012

479.086

22/03/2012

718.629

22/03/2012

4.105.767

22/03/2012

15.373.605/0001-03

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

Última alteração

Total ações %
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0

TOTAL

15.062.650

100,000000

0

TOTAL

TOTAL

Qtde. de ações (Unidades)

27,260000

4.105.767

Classe ação

Brasileiro-SP

899.477.897-72

Rodolfo Riechert

Qtde. de ações (Unidades)

28,780000

Classe ação

Brasileiro-SP

4.334.349

0,000000

690.401.767-87

Rodolfo Fróes da Fonseca Almeida e Silva

0

0

TOTAL

OUTROS

Qtde. de ações (Unidades)

2,910000

Classe ação

Brasileiro-SP

439.684

Ações ordinárias %

Nacionalidade-UF

051.931.817-08

Leonardo Boulos Breder

Plural Partners Participações Ltda

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0

0

Não

0

Não

0

0

Não

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Participa de acordo de acionistas
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0,000000

0,000000

Não

0,000000

Não

0,000000

0,000000

Não

Ações preferenciais %

Acionista controlador

15.062.650

4.105.767

22/03/2012

4.334.349

11/07/2012

0

439.684

22/03/2012

15.373.605/0001-03

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

Última alteração

Total ações %
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15.3 - Distribuição de capital
Data da última assembleia / Data da
última alteração

06/02/2012

Quantidade acionistas pessoa física
(Unidades)

3

Quantidade acionistas pessoa jurídica
(Unidades)

1

Quantidade investidores institucionais
(Unidades)

0

Ações em Circulação
Ações em circulação correspondente a todas ações do emissor com exceção das de titularidade do controlador, das pessoas a ele
vinculadas, dos administradores do emissor e das ações mantdas em tesouraria
Quantidade ordinárias (Unidades)

0

0,000000%

Quantidade preferênciais (Unidades)

0

0,000000%

Total

0

0,000000%
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16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não há transações com partes relacionadas.
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16.3 - Identificação das medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses e demonstração do caráter
estritamente comutativo das condições pactuadas ou do pagamento compensatório adequado

Não houve transações com partes relacionadas nas quais a Companhia esteja envolvida, motivo
pelo qual não há informações a serem prestadas neste item.
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462

18/08/2010

Tipo de capital

06/02/2012

Tipo de capital

06/02/2012

Tipo de capital

06/02/2012

Tipo de capital

Data da autorização ou
aprovação

143.797,46

143.797,46

60.000.000,00

Capital Autorizado

143.797,46

Capital Integralizado

Capital Subscrito

Capital Emitido

Valor do capital (Reais)

17.1 - Informações sobre o capital social

06/02/2012

06/02/2012

integralizado

Prazo de integralização

Formulário de Referência - 2012 - BRASIL PLURAL SECURITIZADORA S/A

0

172.943

172.943

172.943

Quantidade de ações
ordinárias (Unidades)

0

0

0

0

Quantidade de ações
preferenciais (Unidades)
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0

172.943

172.943

172.943

Quantidade total de ações
(Unidades)
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07/07/2011

07/07/2011

06/02/2012

06/02/2012

Forma de integralização

Critério para determinação do
preço de emissão

51.208,46

50.000,00

32.589,00

Subscrição
particular
87.790

42.564

32.589

Subscrição
particular

Subscrição
particular

Ordinárias
(Unidades)

Tipo de
aumento

Mediante incorporação de adiantamentos para aumento de capital

Valor patrimonial

Em moeda corrente.

Forma de integralização

ARCA

Valor patrimonial

Critério para determinação do
preço de emissão

ARCA

Integralização em moeda corrente.

Forma de integralização

29/04/2011

Valor total emissão
(Reais)

Valor nominal de emissão de R$ 1,00

AGO/E

29/04/2011

Data emissão

Critério para determinação do
preço de emissão

Orgão que
deliberou o
aumento

Data de
deliberação

17.2 - Aumentos do capital social
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0

0

0

Preferênciais
(Unidades)

87.790

42.564

32.589

Total ações
(Unidades)

55,31000000

117,40000000

325,89000000

0,58

1,17

1,00

Subscrição / Capital
anterior Preço emissão
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17.5 - Outras informações relevantes
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18.5 - Descrição dos outros valores mobiliários emitidos
Valor mobiliário

Certificados de Recebíveis Imobiliários

Identificação do valor
mobiliário

1ª emissão, 1ª Série

Data de emissão

10/09/2011

Data de vencimento

10/02/2016

Quantidade
(Unidades)

1

Valor total
(Reais)

6.816.517,93

Restrição a circulação

Não

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Não

Características dos valores
mobiliários

Prazo de amortização de 53 meses, com regime fiduciário e sem garantia flutuante.
Registro e liquidação financeira: CETIP.

Valor mobiliário

Certificados de Recebíveis Imobiliários

Identificação do valor
mobiliário

1ª emissão, 2ª série

Data de emissão

27/12/2011

Data de vencimento

27/12/2013

Quantidade
(Unidades)

129

Valor total
(Reais)

64.439.370,00

Restrição a circulação

Não

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Não

Características dos valores
mobiliários

Prazo de amortização de 731 dias, com regime fiduciário e sem garantia flutuante.
Registro e liquidação financeira: CETIP

Valor mobiliário

Certificados de Recebíveis Imobiliários

Identificação do valor
mobiliário

1ª emissão, 3ª série

Data de emissão

27/12/2011

Data de vencimento

27/12/2013

Quantidade
(Unidades)

38

Valor total
(Reais)

18.982.140,00

Restrição a circulação

Não

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Não

Características dos valores
mobiliários

Prazo de amortização de 731 dias, com regime fiduciário e sem garantia flutuante.
Registro e liquidação financeira: CETIP
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18.6 - Mercados brasileiros em que valores mobiliários são admitidos à negociação

d/W
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18.7 - Informação sobre classe e espécie de valor mobiliário admitida à negociação em
mercados estrangeiros
Não existem valores mobiliários de emissão da Companhia admitidos à negociação em
mercados estrangeiros.
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18.8 - Ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por terceiros, incluindo controladores e
sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários do emissor

Não foram realizadas ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários da Companhia ou
de terceiros.
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18.10 - Outras informações relevantes


EĆŽŚĄŽƵƚƌĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐƋƵĞŶĞĐĞƐƐŝƚĞŵƐĞƌĞŵĚĞĐůĂƌĂĚĂƐ͘
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21.1 - Descrição das normas, regimentos ou procedimentos internos relativos à divulgação
de informações
ŽŵƉĂŶŚŝĂĂĚŽƚĂƉŽůşƚŝĐĂĚĞĚŝǀƵůŐĂĕĆŽĚĞĂƚŽŽƵĨĂƚŽƌĞůĞǀĂŶƚĞ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĚĞƐĐƌŝƚĂŶŽŝƚĞŵ
Ϯϭ͘ϮĚĞƐƚĞĨŽƌŵƵůĄƌŝŽĞĂƉƌŽǀĂĚĂĞŵƌĞƵŶŝĆŽĚŽĐŽŶƐĞůŚŽĚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĞϭϴĚĞĂŐŽƐƚŽ
ĚĞ ϮϬϭϬ͕ ƋƵĞ ĞƐƚĂďĞůĞĐĞ ĐƌŝƚĠƌŝŽƐ ĐůĂƌŽƐ Ğ ƉƌĞĐŝƐŽƐ ĐŽŵ ƌĞůĂĕĆŽ ă ĐŽůĞƚĂ Ğ ĚŝǀƵůŐĂĕĆŽ ĚĞ
ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐĂƐĞƌĞŵĚŝǀƵůŐĂĚĂƐĂŽŵĞƌĐĂĚŽ͘
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas
Considera-se relevante para a Companhia, qualquer decisão de acionista controlador,
deliberação da assembléia geral ou dos órgãos de administração da companhia aberta, ou
qualquer outro ato ou fato de caráter político-administrativo, técnico, negocial ou econômicofinanceiro ocorrido ou relacionado aos seus negócios que possa influir de modo ponderável (i)
na cotação dos valores mobiliários de emissão da companhia aberta ou a eles referenciados; (ii)
na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter aqueles valores mobiliários; (iii) na
decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titular de valores
mobiliários emitidos pela companhia ou a eles referenciados.
Cumpre aos acionistas, acionistas controladores, diretos ou indiretos, administradores,
conselheiros fiscais, empregados e executivos, pessoas ligadas, sociedades coligadas e de
quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas criados por disposição estatutária, ou por
quem quer que, em virtude de seu cargo, função ou posição na Companhia, seus controladores,
suas controladas ou coligadas guardar sigilo das informações relativas a ato ou fato relevante às
quais tenham acesso privilegiado em razão do cargo ou posição que ocupam, até sua divulgação
ao mercado, bem como zelar para que subordinados e terceiros de sua confiança também o
façam, respondendo solidariamente com estes na hipótese de descumprimento.
Cumpre ao Diretor de Relações com Investidores divulgar e comunicar à CVM e, se for o caso,
à bolsa de valores e entidade do mercado de balcão organizado em que os valores mobiliários de
emissão da companhia sejam admitidos à negociação, qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou
relacionado aos seus negócios, bem como zelar por sua ampla e imediata disseminação,
simultaneamente em todos os mercados em que tais valores mobiliários sejam admitidos à
negociação.
Os atos ou fatos relevantes podem, excepcionalmente, deixar de ser divulgados se os acionistas
controladores ou os administradores entenderem que sua revelação porá em risco interesse
legítimo da Companhia e mediante prévia consulta à CVM, na forma determinada em seus atos
regulamentares, ressalvada a hipótese da informação escapar ao controle.
A divulgação de ato ou fato relevante deverá se dar mediante publicação nos jornais de grande
circulação utilizados habitualmente pela Companhia, podendo ser feita de forma resumida com
indicação dos endereços na rede mundial de computadores - Internet, onde a informação
completa deverá estar disponível a todos os investidores, em teor no mínimo idêntico àquele
remetido à CVM e, se for o caso, à bolsa de valores e entidade do mercado de balcão organizado
em que os valores mobiliários de emissão da companhia sejam admitidos à negociação.
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21.3 - Administradores responsáveis pela implementação, manutenção, avaliação e
fiscalização da política de divulgação de informações
 ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽ͕ ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ ĂǀĂůŝĂĕĆŽ Ğ ĨŝƐĐĂůŝǌĂĕĆŽ ĚĂ ƉŽůşƚŝĐĂ ĚĞ ĚŝǀƵůŐĂĕĆŽ ĚĞ
ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂƐĆŽĚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞĚŽŝƌĞƚŽƌĚĞZĞůĂĕƁĞƐĐŽŵ/ŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐĞ
ĚŽŝƌĞƚŽƌWƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͘
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21.4 - Outras informações relevantes


EĆŽŚĄŽƵƚƌĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐƋƵĞŶĞĐĞƐƐŝƚĞŵƐĞƌĞŵĚĞĐůĂƌĂĚĂƐ͘
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22.1 - Aquisição ou alienação de qualquer ativo relevante que não se enquadre como
operação normal nos negócios do emissor
A Companhia não possui ativos relevantes, motivo pelo qual não há informações a serem prestadas neste
item.
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22.2 - Alterações significativas na forma de condução dos negócios do emissor
A Companhia ainda não alterou significativamente seu plano de negócios.
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22.3 - Contratos relevantes celebrados pelo emissor e suas controladas não diretamente
relacionados com suas atividades operacionais
A Companhia ainda não celebrou contratos relevantes relacionados com as suas atividades operacionais.
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22.4 - Outras informações relevantes


EĆŽŚĄŽƵƚƌĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐƋƵĞŶĞĐĞƐƐŝƚĞŵƐĞƌĞŵĚĞĐůĂƌĂĚĂƐ͘
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Plural Capital Securitizadora S.A.
Demonstrações financeiras
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Condomínio São Luiz
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830
Torre I - 8º Andar - Itaim Bibi
04543-900 - São Paulo, SP, Brasil
Tel: (5511) 2573-3000
Fax: (5511) 2573-5780
www.ey.com.br

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações
financeiras
Aos
Administradores e acionistas da

Plural Capital Securitizadora S.A.
Examinamos as demonstrações financeiras da Plural Capital Securitizadora S.A.
(“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2010 e
as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido (passivo
a descoberto) e dos fluxos de caixa para o período de 18 de agosto (data da constituição
da Companhia) a 31 de dezembro de 2010, assim como o resumo das principais práticas
contábeis e demais notas explicativas.
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras
A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação
dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a
elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro.
Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações
financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras
e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas
pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter
segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção
relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de
evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações
financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor,
incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras,
independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor
considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação
das demonstrações financeiras da Companhia para planejar os procedimentos de
auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma
opinião sobre a eficácia desses controles internos da Companhia. Uma auditoria inclui,
também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade
das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da
apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

1
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Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião.
Opinião
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da
Plural Capital Securitizadora S.A. em 31 de dezembro de 2010, o desempenho de suas
operações e os seus fluxos de caixa para o período de 18 de agosto (data da constituição
da Companhia) a 31 de dezembro de 2010, de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil.
Outros assuntos
Demonstração do valor adicionado
Examinamos, também, a demonstração do valor adicionado (DVA), referente ao período
de 18 de agosto (data da constituição da Companhia) a 31 de dezembro de 2010, cuja
apresentação é requerida pela legislação societária brasileira para companhias abertas,
mas não é requerida pelas IFRS. Essas demonstrações foram submetidas aos mesmos
procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, estão
adequadamente apresentadas, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às
demonstrações financeiras preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil.
São Paulo, 29 de março de 2011.
ERNST & YOUNG TERCO
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP015199/O-6

Eduardo Braga Perdigão
Contador CRC-1CE013803/O-8 “S”-SP

Rafael Dominguez Barros
Contador CRC-1SP208108/O
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Plural Capital Securitizadora S.A.
Balanço patrimonial
31 de dezembro de 2010
(Em reais)
2010
Ativos
Ativo Circulante
Caixa e equivalentes de caixa

980
980

Total do ativo

980

Passivos
Passivo Circulante
Fornecedores e outras contas a pagar
Obrigações fiscais

2.091
68
2.159

Total do passivo

2.159

Patrimônio líquido (passivo a descoberto)
Capital social
Prejuízo do exercício
Total do patrimônio líquido (passivo a descoberto)
Recursos para aumento de capital
Total do patrimônio líquido (passivo a descoberto) e recursos para
aumento de capital

10.000
(43.768)
(33.768)
32.589
(1.179)

Total do passivo e do patrimônio líquido (passivo a descoberto)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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980

Plural Capital Securitizadora S.A.
Demonstração do resultado
Período de 18 de agosto (data da constituição da Companhia) a 31 de dezembro de 2010
(Em reais)
2010
Operações em continuidade
Despesas gerais e administrativas

(43.768)
(43.768)

Resultado antes da tributação sobre o lucro

(43.768)

Imposto de renda e contribuição social

-

Prejuízo líquido do período

(43.768)

Prejuízo por ação em reais - R$
básico – prejuízo do exercício atribuível a acionistas detentores de
ações ordinárias
diluído – prejuízo do exercício atribuível a acionistas detentores de
ações ordinárias

(4,38)
(4,38)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
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Plural Capital Securitizadora S.A.
Demonstração das mutações do patrimônio líquido (passivo a descoberto)
Período de 18 de agosto (data da constituição da Companhia) a 31 de dezembro de 2010
(Em reais)

Saldos em 18 de agosto de
2010
Integralização de Capital
Adiantamentos para aumento
de Capital
Prejuízo do período
Saldos em 31 de dezembro de
2010

Capital
subscrito

Capital a
integralizar

Adiantamento
para aumento
de capital

10.000

(10.000)

-

-

-

-

10.000

-

-

10.000

-

-

32.589

-

32.589

-

-

-

(43.768)

(43.768)

10.000

-

32.589

(43.768)

(1.179)

Prejuízo
acumulado

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Total

Plural Capital Securitizadora S.A.
Demonstração dos fluxos de caixa
Período de 18 de agosto (data de constituição da Companhia) a 31 de dezembro de 2010
(Em reais)
2010
Atividades operacionais
Prejuízo líquido do período
Aumento nas contas a pagar – fornecedores e outras contas a pagar
Aumento nas contas a pagar – obrigações fiscais
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais
Atividades de financiamento
Aumento de capital
Adiantamento para aumento de capital
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento

(43.768)
(43.768)
2.091
68
(41.609)
10.000
32.589
42.589

Aumento líquido do saldo de caixa e equivalentes de caixa

980

Caixa e equivalentes de caixa no final do período
Caixa e equivalentes de caixa no início do período
Aumento líquido do saldo de caixa e equivalentes de caixa

980
980

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Plural Capital Securitizadora S.A.
Demonstração do valor adicionado
Período de 18 de agosto (data de constituição da Companhia) a 31 de dezembro de 2010
(Em reais)
2010
Receitas
Ganhos na intermediação de títulos

-

Insumos adquiridos de terceiros
Serviços de terceiros e outros

(43.768)
(43.768)

Valor adicionado bruto

(43.768)

Valor adicionado líquido produzido pela Securitizadora

(43.768)

Valor adicionado total a distribuir

(43.768)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Plural Capital Securitizadora S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras
Período de 18 de agosto (data da constituição da Companhia) a 31 de dezembro de 2010
(Em reais)

1. Informações sobre a Securitizadora
As demonstrações financeiras da Plural Capital Securitizadora S.A. (“Securitizadora”)
para o período de 18 de agosto (início das atividades) a 31 de dezembro de 2010
foram autorizadas para emissão de acordo com a resolução dos membros do
Conselho de Administração em 29 de março de 2011. Constituída como uma
“Sociedade Anônima” de capital aberto, domiciliada no Brasil, até 31 de dezembro de
2010 as ações da Securitizadora não são negociadas na BM&FBovespa. A sede
social da companhia está localizada na Rua Minas da Prata, n° 30, conjunto 122 –
São Paulo – SP.
A Securitizadora é uma sociedade anônima, constituída em 18 de agosto de 2010 e
tem por objetivo: (i) adquirir créditos imobiliários e do agronegócio e de títulos e
valores mobiliários lastreados em créditos imobiliários e do agronegócio; (ii) adquirir e
securitizar créditos hipotecários, imobiliários e do agronegócio e de créditos oriundos
de operações e financiamentos imobiliários e do agronegócio em geral; (iii) prestar
serviços referentes a operações no mercado secundário de hipotecas e de créditos
oriundos de operações e financiamento imobiliários e do agronegócio em geral; (iv)
gerir e administrar carteiras de crédito imobiliário e do agronegócio, próprias ou de
terceiros; (v) emitir Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRIs”), Certificados de
Recebíveis do Agronegócio (“CRAs”), bem como outros títulos e valores mobiliários
lastreados em créditos imobiliários e do agronegócio que sejam compatíveis com as
suas atividades; (vi) distribuir, recomprar, revender ou resgatar títulos e valores
mobiliários de sua própria emissão; (vii) prestar serviços de estruturação de
operações de securitização de créditos imobiliários e do agronegócio próprios ou de
terceiros, bem como serviços de consultoria imobiliária para fundos de investimento
que tenham como objetivo a aquisição de créditos imobiliários e do agronegócio; (viii)
realizar operações de hedge em mercados derivativos, visando a cobertura de riscos
na sua carteira de créditos hipotecários e imobiliários e do agronegócio; (ix) realizar
negócios e prestar serviços compatíveis com seu objeto social, incluindo, mas não se
limitando, a intermediação de negócios relacionados com o mercado imobiliário e de
agronegócio e prestação de serviços de consultoria.
A Companhia encontra-se em fase pré-operacional e no decorre desta fase, sua sócia
majoritária, Plural Capital Empreendimentos e Participações Ltda., cobre suas
necessidades de caixa através de adiantamentos para futuros aumentos de capital.
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Plural Capital Securitizadora S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
Período de 18 de agosto (data da constituição da Companhia) a 31 de dezembro de 2010
(Em reais)

2. Políticas Contábeis
As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas em
conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as
disposições da Lei das Sociedades por Ações, das normas da Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) e os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC), que estão em conformidade com as normas internacionais de contabilidade
emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB).

2.1 Conversão de moeda estrangeira
As demonstrações financeiras são apresentadas em Reais (R$), que é a moeda
funcional da Securitizadora.
i. Transações e saldos
As transações em moeda estrangeira são inicialmente registradas à taxa de câmbio
da moeda funcional em vigor na data da transação. Os ativos e passivos monetários
denominados em moeda estrangeira são reconvertidos à taxa de câmbio da moeda
funcional em vigor na data do balanço.

2.2 Reconhecimento de receita
A receita é reconhecida na extensão em que for provável que benefícios econômicos
serão gerados para a Securitizadora e quando possa ser mensurada de forma
confiável. A receita é mensurada com base no valor justo da contraprestação
recebida, excluindo descontos, abatimentos e impostos ou encargos sobre vendas. A
Securitizadora avalia as transações de receita de acordo com os critérios específicos
para determinar se está atuando como agente ou principal e, ao final, concluiu que
está atuando como principal em todos os seus contratos de receita.

2.3 Impostos
Imposto de renda e contribuição social - correntes
A provisão para imposto de renda, quando aplicável, é constituída com base no lucro
real (tributável) à alíquota de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro real
excedente a R$ 240 ao ano e a provisão para contribuição social à alíquota de 9%,
conforme legislação em vigor.

2.4 Caixa e equivalentes de caixa
Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos
de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros fins. Possuem liquidez
imediata, e não estão sujeitas a risco de mudança de valor.
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Plural Capital Securitizadora S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
Período de 18 de agosto (data da constituição da Companhia) a 31 de dezembro de 2010
(Em reais)

2. Políticas Contábeis--Continuação
2.5 Provisões
Provisões são reconhecidas quando a Securitizadora tem uma obrigação presente
(legal ou não formalizada) em consequência de um evento passado, é provável que
benefícios econômicos sejam requeridos para liquidar a obrigação e uma estimativa
confiável do valor da obrigação possa ser feita. Quando a Securitizadora espera que
o valor de uma provisão seja reembolsado, no todo ou em parte, por exemplo, por
força de um contrato de seguro, o reembolso é reconhecido como um ativo separado,
mas apenas quando o reembolso for praticamente certo. A despesa relativa a
qualquer provisão é apresentada na demonstração do resultado, líquida de qualquer
reembolso.

3. Prejuízo por ação
O calculo básico de prejuízo por ação é feito através da divisão do prejuízo líquido do
exercício, atribuído aos detentores de ações ordinárias, pela quantidade média
ponderada de ações ordinárias disponíveis durante o exercício.
O prejuízo diluído por ação é calculado através da divisão do prejuízo líquido
atribuído aos detentores de ações ordinárias pela quantidade média ponderada de
ações ordinárias disponíveis durante o exercício mais a quantidade média ponderada
de ações ordinárias que seriam emitidas na conversão de todas as ações ordinárias
potenciais diluídas em ações ordinárias.
O quadro abaixo apresenta os dados de resultado e ações utilizados no cálculo dos
lucros básico e diluído por ação:
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Plural Capital Securitizadora S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
Período de 18 de agosto (data da constituição da Companhia) a 31 de dezembro de 2010
(Em reais)

3. Prejuízo por ação--Continuação
2010
R$
Prejuízo líquido de operações em continuidade atribuível a detentores
de ações ordinárias
Prejuízo líquido atribuível a detentores de ações ordinárias prejuízo básico por ação
Prejuízo líquido atribuível a detentores de ações ordinárias
ajustado pelo efeito da diluição

Quantidade de ações ordinárias para o lucro básico por ação
Efeito da diluição:
Opções de ações
Ações preferenciais conversíveis
Quantidade de ações ordinárias ajustada pelo efeito da diluição

(43.768)
(4,38)
(4,38)
2010
Ação
10.000
10.000

Não houve outras transações envolvendo ações ordinárias ou potenciais ações
ordinárias entre a data do balanço patrimonial e a data de conclusão destas
demonstrações financeiras.

4. Caixa e equivalentes de caixa
Em 31 de dezembro de 2010, a Securitizadora possuía Depósitos Bancários à vista
no montante de R$980, sendo estes o montante total referente ao caixa e
equivalentes de caixa.
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Plural Capital Securitizadora S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
Período de 18 de agosto (data da constituição da Companhia) a 31 de dezembro de 2010
(Em reais)

5. Capital social
O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$10.000, dividido em
10.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. Em 31 de dezembro de
2010 o capital social era dividido da seguinte forma:
Quantidade
de ações
Plural Capital Empreendimentos e Participações Ltda.
Rodolfo Riechert
André Schwartz
Eduardo Alvares Moreira

9.997
1
1
1
10.000

Total

Reserva Legal
A reserva legal é constituída mediante a apropriação de 5% do lucro líquido do
exercício até o limite de 20% do capital, de acordo com o artigo 193 da lei societária.
Recursos para aumento de capital
Em 31 de dezembro de 2010 havia um montante de R$ 32.589 em adiantamentos
para futuro aumento de capital, feitos pela Plural Empreendimentos e Participações
Ltda..

6. Dividendos
O estatuto social da sociedade assegura um dividendo mínimo obrigatório anual
correspondente a 25% do lucro líquido, ajustado pelas movimentações patrimoniais
das reservas, conforme a legislação societária.

7. Fornecedores e outras contas a pagar (circulante)
2010
R$
2.000
91
2.091

Serviços contratados de terceiros
Contas a pagar para partes relacionadas

Os serviços contratados com terceiros possuem valor fixo e com vencimento dentro
do primeiro semestre de 2011.
12
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Plural Capital Securitizadora S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
Período de 18 de agosto (data da constituição da Companhia) a 31 de dezembro de 2010
(Em reais)

7. Fornecedores e outras contas a pagar (circulante)--Continuação
Para mais informações sobre os termos e condições envolvendo contas a pagar para
partes relacionadas, consulte a Nota 8.

8. Informações sobre partes relacionadas
A Securitizadora, como demonstrado na Nota 5 é controlada pela Plural Capital
Empreendimentos e Participações Ltda. (“Empreendimentos”).
As empresas controladas pela Empreendimentos são consideradas partes
relacionadas da Securitizadora, conforme quadro abaixo:
Razão social
Plural Capital Gestão de Recursos Ltda.
Plural Capital Consultoria e Assessoria Ltda.
Plural Capital Brasil RE S.A.

País sede
Brasil
Brasil
Brasil

% Participação societária
Empreendimentos
99,99
99,99
93,80

Conforme descrito na Nota 7, a Securitizadora possui contas a pagar com a
Empreendimentos no montante de R$91, decorrentes de pagamentos de impostos da
Securitizadora efetuados pela Empreendimentos que serão liquidados no decorrer do
primeiro semestre de 2011.

9. Despesas Gerais e Administrativas
Em 31 de dezembro de 2010 era composto basicamente por gastos com serviços
técnicos especializados – R$ 9.928 e, Anúncios e Publicações – R$ 31.587.

10. Eventos subsequentes
Em 23 de março de 2011 a Empreendimentos transferiu R$ 2.000 para a
Securitizadora através de adiantamento para futuro aumento de capital, com o
objetivo de manter a capacidade de pagamentos das obrigações da Securitizadora
até o início de suas atividades operacionais.
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Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações
financeiras
Aos
Administradores e acionistas da

Plural Capital Securitizadora S.A.
Examinamos as demonstrações financeiras da Plural Capital Securitizadora S.A.
(“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2011 e
as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos
fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais
práticas contábeis e demais notas explicativas.
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras
A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação
dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a
elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro.
Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações
financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras
e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas
pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter
segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção
relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de
evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações
financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor,
incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras,
independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor
considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação
das demonstrações financeiras da Companhia para planejar os procedimentos de
auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma
opinião sobre a eficácia desses controles internos da Companhia. Uma auditoria inclui,
também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade
das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da
apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

1
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Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião
Opinião
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da
Plural Capital Securitizadora S.A. em 31 de dezembro de 2011, o desempenho de suas
operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Outros assuntos
Demonstração do valor adicionado
Examinamos, também, a demonstração do valor adicionado (DVA), referente ao exercício
findo em 31 de dezembro de 2011, cuja apresentação é requerida pela legislação
societária brasileira para companhias abertas, e como informação suplementar pelas
IFRS que não requerem a apresentação da DVA. Essas demonstrações foram
submetidas aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente
anteriormente e, em nossa opinião, estão adequadamente apresentadas, em todos os
seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações financeiras preparadas de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
São Paulo, 28 de março de 2012.
ERNST & YOUNG TERCO
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP015199/O-6

Eduardo Braga Perdigão
Contador CRC-1CE013803/O-8 “S”-SP

Rafael Dominguez Barros
Contador CRC-1SP208108/O-0
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Plural Capital Securitizadora S.A.
Balanços patrimoniais
31 de dezembro de 2011 e 2010
(Em milhares de reais)
2011

2010

140
9
149

1
1

149

1

1
41
42

2
2

Capital social
Adiantamentos para aumento de capital
Prejuízos Acumulados

93
51
(37)
107

10
33
(44)
(1)

Total do passivo e patrimônio líquido

149

1

Ativo
Circulante
Bancos
Aplicações Financeiras
postos a Recuperar
Total do Ativo

Passivo
Circulante
Impostos a Pagar
Contas a Pagar
Patrimônio líquido

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Plural Capital Securitizadora S.A.
Demonstrações do resultado
Exercício findo em 31 de dezembro de 2011 e período de 18 de agosto
(data de constituição da Companhia) a 31 de dezembro de 2010
(Em milhares de reais)
2011

2010

Receita operacional bruta
Serviços prestados
Impostos diretos
Custo
Receita operacional líquida

110
(11)
(3)

-

96

-

Receitas (despesas) operacionais
(93)
5

(44)
-

Resultado antes do imposto de renda e contribuição social

8

(44)

Imposto de renda e contribuição social

(1)

Lucro (prejuízo) líquido do exercício/período

7

Despesas gerais e administrativas
Resultado financeiro líquido

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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(44)

Plural Capital Securitizadora S.A.
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Exercício findo em 31 de dezembro de 2011 e período de 18 de agosto (data de
constituição da Companhia) a 31 de dezembro de 2010
(Em milhares de reais)

Capital
subscrito
Em 18 de agosto de 2010

Capital a
integralizar

Capital social
Adiantamentos
p/ aumento
capital

Prejuízos
acumulados

Total

10

(10)

-

-

-

Integralização de capital

-

10

-

-

10

Resultado do período

-

-

-

Adiantamentos para aumento de capital

-

-

33

10

-

33

-

-

51

Em 31 de dezembro de 2010
Adiantamentos para aumento de capital
Integralização de capital
Resultado do exercício
Em 31 de dezembro de 2011

83

-

(33)

-

-

-

93

-

51

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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(44)
(44)

(44)
33
(1)
51

-

50

7

7

(37)

107

Plural Capital Securitizadora S.A.
Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercício findo em 31 de dezembro de 2011 e período de 18 de agosto (data de
constituição da Companhia) a 31 de dezembro de 2010
(Em milhares de reais)
2011

2010

7

(44)

(9)
1
39

2

38

(42)

83
18

10
33

101

43

Aumento do saldo de caixa e equivalentes de caixa

139

1

Aumento do saldo de disponibilidades:
Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício/período
No fim do exercício/período
Aumento no saldo de caixa e equivalentes de caixa

1
140
139

1
1

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício/período
Variação nos ativos e passivos:
Aumento em impostos a recuperar
Aumento em impostos a pagar
Aumento em fornecedores e contas a pagar
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Aumento do capital social
Adiantamentos para aumento de capital

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Plural Capital Securitizadora S.A.
Demonstrações do valor adicionado
Exercício findo em 31 de dezembro de 2011 e período de 18 de agosto (data de
constituição da Companhia) a 31 de dezembro de 2010
(Em milhares de reais)
2011

2010

Receitas
Serviços prestados

110

Insumos adquiridos de terceiros
Custos operacionais
Serviços de terceiros e outros

(3)
(93)

(44)

14

(44)

Valor adicionado líquido produzido pela securitizadora

5

Valor adicionado recebido em transferência
Valor adicionado total a distribuir

19

Distribuição do valor adicionado
Tributos federais
Tributos municipais

7
5

Remuneração de capitais próprios
Lucro(Prejuízo) do exercício/período

7

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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(44)

Plural Capital Securitizadora S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras
31 de dezembro de 2011 e 2010
(Em milhares de reais)

1. Informações sobre a Securitizadora
As demonstrações financeiras da Plural Capital Securitizadora S.A. (“Securitizadora”)
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010 foram autorizadas para
emissão de acordo com a resolução dos membros do Conselho de Administração em
28 de março de 2012. Constituída como uma “Sociedade Anônima” domiciliada no
Brasil, as ações da Securitizadora não são negociadas na BM&FBovespa. A sede
social da companhia está localizada na Rua Surubim, 373, 1º andar, conjunto 13,
Brooklin Novo – São Paulo – SP.
A Securitizadora é uma sociedade anônima, constituída em 18 de agosto de 2010 e
tem por objetivo: (i) adquirir créditos imobiliários, do agonegócio e títulos e valores
mobiliários lastreados em créditos imobiliários; (ii) adquirir e securitizar créditos
hipotecários, imobiliários, créditos oriundos de operações e financiamentos
imobiliários em geral e do agronegócio em geral; (iii) prestar serviços referentes a
operações no mercado secundário de hipotecas e de créditos oriundos de operações
e financiamento imobiliários em geral e do agronegócio em geral; (iv) gerir e
administrar carteiras de crédito imobiliário e do agronegócio, próprias ou de terceiros;
(v) emitir Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRIs”), Certificados de Recebíveis
do Agronegócio (“CRAs”), bem como outros títulos e valores mobiliários lastreados
em créditos imobiliários que sejam compatíveis com as suas atividades; (vi) distribuir,
recomprar, revender ou resgatar títulos e valores mobiliários de sua própria emissão;
(vii) prestar serviços de estruturação de operações de securitização de créditos
imobiliários e do agronegócio próprios ou de terceiros, bem como serviços de
consultoria imobiliária para fundos de investimento que tenham como objetivo a
aquisição de créditos imobiliários; (viii) realizar operações de hedge em mercados
derivativos, visando a cobertura de riscos na sua carteira de créditos hipotecários e
imobiliários; (ix) realizar negócios e prestar serviços compatíveis com seu objeto
social, incluindo, mas não se limitando, a intermediação de negócios relacionados
com o mercado imobiliário e prestação de serviços de consultoria.

2. Políticas contábeis
As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas em
conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as
disposições da Lei das Sociedades por Ações, das normas da Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) e os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC), que estão em conformidade com as normas internacionais de contabilidade
emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB).
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Plural Capital Securitizadora S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
31 de dezembro de 2011 e 2010
(Em milhares de reais)

2. Políticas contábeis--Continuação
2.1 Conversão de moeda estrangeira
As demonstrações financeiras são apresentadas em Reais (R$), que é a moeda
funcional da Securitizadora.
2.2 Reconhecimento de receita
A receita é reconhecida na extensão em que for provável que benefícios
econômicos serão gerados para a Securitizadora e quando possa ser mensurada
de forma confiável. A receita é mensurada com base no valor justo da
contraprestação recebida, excluindo descontos, abatimentos e impostos ou
encargos sobre vendas. A Securitizadora avalia as transações de receita de
acordo com os critérios específicos para determinar se está atuando como
agente ou principal e, ao final, concluiu que está atuando como principal em
todos os seus contratos de receita.
2.3 Impostos
Imposto de renda e contribuição social – Correntes
A provisão para imposto de renda, quando aplicável, é constituída com base no
lucro real (tributável) à alíquota de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o
lucro real excedente a R$ 240 ao ano e a provisão para contribuição social à
alíquota de 9%, conforme legislação em vigor.
2.4 Caixa e equivalentes de caixa
Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a
compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros fins.
Possuem liquidez imediata, e não estão sujeitas a risco de mudança de valor.
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Plural Capital Securitizadora S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
31 de dezembro de 2011 e 2010
(Em milhares de reais)

2. Políticas contábeis--Continuação
2.5 Provisões
Provisões são reconhecidas quando a Securitizadora tem uma obrigação
presente (legal ou não formalizada) em consequência de um evento passado, é
provável que benefícios econômicos sejam requeridos para liquidar a obrigação e
uma estimativa confiável do valor da obrigação possa ser feita. Quando a
Securitizadora espera que o valor de uma provisão seja reembolsado, no todo ou
em parte, por exemplo, por força de um contrato de seguro, o reembolso é
reconhecido como um ativo separado, mas apenas quando o reembolso for
praticamente certo. A despesa relativa a qualquer provisão é apresentada na
demonstração do resultado, líquida de qualquer reembolso.
2.6 Certificados de recebíveis imobiliários (CRIs)
Os recebíveis imobiliários e os certificados de recebíveis imobiliários são
registrados pelo custo amortizado, usando o método da taxa de juros efetiva, que
é equivalente ao valor justo na data do balanço
Os recebíveis são registrados pelo seu valor de aquisição e os certificados
emitidos por seu valor de captação, acrescidos dos rendimentos e/ou encargos
auferidos até a data de encerramento do balanço, os quais não são incorporados
ao resultado e ao patrimônio da Companhia, por se constituírem em patrimônio
em separado nos termos da Lei n° 9.514/97, e sim controlados individualmente
por projeto e depois consolidados na Companhia.

3. Gestão de riscos
A gestão de riscos de mercado, de liquidez, de crédito e operacionais sob gestão da
Diretoria da controladora (Plural Capital Empreendimentos e Participações Ltda.), tem
por responsabilidade gerenciar a exposição ao risco de liquidez, controlar o fluxo de
caixa e garantir a aplicação da política de crédito em conformidade com as diretrizes
estabelecidas. Com a evolução dos mercados e dos produtos e serviços oferecidos
pela Companhia, a Companhia busca continuamente a excelência na gestão e no
controle de riscos, sempre em linha com as melhores práticas adotadas
internacionalmente. A identificação prévia dos riscos inerentes de produtos/atividades
novos(as) ou alterados(as) é realizada pela Área de Controle de Riscos dentro do
Comitê de Produtos, onde são avaliados todos os impactos antes da implementação.
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4. Caixa e equivalentes de caixa
Em 31 de dezembro de 2011, a Securitizadora possuía Depósitos Bancários à vista
no montante de R$ 1 e aplicações em fundo de renda fixa no montante de R$ 140,
sendo o montante total referente ao caixa e equivalentes de caixa representado por
R$ 140.
12/2011
140
140

Disponibilidades
Aplicações em Fundos de Investimento (i)
Total
i.

12/2010
1
1

Aplicação em fundo de investimento não exclusivo

5. Certificado de recebíveis imobiliários
Em 29 de setembro de 2011, a Plural Capital Securitizadora S.A. efetivou a primeira
emissão da primeira série de um CRI (Certificado de Recebíveis Imobiliários).
Tal operação tem o valor total de R$ 6.817. O prazo da operação é de 53 meses,
iniciando a amortização de juros em dezembro de 2011, amortização de principal em
dezembro de 2012 e com prazo final para fevereiro de 2016.
Em 27 de dezembro de 2011 efetivou-se a emissão da 2ª série, no valor de R$
64.439 e da 3ª série no valor de R$ 18.982, ambas com prazo final para 27 de
dezembro de 2013.
Foram constituídas as Garantias abaixo para as presentes Emissões, as quais
cobrem a totalidade das obrigações decorrentes do CRI perante o seu respectivo
titular:
a)
b)
c)
d)
e)

Instituição de Regime Fiduciário, sem coobrigação da Emissora;
Cessão Fiduciária de Créditos;
Alienação Fiduciária de Quotas;
Seguro; e
Fiança.

Em atenção às informações requeridas pelos incisos I a III do artigo 3º da Instrução
CVM nº 414/04, apresentamos a seguir o demonstrativo sintético da emissão dos
CRIs sob o regime fiduciário.
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5. Certificado de recebíveis imobiliários--Continuação
As contas de compensação registram, por um lado, os recebíveis imobiliários e, por
outro, os CRIs, atualizados com base nos encargos financeiros contratuais da
seguinte forma:
31/12/2011
Balanço patrimonial CRI 1ª, 2ª e 3ª séries
Ativo circulante
Disponibilidades
Carteira de recebíveis 1ª série
Carteira de recebíveis 2ª série
Carteira de recebíveis 3ª série

133
6.955
64.563
19.021

Total do ativo

90.672

Passivo circulante
Títulos emitidos 1ª série
Títulos emitidos 2ª série
Títulos emitidos 3ª série
Superveniências financeiras

(i)
(ii)
(iii)

6.955
64.563
19.021
133
90.672

Total do passivo

90.672

(i) Contrato de cessão de crédito realizado em 10 de setembro de 2011, com o Projeto Imobiliário Carlos
Gomes SPE 68 Ltda, no valor inicial de R$ 6.817.
Com lastro na referida cessão, foi emitida a 1ª série da 1ª emissão de um CRI. O prazo da operação é de
53 meses, sendo o início da amortização dos juros em dezembro de 2011 e amortização do principal em
dezembro de 2012 e prazo final das amortizações em fevereiro de 2016
(ii) Contrato de cessão de crédito realizado em 27 de dezembro de 2011 com o Banco Modal S/A., no valor
inicial de R$ 64.439.
Com lastro na referida cessão, foi emitida a 2ª série da 1ª emissão de um CRI. O prazo da operação é de
24 meses, sendo o início da amortização dos juros em junho de 2013 e amortização do principal em
dezembro de 2013.
(iii) Contrato de cessão de crédito realizado em 27 de dezembro de 2011 com o fundo denominado FIMCPP10,
no valor inicial de R$ 18.982.
Com lastro na referida cessão, foi emitida a 3ª série da 1ª emissão de um CRI. O prazo da operação é de
24 meses, sendo o início da amortização dos juros em junho de 2013 e amortização do principal em
dezembro de 2013.
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6. Capital social
Conforme Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 29 de abril de 2011, os
acionistas da Companhia aumentaram seu capital social, totalmente subscrito e
integralizado, de R$ 10 para R$ 43, dividido em 42.589 ações ordinárias nominativas,
sem valor nominal.
Conforme Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 7 de julho de 2011, os
acionistas da Companhia aumentaram seu capital social, totalmente subscrito e
integralizado, de R$ 43 para R$ 93, dividido em 85.153 ações ordinárias nominativas,
sem valor nominal, dessa forma, em 31 de dezembro de 2011 o capital social era
dividido da seguinte forma:
Quantidade de
ações
Plural Capital Empreendimentos e Participações Ltda.
Rodolfo Riechert
André Schwartz
Eduardo Alvares Moreira

85.150
1
1
1

Total

85.153

Reserva legal
A reserva legal é constituída mediante a apropriação de 5% do lucro líquido do
exercício até o limite de 20% do capital, de acordo com o artigo 193 da lei societária.
Recursos para aumento de capital
Em 31 de dezembro de 2011 havia um montante de R$ 51 em adiantamentos para
futuro aumento de capital, feitos pela Plural Empreendimentos e Participações Ltda.

7. Dividendos
O estatuto social da sociedade assegura um dividendo mínimo obrigatório anual
correspondente a 25% do lucro líquido, ajustado pelas movimentações patrimoniais
das reservas, conforme a legislação societária.
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8. Outras obrigações (circulante)
31/12/2011
41
41

Serviços contratados de terceiros

Os serviços contratados com terceiros possuem valor fixo e com vencimento dentro
do exercício de 2012.

9. Informações sobre partes relacionadas
A Securitizadora, como demonstrado na Nota 6 é controlada pela Plural Capital
Empreendimentos e Participações Ltda. (“Empreendimentos”).
As empresas controladas pela Empreendimentos são consideradas partes
relacionadas da Securitizadora, conforme quadro abaixo:
% Participação societária
Empreendimentos
99,99
99,99

Razão social
Plural Capital Gestão de Recursos Ltda.
Plural Capital Consultoria e Assessoria Ltda.
Plural Capital Holding de Seguros e Resseguros
Ltda.
Plural Capital Holdings Ltda.
Brasil Facilities Participações Ltda.
PKBR International LLC

País sede
Brasil
Brasil
Brasil

99,99

Brasil
Brasil
Estados Unidos

99,99
99,99
100,00

Razão social
PKBR Securities LLC

País sede
Estados Unidos

% Participação societária
PKBR International LLC
100,00

Razão social

País sede

Terra Brasis Resseguros S.A.

Brasil

% Participação societária
Plural Capital Holding de
Seguros e Resseguros Ltda.
32,90

Adicionalmente, a Empreendimentos efetuou adiantamentos no montante de R$ 51,
que serão convertidos em aumento de capital no decorrer de 2012.
No exercício findo em 31 de dezembro de 2011, não existem saldos provisionados ou
pagos a título de remuneração do pessoal chave da administração, bem como a
Companhia não possui planos de benefício pós-emprego, benefícios de rescisão de
contrato, outros benefícios de longo prazo ou remuneração baseada em ações.
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10. Despesas gerais e administrativas
No exercício findo em 31 de dezembro de 2011, as despesas gerais e administrativas
eram compostas basicamente por gastos com serviços técnicos especializados –
R$ 46 (2010 – R$ 9), anúncios e publicações – R$ 31 (2010 – R$ 31) e, outras
despesas gerais de funcionamento – R$ 16.

11. Imposto de renda e contribuição social
Demonstramos a seguir o cálculo do imposto de renda e da contribuição social,
referentes aos resultados obtidos no exercício findo em 31 de dezembro de 2011:

Resultado antes da tributação sobre o lucro
Compensação Prejuízos Fiscais
Base de cálculo

IRPJ

CSL

8
(2)
6

8
(2)
6

15%

Alíquota fiscal

(1)

Imposto de renda e contribuição social

9%
-

12. Lucro por ação
O calculo básico de lucro por ação é feito através da divisão do lucro líquido do
período, atribuído aos detentores de ações ordinárias, pela quantidade média
ponderada de ações ordinárias disponíveis durante o período.
O lucro diluído por ação é calculado por meio da divisão do lucro líquido atribuído aos
detentores de ações ordinárias pela quantidade média ponderada de ações ordinárias
disponíveis durante o período mais a quantidade média ponderada de ações
ordinárias que seriam emitidas na conversão de todas as ações ordinárias potenciais
diluídas em ações ordinárias.
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12. Lucro por ação--Continuação
O quadro abaixo apresenta os dados de resultado e ações utilizados no cálculo dos
lucros básico e diluído por ação:
2011
em R$
Lucro líquido do exercício de operações em continuidade atribuível a detentores de
ações ordinárias
Lucro líquido atribuível a detentores de ações ordinárias – lucro básico por ação
(unitária)
Lucro líquido atribuível a detentores de ações ordinárias ajustado pelo efeito da
diluição

Quantidade de ações ordinárias para o lucro básico por ação
Efeito da diluição:
Opções de ações
Ações preferenciais conversíveis
Quantidade de ações ordinárias ajustada pelo efeito da diluição

7.008
0,082
0,082
2011
Ação
85.153
85.153

Não houve outras transações envolvendo ações ordinárias ou potenciais ações
ordinárias entre a data do balanço patrimonial e a data de conclusão destas
demonstrações financeiras.

13. Análise de sensibilidade
Os instrumentos financeiros representados pelo Certificado de Recebíveis Imobiliários
(CRIs) e pelos contratos de recebíveis tomados como lastro para a emissão desses
certificados estão sujeitos às condições equivalentes de taxas, indexadores e prazos,
situação que torna neutro os efeitos decorrentes de quaisquer cenários econômicos
aos quais a Companhia pode estar exposta. Essa condição é reforçada por serem
instrumentos financeiros cuja negociação é vedada, por estarem segregados do
patrimônio comum da securitizadora, tal como mencionado na nota explicativa n° 5.
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14. Ativos e passivos contingentes
Em atendimento à Deliberação CVM 489/05, a Companhia não registrou ativos
contingentes no exercício, bem como não existem, na data das demonstrações
financeiras, quaisquer processos classificáveis como de realização provável ou
possível. Do mesmo modo, inexistem passivos contingentes ou processos
administrativos ou jidiciais, que possam afetar os resultados de suas operações,
baseados na opinião de seus assessores legais internos e externos, bem como não
houve registro de provisões desta natureza no exercício.

15. Instrumentos financeiros derivativos
No decorrer do exercício findo em 31 de dezembro de 2011 a Companhia não operou
com instrumentos financeiros derivativos.

16. Evento Subsequente
Pela reunião do Conselho de Administração realizada em 06 de fevereiro de 2012, foi
deliberado o aumento de capital da Companhia, no valor de R$ 51, passando o
capital social de R$ 93 para R$ 144, com emissão de 87.790 ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas pela acionista
Plural Capital Empreendimentos e Participações Ltda.
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1. INTRODUÇÃO
1.1. Solicitante
PK CENTER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SPE LTDA.

1.2. Objeto

Endereço: Rodoanel Ayrton Senna
– Uberlândia, MG.
Área de Terreno: 204.536,57 m²

1.3. Finalidade da Avaliação
Avaliação do valor de mercado para venda do terreno, locação potencial futura e
imóvel como se pronto estivesse (as if).

1.4. Data de referência
x

Agosto de 2012

1.5. Valores

Valor de Venda - Terreno
R$ 37.870.000,00
(Trinta e sete milhões, oitocentos e setenta mil reais)
(Agosto de 2012)

Colliers International Brasil, and certain of its subsidiaries, is an independently owned and operated business and a member firm of
Colliers International Property Consultants, an affiliation of independent companies with over 480 offices throughout more than 61
countries worldwide.
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Valor de Locação Futura
R$ 19,85/ m² /mês
(Dezenove reais e oitenta e cinco centavos por metro quadrado de
área construída por mês)
(Agosto de 2012)

Valor – As If Complete
R$ 121.730.000,00
(Cento e vinte e um milhões, setecentos e trinta mil reais)
(Agosto de 2012)

Colliers International Brasil, and certain of its subsidiaries, is an independently owned and operated business and a member firm of
Colliers International Property Consultants, an affiliation of independent companies with over 480 offices throughout more than 61
countries worldwide.
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2. PRESSUPOSTOS, RESSALVAS E FATORES LIMITANTES
Os trabalhos técnicos envolvendo vistoria ao local, contatos, levantamento de dados e
cálculos foram realizados no mês de Agosto de 2012.
Os dados obtidos no mercado imobiliário local foram fornecidos por proprietários de
imóveis, corretores, imobiliárias e profissionais habilitados, portanto, são premissas
aceitas como válidas corretas e fornecidas de “boa fé”.
O imóvel foi avaliado na suposição de que esteja livre e desembaraçado de quaisquer
ônus, encargos ou gravames de qualquer natureza que possam afetar o seu valor,
pressupondo que as medidas do terreno e de construção, bem como seus respectivos
títulos estejam corretos e registrados em cartório e que a documentação enviada para
consulta seja a vigente.
O signatário não assume responsabilidade sobre matéria legal ou de engenharia
fornecidos pelo interessado, exceto as necessárias para o exercício de suas funções.
Não foram efetuadas análises jurídicas da documentação do imóvel, ou seja, de
investigações específicas relativas a defeitos em títulos, invasões, hipotecas,
desapropriações, superposição de divisas e outros por não se integrarem ao escopo
desta avaliação. Não foram efetuadas medições de campo.
Não foram consultados os órgãos públicos municipais, estaduais ou federais, quanto à
situação legal e fiscal do imóvel.
Ressalte-se que não foram levantados eventuais passivos ambientais relativos ao
imóvel avaliando, tendo a análise se restringido aos aspectos das exigências da
legislação relativa ao meio ambiente aplicável ao imóvel.
Para lastrear o processo foram fornecidos os seguintes documentos:
x
x

Arquivo PDF “CTR Projeto urbanístico 09_06_2010 VERSÂO CORRIGIDA
Layout1.pdf”; e
Quadro de áreas.

Foram analisadas ainda informações complementares de apoio obtidas durante a
visita ao local, que serviram de base para nossos cálculos e apropriação final de valor.
Toda a área deste imóvel foi devidamente visitada. Entretanto, todas as inspeções
caracterizaram-se por levantamentos visuais.
Esta avaliação é independente e livre de quaisquer vantagens ou envolvimento das
pessoas que realizaram os serviços.

Colliers International Brasil, and certain of its subsidiaries, is an independently owned and operated business and a member firm of
Colliers International Property Consultants, an affiliation of independent companies with over 480 offices throughout more than 61
countries worldwide.
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3. CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO
3.1. Aspectos de Localização
Endereço

:

Rodoanel Ayrton Senna

Município – Estado

:

Uberlândia – MG

Densidade de Ocupação

:

Baixa

Padrão Econômico

:

Médio

Categoria de Uso Predominante

:

Industrial

Valorização Imobiliária

:

Estável

Vocação

:

Industrial

Acessibilidade

Boa

Mapa da região

Colliers International Brasil, and certain of its subsidiaries, is an independently owned and operated business and a member firm of
Colliers International Property Consultants, an affiliation of independent companies with over 480 offices throughout more than 61
countries worldwide.
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Vista aérea do imóvel

Vista Frontal

Colliers International Brasil, and certain of its subsidiaries, is an independently owned and operated business and a member firm of
Colliers International Property Consultants, an affiliation of independent companies with over 480 offices throughout more than 61
countries worldwide.

613

7

Rua das Olimpíadas, 205 1º andar
04551-000 São Paulo SP
Brasil
www.colliers.com.br

PABX
FAX

+55 11 3323-0000
+55 11 3323-0001

Rodoanel Ayrton Senna, com o imóvel à direita

Rodoanel Ayrton Senna, com o imóvel à esquerda
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Vista interna

Vista interna
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Vista interna

3.2. Equipamentos Urbanos e Comunitários
Rede de Água

:

Existente

Coleta de Lixo

:

Existente

Energia Elétrica

:

Existente

Esgoto Pluvial

:

Existente

Esgoto Sanitário

:

Existente

Arborização

:

Existente

Iluminação Pública

:

Existente

Pavimentação

:

Existente

Telefone

:

Existente

Colliers International Brasil, and certain of its subsidiaries, is an independently owned and operated business and a member firm of
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3.3. Atividades Existentes no Entorno
Comércio

:

Acima de 1.000 m

Escola

:

Acima de 1.000 m

Serviços Médicos

:

Acima de 1.000 m

Recreação e Lazer

:

Acima de 1.000 m

Correio

:

Acima de 1.000 m

Agências Bancárias

:

Acima de 1.000 m

Transporte

:

De 100 m a 300 m

3.4. Descrição do Entorno
Localizado na região de Luizote de Freitas, marcada principalmente pela ocupação
residencial unifamiliar e pela proximidade ao distrito industrial, o imóvel possui
excelente vias de acesso.
O Distrito Industrial mostra expandir-se no sentido sul, muito por conta da proximidade
do Rodoanel com as rodovias BR-365 (onde se encontra a planta da BRFoods) e a
BR-497 (onde se localiza a TransPetro) e o fácil acesso à rodovia BR-050.
O Distrito Industrial Norte, em sua consolidação, conta com empresas como Cargill,
Souza Cruz, JBS Couros, Itambé, Arcom e Martins, além de transportadoras como a
Patrus.

4. CARACTERIZAÇÃO DA PROPRIEDADE
4.1. Terreno
De acordo com o quadro de áreas fornecido, o terreno possui 204.536,57 m².
Conforme informações do consulente, não há área de preservação ambiental.
O terreno possui um perímetro regular e uma topografia razoavelmente plana,
apresentando em geral as seguintes características:
x

Superfície: Aparentemente seca;

x

Topografia: Majoritariamente plana;

x

Frente: Ao nível do logradouro;
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5. DIAGNÓSTICO DE MERCADO
O Produto interno bruto - PIB de Uberlândia é o 27º maior do Brasil, destacando-se na
área de prestação de serviços.
A indústria atualmente é o segundo setor mais relevante para a economia local. Uma
importante parcela de participação do setor secundário municipal é oriunda do Distrito
Industrial.
O mercado imobiliário encontra-se aquecido, com diversas áreas para
desenvolvimento industrial ou logístico sendo ofertadas na data-base deste estudo. Os
terrenos variam em tamanho e valores, sendo predominantes terrenos com mais de
20.000,00 metros quadrados, com valores variando entre R$ 100,00/m² e R$
200,00/m².
Terrenos com áreas menores, de aproximadamente 5.000,00m² são ofertados a
valores aproximados de R$ 450,00/m². Em conversas com os principais players do
mercado local, entende-se que a opinião geral de mercado para terrenos na região do
objeto deste estudo gira entre os valores de R$150,00 e R$200,00 por metro
quadrado.
O imóvel
Os preços pedidos para locação de galpões novos para logística no estado de Minas
Gerais, embora tenham uma variação de localização, área, idade, existência de docas,
pé direito e capacidade de suporte do piso, orbitam entre R$ 13,00/m² e R$ 16,00/m².
Analisado o imóvel sob a ótica do mercado imobiliário pode-se destacar a boa liquidez
devido às possibilidades de usos, o fato de estar ancorado e sua excelente
localização.

6. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL
6.1. Referências Normativas
A metodologia básica aplicada no trabalho fundamenta-se na NBR-14653 - Norma
Brasileira para Avaliação de Bens da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT), em suas partes 1: Procedimentos Gerais e 2: Imóveis Urbanos (versão válida
a partir de Março de 2011).
Foi utilizada também a Norma para Avaliação de Imóveis Urbanos – versão 2011,
publicada pelo IBAPE - Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia,
Departamento de São Paulo.
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6.2. Valor de Venda do Terreno
6.2.1. Metodologia
Para determinação do valor de locação do imóvel foi utilizado o Método Comparativo
Direto de Dados de Mercado.

6.2.2. Elementos Comparativos
Foram realizadas pesquisas na região onde está implantado o imóvel em análise, com
a finalidade de investigar escritórios disponíveis para locação.
O campo amostral utilizado para a determinação do valor do imóvel é composto por 9
(nove) elementos comparativos que podem ser observados junto ao Anexo 1 –
Elementos Comparativos - Venda.
Os imóveis pesquisados apresentam diferentes características como localização,
padrão construtivo, idade, estado de conservação, áreas e outras que impossibilitam
uma comparação direta apenas de seus preços unitários, motivo pelo qual foi
empregado o Tratamento por Fatores para a determinação do valor unitário.

6.2.3. Tratamento Por Fatores
No presente trabalho foram utilizados os seguintes fatores de homogeneização:
Fator de Fonte
Com a finalidade de isolar a eventual existência da elasticidade das ofertas,
os preços unitários pedidos nos elementos comparativos relativos a ofertas
foram abatidos em 10%, para posterior consideração dos dados nos cálculos
estatísticos.
Fator de Transposição
Para a transposição de valores do local onde se encontram os elementos
comparativos para o local de referência, eleito como o de situação do imóvel,
foram utilizados índices determinados e aferidos no local.
Os índices utilizados para aferição foram baseados na seguinte escala de
valores:

I - Equipamentos Urbanos
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Variáveis

Sim

Não

Trafegabilidade

20

0

Luz Domiciliar

13

0

Rede de Água

11

0

Luz Pública

7

0

Guias e Sarjetas

5

0

Rede de Esgoto

4

0

Telefonia

2

0

Gás

1

0

Distância ao Transporte
Coletivo

Pavimentação

Largura da Via

Asfalto

17

Até 100m

15

Praças

5

Paralelepípedo

16

De 100 a 300m

10

Acima de 20m

5

Cascalho ou Pedra

8

De 300 a 500m

5

De 10 a 20m

3

Terra

5

Acima de 500m

0

Até 10m

1

II - Características da Região
Densidade de Ocupação

Nível Econômico

Fator Comercial

Classe Alta

1,50 a 2,00

Alto

1,00

De 100% a 70%

1,00

Classe Média-Alta

1,25 a 1,50

Médio-Alto

0,95

De 70% a 40%

0,95

Classe Média

1,00 a 1,25

Médio

0,90

Abaixo de 40%

0,90

Classe Média-Baixa

0,85 a 1,00

Médio-Baixo

0,85

Classe Baixa

0,70 a 0,85

Baixo

0,80

Como o fator transposição refere-se à variação do preço dos imóveis em
função da localização, sua aplicação ocorre apenas na parcela referente à
cota-parte terreno e será considerado de acordo com a seguinte fórmula:
Ftr = 1 + (((ILAVA – ILCOMP) / ILCOMP)) x pt)
Onde:
Ftransp : Fator Transposição
ILAVA: Índice de Local correspondente ao Imóvel Avaliando
ILCOMP: Índice de Local correspondente ao Elemento Comparativo
pt: Participação do valor do terreno no valor total dos imóveis
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Fator Área
Para homogeneização dos elementos comparativos no que se refere à área
que apresentam foi utilizado o fator de área em conformidade com as
prescrições do “Curso Básico de Engenharia Legal e de Avaliações”, de
autoria de Sérgio Antônio Abunahman, publicado pela Editora Pini:
Fa = (área de elemento pesquisado)1/4 => para diferença inferior a 30%
(área de terreno avaliado)
ou,
Fa = (área de elemento pesquisado)1/8 => para diferença superior a 30%
(área de terreno avaliado)

6.2.4. Situação Paradigma
Para a homogeneização dos valores unitários de locação foi considerada a área de
galpão . A situação paradigma considerada que possibilitou a homogeneização dos
valores é a seguinte:
SITUAÇÃO PARADIGMA
Área de Terreno =
Índice de Local =

204,536.57 m²
136.13

Conforme informação do consulente, não há área de preservação ambiental. Dessa
forma, não se faz necessário a homogeneizar a área do terreno.

6.2.5. Valor Unitário
Homogeneizados os elementos que compõem o campo amostral através de fatores de
fonte, localização, área, padrão construtivo, idade e estado de conservação, conforme
Anexo 2 – Tratamento por Fatores, obteve-se o seguinte valor unitário básico:
. Valor Unitário Básico

R$ 185,15/m²
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6.2.6. Valor de Venda do Terreno
O valor de venda do imóvel foi obtido aplicando-se o valor unitário básico pela área.
Com isso o valor de locação para Agosto de 2012:
Valor de Venda = R$ 185,11 x 204.536,57 m²
Em números redondos:

Valor de Venda - Terreno
R$ 37.870.000,00
(Trinta e sete milhões, oitocentos e setenta mil reais)
(Agosto de 2012)

6.3. Valor de Locação Futura
6.3.1. Metodologia
Para determinação do valor de locação do imóvel foi utilizado o Método Comparativo
Direto de Dados de Mercado.

6.3.2. Elementos Comparativos
Foram realizadas pesquisas na região onde está implantado o imóvel em análise, com
a finalidade de investigar escritórios disponíveis para locação.
O campo amostral utilizado para a determinação do valor do imóvel é composto por 9
(nove) elementos comparativos que podem ser observados junto ao Anexo 2 –
Elementos Comparativos - Locação.
Os imóveis pesquisados apresentam diferentes características como localização,
padrão construtivo, idade, estado de conservação, áreas e outras que impossibilitam
uma comparação direta apenas de seus preços unitários, motivo pelo qual foi
empregado o Tratamento por Fatores para a determinação do valor unitário.

6.3.3. Tratamento Por Fatores
No presente trabalho foram utilizados os seguintes fatores de homogeneização:
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Fator de Fonte
Com a finalidade de isolar a eventual existência da elasticidade das ofertas,
os preços unitários pedidos nos elementos comparativos relativos a ofertas
foram abatidos em 10%, para posterior consideração dos dados nos cálculos
estatísticos.
Fator de Transposição
Para a transposição de valores do local onde se encontram os elementos
comparativos para o local de referência, eleito como o de situação do imóvel,
foram utilizados índices determinados e aferidos no local. Os índices
utilizados para aferição foram baseados na seguinte escala de valores:
I - Equipamentos Urbanos
Variáveis

Sim

Não

Trafegabilidade

20

0

Luz Domiciliar

13

0

Rede de Água

11

0

Luz Pública

7

0

Guias e Sarjetas

5

0

Rede de Esgoto

4

0

Telefonia

2

0

Gás

1

0

Distância ao Transporte
Coletivo

Pavimentação

Largura da Via

Asfalto

17

Até 100m

15

Praças

5

Paralelepípedo

16

De 100 a 300m

10

Acima de 20m

5

Cascalho ou Pedra

8

De 300 a 500m

5

De 10 a 20m

3

Terra

5

Acima de 500m

0

Até 10m

1

II - Características da Região
Densidade de Ocupação

Nível Econômico

Fator Comercial

Classe Alta

1,50 a 2,00

Alto

1,00

De 100% a 70%

1,00

Classe Média-Alta

1,25 a 1,50

Médio-Alto

0,95

De 70% a 40%

0,95

Classe Média

1,00 a 1,25

Médio

0,90

Abaixo de 40%

0,90

Classe Média-Baixa

0,85 a 1,00

Médio-Baixo

0,85
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Classe Baixa

0,70 a 0,85

Baixo

0,80

Como o fator transposição refere-se à variação do preço dos imóveis em
função da localização, sua aplicação ocorre apenas na parcela referente à
cota-parte terreno e será considerado de acordo com a seguinte fórmula:
Ftr = 1 + (((ILAVA – ILCOMP) / ILCOMP)) x pt)
Onde:
Ftransp : Fator Transposição
ILAVA: Índice de Local correspondente ao Imóvel Avaliando
ILCOMP: Índice de Local correspondente ao Elemento Comparativo
pt: Participação do valor do terreno no valor total dos imóveis

Fator Padrão Construtivo
Para a transformação do padrão construtivo de todos os elementos em uma
situação comum, eleita como a do imóvel avaliando, foi utilizado o estudo
Valores de Edificações de Imóveis Urbanos - IBAPE/SP - Versão 2002,
concebido a partir de estudos anteriores realizados pela Comissão de Peritos
nomeada pelo Provimento nº 02/86 dos MM. Juízes de Direito das Varas da
Fazenda Municipal da Capital de São Paulo.
Como o fator padrão construtivo refere-se à variação do preço dos imóveis
em função do padrão da construção, sua aplicação ocorre apenas na parcela
referente à cota-parte construção e será considerado de acordo com a
seguinte fórmula:
Fpc = 1 + (((PdAVA – PdCOMP) / PdCOMP)) x pc)
Onde:
Fpc: Fator Padrão Construtivo
PdAVA: Padrão Construtivo correspondente ao Imóvel Avaliando
PdCOMP: Padrão Construtivo correspondente ao Elemento Comparativo
pc: Participação do valor da construção no valor total dos imóveis

Fator Depreciação
Para a consideração da depreciação do imóvel foi utilizado o critério de
Ross/Heidecke que leva em conta o estado de conservação em que se
apresenta a edificação, a sua vida útil e a sua idade.
Neste método, o fator de depreciação física k é obtido através de uma tabela
de dupla entrada, na qual se encontra, na primeira coluna a idade em
percentual da vida útil provável (I/V) e, na primeira linha, o estado de
conservação do imóvel. Obtido o fator k resultante da tabela de Ross-
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Heidecke, o percentual da depreciação física (Fd) a ser aplicado resulta da
equação abaixo:
Fd = (100 - k) / 100
Levando-se em conta que o estado de conservação somente irá influir na
parcela-construção, este fator será ponderado a partir da porcentagem
referente ao valor da construção, verificada, de forma geral, no valor de venda
de imóveis comerciais.
Fdep = 1 + (((FdepAVA – FdepCOMP) / FdepCOMP)) x pc)
Onde:
Fdep: Fator Depreciação
FdepAVA: Fator de Depreciação correspondente ao Imóvel avaliando
FdepCOMP: Fator de Depreciação correspondente ao Elemento Comparativo
pc: Participação do valor da construção no valor total dos imóveis
Fator Área
Para homogeneização dos elementos comparativos no que se refere à área
que apresentam foi utilizado o fator de área em conformidade com as
prescrições do “Curso Básico de Engenharia Legal e de Avaliações”, de
autoria de Sérgio Antônio Abunahman, publicado pela Editora Pini:
Fa = (área de elemento pesquisado)1/4 => para diferença inferior a 30%
(área de terreno avaliado)
ou,
Fa = (área de elemento pesquisado)1/8 => para diferença superior a 30%
(área de terreno avaliado)

6.3.4. Situação Paradigma
Para a homogeneização dos valores unitários de locação foi considerada área média
de um futuro galpão. A situação paradigma considerada que possibilitou a
homogeneização dos valores é a seguinte:
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SITUAÇÃO PARADIGMA

y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

Área Construída =

3,325.00 m²

Área Útil =

3,325.00 m²
105.75

Índice de Local =
Cota-Parte Terreno =

35%

Cota-Parte Construção =

65%
R$ 0.00

Valor da Vaga =
Padrão =

1.326

Idade =

1 anos

Vida Útil Referencial =

80 anos
A

Estado de Conservação =
Fator de Depreciação =
Área de Terreno =

0.990
204,536.57 m²

6.3.5. Valor Unitário
Homogeneizados os elementos que compõem o campo amostral através de fatores de
fonte, localização, área, padrão construtivo, idade e estado de conservação, conforme
Anexo 2 – Tratamento por Fatores, obteve-se o seguinte valor unitário básico:
. Valor Unitário Básico

R$ 19,85/m²

6.3.6. Valor de Locação Futura
O valor de locação do imóvel foi obtido aplicando-se o valor unitário básico de locação
pela área de galpão. Com isso o valor de locação para Agosto de 2012:
Em números redondos:

Valor de Locação Futura
R$ 19,85/ m² /mês
(Dezenove reais e oitenta e cinco centavos por metro quadrado de
área construída por mês)
(Agosto de 2012)
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6.4. Valor de Venda (As If)
6.4.1. Valor do Terreno
Conforme calculado anteriormente, o valor do terreno é R$ 37.160.000,00.

6.4.2. Valor da Construção
6.4.2.1. Metodologia
Para a determinação do valor da construção foi aplicado o Método da Quantificação do
Custo que identifica o valor do bem ou de suas partes constituintes por meio de
orçamentos sintéticos ou analíticos, a partir das quantidades de serviços e respectivos
custos diretos e indiretos.

6.4.2.2. Área Equivalente de Construção
Para cálculo do custo de construção, é preciso adequar os custos dos diferentes
pavimentos, através do conceito de área equivalente e a utilização de um único custo
unitário de construção, conforme preconizado pela NBR 12.721.
EDIFICAÇÃO
Armazén / DAP / Área Climatizada
Mezanino
Marquise (Docas)
Prédio ADM / Restaurante / Vestiários
Portaria (Prédio 1)
Conforto Motoristas (Prédio 2)
Conforto Motoristas (Prédio 3)
Passagem Coberta
---TOTAL

ÁREA (m²)
78.060,25
1.190,68
3.356,57
4.391,41
962,94
192,14
56,12
977,53
0,00
89.187,64

PESO
1,00
1,00
0,19
1,25
0,38
0,91
0,91
0,19
0,00

ÁREA
EQUIVALENTE
(m²)
78.060,25
1.190,68
637,75
5.489,26
365,92
174,85
51,07
185,73
0,00
86.155,51

6.4.2.3. Custo Unitário de Construção
O Custo Unitário de Construção foi obtido a partir do levantamento de mercado
efetuado pela Editora Pini publicado na Revista Guia da Construção, que apresenta
um custo unitário básico de construção para diversos tipos de imóvel de diferentes
padrões construtivos, referidos a uma determinada data-base.
Para os cálculos, o custo foi atualizado para a data de referência do presente laudo e
foram considerados também alguns custos adicionais, não computados na formação
do custo unitário levantado pela PINI, conforme tabela abaixo:
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Galpão de Uso Geral - Médio
R$ 959,16 /m²
mai/12
ago/12
0,50 %
R$ 963,96 /m²
10,00 %
R$ 867,56 /m²

Custos Adicionais
Fundações Especiais
Elevadores
Acabamentos Especiais
Projeto
Instalações Especiais
Dificuldade de Obra
Ar Condicionado
Subtotal

%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Despesas Indiretas
Subtotal

2,00 %

R$ 17,35 /m²
R$ 884,91 /m²

10,00 %

R$ 88,49 /m²
R$ 973,40 /m²

Taxa de Administração
Custo Unitário de Construção

R$ 0,00 /m²
R$ 0,00 /m²
R$ 0,00 /m²
R$ 0,00 /m²
R$ 0,00 /m²
R$ 0,00 /m²
R$ 0,00 /m²
R$ 867,56 /m²

6.4.2.4. Fator de Depreciação
Para a consideração da depreciação do imóvel foi utilizado o critério de Ross/Heidecke
que leva em conta o estado de conservação em que se apresenta a edificação, a sua
vida útil e a sua idade.
Neste método, o fator de depreciação física k é obtido através de uma tabela de dupla
entrada, na qual se encontra, na primeira coluna a idade em percentual da vida útil
provável (I/V) e, na primeira linha, o estado de conservação do imóvel. Obtido o fator k
resultante da tabela de Ross-Heidecke, o percentual da depreciação física (Fd) a ser
aplicado resulta da equação abaixo:
Fd = (100 - k) / 100
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EDIFICAÇÃO

IDADE (anos)

Armazén / DAP / Área Climatizada
Mezanino
Marquise (Docas)
Prédio ADM / Restaurante / Vestiários
Portaria (Prédio 1)
Conforto Motoristas (Prédio 2)
Conforto Motoristas (Prédio 3)
Passagem Coberta
----

ESTADO DE
FATOR DE
CONSERVAÇÃO DEPRECIAÇÃO

0
0
0
0
0
0
0
0
0

A
A
A
A
A
A
A
A
A

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

6.4.2.5. Valor da Construção
O valor da construção corresponde ao produto entre o custo unitário, a área construída
equivalente e o fator de depreciação.

EDIFICAÇÃO

ÁREA
FATOR DE
VALOR DA
EQUIVALENTE (m²) DEPRECIAÇÃO EDIFICAÇÃO (R$)

Armazén / DAP / Área Climatizada
Mezanino
Marquise (Docas)
Prédio ADM / Restaurante / Vestiários
Portaria (Prédio 1)
Conforto Motoristas (Prédio 2)
Conforto Motoristas (Prédio 3)
Passagem Coberta
---TOTAL

78.060,25
1.190,68
637,75
5.489,26
365,92
174,85
51,07
185,73
0,00
86.155,51

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

75.984.000,000
1.159.000,000
621.000,000
5.343.000,000
356.000,000
170.000,000
50.000,000
181.000,000
0,000
83.864.000,00

Logo, em números redondos, o valor total de construção é:
VALOR DA CONSTRUÇÃO = R$ 83.860.000,00
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6.4.3. Valor de Venda do Imóvel
Computados os valores calculados, o valor de venda é:
VALOR DE VENDA = VALOR DO TERRENO + VALOR DA CONSTRUÇÃO
VALOR DE VENDA = R$ 37.870.000,00 + R$ 83.860.000,00

Valor – As If Complete
R$ 121.730.000,00
(Cento e vinte e um milhões, setecentos e trinta mil reais)

(Agosto de 2012)
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7. TERMO DE ENCERRAMENTO
Este trabalho foi realizado com isenção de ânimos, é independente e totalmente livre
de quaisquer vantagens ou envolvimento do profissional responsável.
Este laudo é composto por 25 (vinte e cinco) folhas e 5 (cinco) anexos.

São Paulo, 28 de Agosto de 2012.

COLLIERS INTERNATIONAL DO BRASIL
CREA-SP: 0931874

Paula Casarini
CREA 5.060.339.429/D
Manager | Valuation & Advisory Services

Mony Lacerda Khouri
CREA 5.061.519.418
Coordinator | Valuation & Advisory Services
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ANEXOS
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ANEXO 1
ELEMENTOS COMPARATIVOS
VENDA
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Endereço:

Rodovia Ayrton Senna - km 6

Fonte:

Emerson - (34)3215-8300

O/T:

O

Municipio

Uberlândia, MG

Preço (R$):

450.000,00

V/L:

V

Área de terreno (m²):

3.000,00

Valor do Terreno (R$):

405.000,00

Mês:

8

Área de construção (m²)

0,00

Fator de elasticidade:

0,90

Valor Unitário Homogenizado:

R$ 184,28 /m²

Ano: 2012 Valor da construção (R$) 0,00
Observações

R$ 135,00 /m²

Preço unitário de terreno, descontados fator de elasticidade :
2

Endereço:

BR - 452

Fonte:

Multi - Itamar (34)3239-7000

O/T:

O

Municipio

Uberlândia, MG

Preço (R$):

7.000.000,00

V/L:

V

Área de terreno (m²):

90.000,00

Valor do Terreno (R$):

6.300.000,00

Mês:

8

Área de construção (m²)

0,00

Fator de elasticidade:

0,90

Valor Unitário Homogenizado:

R$ 133,28 /m²

Ano: 2012 Valor da construção (R$) 0,00
Observações
Preço unitário de terreno, descontados fator de elasticidade :
3

R$ 70,00 /m²

Endereço:

Rodovia Ayrton Senna - próx. Ao
Fonte:
trevo da 365

(34)3231-7003

O/T:

O

Municipio

Uberlândia, MG

Preço (R$):

2.500.000,00

V/L:

V

Área de terreno (m²):

5.430,00

Valor do Terreno (R$):

2.250.000,00

Mês:

8

Área de construção (m²)

0,00

Fator de elasticidade:

0,90

Valor Unitário Homogenizado:

R$ 229,56 /m²

Ano: 2012 Valor da construção (R$) 0,00
Observações

R$ 414,36 /m²

Preço unitário de terreno, descontados fator de elasticidade :
Endereço:

BR - 497 (ao lado do La Luna)

Fonte:

(34)9664-7400

O/T:

O

Municipio

Uberlândia, MG

Preço (R$):

950.000,00

V/L:

V

Área de terreno (m²):

6.766,35

Valor do Terreno (R$):

855.000,00

Mês:

8

Área de construção (m²)

0,00

Fator de elasticidade:

0,90

Valor Unitário Homogenizado:

R$ 180,57 /m²

4

Ano: 2012 Valor da construção (R$) 0,00
Observações
Preço unitário de terreno, descontados fator de elasticidade :
5

Endereço:

BR - 050

R$ 126,36 /m²
(34)3232-1050/ 7067

Fonte:

O/T:

O

Municipio

Uberlândia, MG

Preço (R$):

0,00

V/L:

V

Área de terreno (m²):

3.672,00

Valor do Terreno (R$):

1.223.000,00

Mês:

8

Área de construção (m²)

0,00

Fator de elasticidade:

0,90

Valor Unitário Homogenizado:

R$ 235,47 /m²

Ano: 2012 Valor da construção (R$) 0,00
Observações
Preço unitário de terreno, descontados fator de elasticidade :
6

Endereço:

Próximo à Av. Cesário Crosara

R$ 333,06 /m²
Delta (34) 3238-5151

Fonte:

O/T:

O

Municipio

Uberlândia, MG

Preço (R$):

0,00

V/L:

V

Área de terreno (m²):

3.140,00

Valor do Terreno (R$):

900.000,00

Mês:

8

Área de construção (m²)

0,00

Fator de elasticidade:

0,90

Valor Unitário Homogenizado:

R$ 199,20 /m²

Ano: 2012 Valor da construção (R$) 0,00
Observações
Preço unitário de terreno, descontados fator de elasticidade :

R$ 286,62 /m²
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Endereço:

Av José Andraus Gassani - Na frente
Fonte:
da Aliança

Rosângela (34) 92337404

Municipio

Uberlândia, MG

0,00

O/T:

O

V/L:

V

Área de terreno (m²):

29.000,00

Valor do Terreno (R$):

2.610.000,00

Mês:

8

Área de construção (m²)

0,00

Fator de elasticidade:

0,90

Valor Unitário Homogenizado:

R$ 140,31 /m²

Ano: 2012 Valor da construção (R$) 0,00

Preço (R$):

Observações
R$ 90,00 /m²

Preço unitário de terreno, descontados fator de elasticidade :
8

Endereço:
Municipio

Av José Andraus Gassani
Uberlândia, MG

Rosângela (34) 92337405

Fonte:

O/T:

O

V/L:

V

Área de terreno (m²):

42.000,00

Valor do Terreno (R$):

3.780.000,00

Mês:

8

Área de construção (m²)

0,00

Fator de elasticidade:

0,90

Valor Unitário Homogenizado:

R$ 143,73 /m²

Ano: 2012 Valor da construção (R$) 0,00

Preço (R$):

0,00

Observações
Preço unitário de terreno, descontados fator de elasticidade :
9

R$ 90,00 /m²

Endereço:

Gleba 02E - Próximo Av José Andraus
Fonte:
Gassani

Delta (34) 3238-5151
0,00

O/T:

O

Municipio

Uberlândia, MG

Preço (R$):

V/L:

V

Área de terreno (m²):

20.000,00

Valor do Terreno (R$):

2.700.000,00

Mês:

8

Área de construção (m²)

0,00

Fator de elasticidade:

0,90

Valor Unitário Homogenizado:

R$ 223,16 /m²

Ano: 2012 Valor da construção (R$) 0,00
Observações

R$ 135,00 /m²

Preço unitário de terreno, descontados fator de elasticidade :
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ANEXO 2
ELEMENTOS COMPARATIVOS
LOCAÇÃO
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BR - 050, Próximo à Rodonaves

Fonte:

Planejar - Cecília - (34)3231-5565

O/T:

O

Municipio

Uberlândia, MG

Preço (R$):

16,000.00

V/L:

L

Área de Terreno (m²):

0.00

Área de Construção (m²):

1,600.00

ACH (m²):

1,600.00

Fator de elasticidade:

0.90

A.P.T. (m²):

1,600.00

A.M. (m²):

0.00

A.P.S. (m²):

0.00

A.P.I. (m²):

0.00

Idade (anos):

20

Padrão:

0.73

Estado de Conservação:

C

Fator de Depreciação:

0.790

Ano:

Número de Vagas:

0

Preço Pedido (R$):

16,000.00

2012

Valor, sem Ff e Vagas (R$):

14,400.00

Valor Unitário Homogenizado:

R$ 16.40 /m²

Endereço:

BR - 050, Próximo à Rodonaves

Fonte:

Rotina - Vera - (34)3239-5000

ÁREAS

Mês:
8

2
O/T:

O

Municipio

Uberlândia, MG

Preço (R$):

18,000.00

V/L:

L

Área de Terreno (m²):

0.00

Área de Construção (m²):

1,500.00

ACH (m²):

1,500.00

Fator de elasticidade:

0.90

A.P.T. (m²):

1,500.00

A.M. (m²):

0.00

A.P.S. (m²):

0.00

A.P.I. (m²):

0.00

Idade (anos):

15

Padrão:

0.73

Estado de Conservação:

C

Fator de Depreciação:

0.850

Ano:

Número de Vagas:

0

Preço Pedido (R$):

18,000.00

2012

Valor, sem Ff e Vagas (R$):

16,200.00

Valor Unitário Homogenizado:

R$ 19.05 /m²

Endereço:

BR - 050, Próximo ao Makro

Fonte:

Galvani - (34)9992-3288/9116-0998

ÁREAS

Mês:
8

3
O/T:

O

Municipio

Uberlândia, MG

Preço (R$):

10,000.00

V/L:

L

Área de Terreno (m²):

0.00

Área de Construção (m²):

1,000.00

ACH (m²):

1,000.00

Fator de elasticidade:

0.90

A.P.T. (m²):

1,000.00

A.M. (m²):

0.00

A.P.S. (m²):

0.00

A.P.I. (m²):

0.00

Idade (anos):

20

Padrão:

0.73

Estado de Conservação:

C

Fator de Depreciação:

0.790

Ano:

Número de Vagas:

0

Preço Pedido (R$):

10,000.00

2012

Valor, sem Ff e Vagas (R$):

9,000.00

Valor Unitário Homogenizado:

R$ 16.40 /m²

Endereço:

BR - 050 Próximo ao viaduto

Fonte:

Ana Paula - (34)8802-4198

ÁREAS

Mês:
8

4
O/T:

O

Municipio

Uberlândia, MG

Preço (R$):

11,000.00

V/L:

L

Área de Terreno (m²):

0.00

Área de Construção (m²):

680.00

ACH (m²):

680.00

Fator de elasticidade:

0.90

A.P.T. (m²):

680.00

A.M. (m²):

0.00

A.P.S. (m²):

0.00

A.P.I. (m²):

0.00

Idade (anos):

15

Padrão:

0.73

Estado de Conservação:

C

Fator de Depreciação:

0.850

Ano:

Número de Vagas:

0

Preço Pedido (R$):

11,000.00

2012

Valor, sem Ff e Vagas (R$):

9,900.00

Valor Unitário Homogenizado:

R$ 25.68 /m²

ÁREAS

Mês:
8
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Endereço:

BR - 050Próximo à Cristal

Fonte:

Multi - Itamar (34)3239-7000

O/T:

O

Municipio

Uberlândia, MG

Preço (R$):

18,000.00

V/L:

L

Área de Terreno (m²):

0.00

Área de Construção (m²):

1,200.00

ACH (m²):

1,200.00

Fator de elasticidade:

0.90

A.P.T. (m²):

1,200.00

A.M. (m²):

0.00

A.P.S. (m²):

0.00

A.P.I. (m²):

0.00

Idade (anos):

18

Padrão:

0.73

Estado de Conservação:

C

Fator de Depreciação:

0.820

Ano:

Número de Vagas:

0

Preço Pedido (R$):

18,000.00

2012

Valor, sem Ff e Vagas (R$):

16,200.00

Valor Unitário Homogenizado:

R$ 24.19 /m²

Endereço:

BR - 365 Próximo ao pontilhão

Fonte:

Rotina - Vera - (34)3239-5000

ÁREAS

Mês:
8

6
O/T:

O

Municipio

Uberlândia, MG

Preço (R$):

12,000.00

V/L:

L

Área de Terreno (m²):

0.00

Área de Construção (m²):

900.00

ACH (m²):

900.00

Fator de elasticidade:

0.90

A.P.T. (m²):

900.00

A.M. (m²):

0.00

A.P.S. (m²):

0.00

A.P.I. (m²):

0.00

Idade (anos):

20

Padrão:

0.73

Estado de Conservação:

C

Fator de Depreciação:

0.790

Ano:

Número de Vagas:

0

Preço Pedido (R$):

12,000.00

2012

Valor, sem Ff e Vagas (R$):

10,800.00

Valor Unitário Homogenizado:

R$ 21.86 /m²

Endereço:

BR - 050 Próximo ao Trevo com a BR Fonte:
365

Daniel - (34)3233-3600

ÁREAS

Mês:
8

7
O/T:

O

Municipio

Uberlândia, MG

Preço (R$):

12,000.00

V/L:

L

Área de Terreno (m²):

0.00

Área de Construção (m²):

1,000.00

ACH (m²):

1,000.00

Fator de elasticidade:

0.90

A.P.T. (m²):

1,000.00

A.M. (m²):

0.00

A.P.S. (m²):

0.00

A.P.I. (m²):

0.00

Idade (anos):

15

Padrão:

0.73

Estado de Conservação:

C

Fator de Depreciação:

0.850

Ano:

Número de Vagas:

0

Preço Pedido (R$):

12,000.00

2012

Valor, sem Ff e Vagas (R$):

10,800.00

Valor Unitário Homogenizado:

R$ 19.05 /m²

Endereço:

BR - 050

Fonte:

Valor - (34)3236-9955

ÁREAS

Mês:
8

8
O/T:

O

Municipio

Uberlândia, MG

Preço (R$):

4,900.00

V/L:

L

Área de Terreno (m²):

0.00

Área de Construção (m²):

373.00

ACH (m²):

373.00

Fator de elasticidade:

0.90

A.P.T. (m²):

373.00

A.M. (m²):

0.00

A.P.S. (m²):

0.00

A.P.I. (m²):

0.00

Idade (anos):

15

Padrão:

0.73

Estado de Conservação:

C

Fator de Depreciação:

0.860

Ano:

Número de Vagas:

0

Preço Pedido (R$):

4,900.00

2012

Valor, sem Ff e Vagas (R$):

4,410.00

Valor Unitário Homogenizado:

R$ 20.75 /m²

ÁREAS

Mês:
8
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Endereço:

CTR Uberlândia

Fonte:

Colliers International - (11) 3323-0000

O/T:

T

Municipio

Uberlândia, MG

Preço (R$):

51,537.50

V/L:

L

Área de Terreno (m²):

0.00

Área de Construção (m²):

3,325.00

ACH (m²):

3,325.00

Fator de elasticidade:

1.00

A.P.T. (m²):

3,325.00

A.M. (m²):

0.00

A.P.S. (m²):

0.00

A.P.I. (m²):

0.00

Idade (anos):

2

Padrão:

1.33

Estado de Conservação:

A

Fator de Depreciação:

0.980

Ano:

Número de Vagas:

0

Preço Pedido (R$):

51,537.50

2012

Valor, sem Ff e Vagas (R$):

51,537.50

Valor Unitário Homogenizado:

R$ 15.61 /m²

ÁREAS

Mês:
8
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ANEXO 3
TRATAMENTO POR FATORES
VALOR UNITÁRIO DE VENDA
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Valor Unitário
(R$/m²)

F Transp

F Area

1,7740
1,9990
0,9170
1,7740
1,1000
1,1000
1,7740
1,7740
1,9030

0,5910
0,9050
0,6370
0,6550
0,6070
0,5950
0,7850
0,8230
0,7500

Fator Final q (R$/m²)

descontado fator oferta

1
2
3
4
5
6
7
8
9

135,00
70,00
414,36
126,36
333,06
286,62
90,00
90,00
135,00

1,365
1,904
0,554
1,429
0,707
0,695
1,559
1,597
1,653

184,28
133,28
229,56
180,57
235,47
199,20
140,31
143,73
223,16

Legenda: Valor Unitário, descontados o fator de fonte e o valor de vagas em R$/m²; F
Pd: Fator padrão; F Dep: Fator Depreciação; F Transp: Fator transposição; F Area:
Fator Área; Fator Final = 6Fi – n + 1 (onde n é o número de fatores utilizados); q: Valor
Unitário Homogeneizado.

VALOR UNITÁRIO BÁSICO
Soma = R$
Número de Elementos =
Valor Médio = R$

1.669,55 / m²
9
185,51 / m²

Intervalo para Saneamento
Limite Inferior = R$
129,85 / m²
Limite Superior = R$
241,16 / m²
Média Saneada
Soma = R$
1.669,55 / m²
Número de Elementos =
9
Valor Médio = R$
185,51 / m²

Colliers International Brasil, and certain of its subsidiaries, is an independently owned and operated business and a member firm of
Colliers International Property Consultants, an affiliation of independent companies with over 480 offices throughout more than 61
countries worldwide.
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INTERVALO DE CONFIANÇA
TEORIA DAS PEQUENAS AMOSTRAS
Número de Amostras:

9

Número de Graus de Liberdade:

8

tc (tabelado):

1,397

Desvio Padrão =

39,66

Limite Inferior = R$
Limite Superior = R$

167,04 / m²
203,97 / m²

CAMPO DE ARBÍTRIO
Elementos Efetivamente Utilizados
Limite Inferior = R$
133,28 / m²
Limite Superior = R$
235,47 / m²
Campo de Arbítrio
Limite Inferior = R$
166,95 / m²
Limite Superior = R$
204,06 / m²
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ANEXO 4
TRATAMENTO POR FATORES
VALOR UNITÁRIO DE LOCAÇÃO
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Elemento

Valor Unitário
(R$/m²)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

9.00
10.80
9.00
14.56
13.50
12.00
10.80
11.82
15.50

descontado fator
oferta

+55 11 3323-0000
+55 11 3323-0001

F Pd

P dep

F
Transp

Fator
Final

q
(R$/m²)

1.5370
1.5370
1.5370
1.5370
1.5370
1.5370
1.5370
1.5370
1.0000

1.1650
1.1070
1.1650
1.1070
1.1350
1.1650
1.1070
1.0980
1.0070

1.1200
1.1200
1.1200
1.1200
1.1200
1.1200
1.1200
1.1200
1.0000

1.822
1.764
1.822
1.764
1.792
1.822
1.764
1.755
1.007

16.40
19.05
16.40
25.68
24.19
21.86
19.05
20.75
15.61

Legenda: Valor Unitário, descontados o fator de fonte e o valor de vagas em R$/m²; F
Pd: Fator padrão; F Dep: Fator Depreciação; F Transp: Fator transposição; F Area:
Fator Área; Fator Final = 6Fi – n + 1 (onde n é o número de fatores utilizados); q: Valor
Unitário Homogeneizado.

VALOR UNITÁRIO BÁSICO

Soma = R$

178.99 / m²

Número de Elementos =
Valor Médio =

R$

9
19.89 / m²

Intervalo para Saneamento
Limite Inferior = R$

13.92

/ m²

Limite Superior = R$

25.85

/ m²

Média Saneada
Soma = R$

178.99 / m²

Número de Elementos =
Valor Médio =

R$

9
19.89 / m²
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INTERVALO DE CONFIANÇA
TEORIA DAS PEQUENAS AMOSTRAS
Número de Amostras:

9

Número de Graus de Liberdade:

8

tc (tabelado):

1.397

Desvio Padrão =

3.55

Limite Inferior = R$
Limite Superior = R$

18.24
21.54

/ m²
/ m²

CAMPO DE ARBÍTRIO
Elementos Efetivamente Utilizados
Limite Inferior = R$
15.61 / m²
Limite Superior = R$

25.68

/ m²

Campo de Arbítrio
Limite Inferior = R$
16.91
Limite Superior = R$
22.87

/ m²
/ m²
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ANEXO 5
DOCUMENTAÇÃO DO IMÓVEL
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• ANEXO 12 – Relatório de Rating Preliminar
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CMBS / Brasil

Brasil Plural Securitizadora S.A.
Série 2012-4
Relatório de Rating Preliminar
Neste Relatório
Estrutura de Capital ........................ 1
Resumo da Transação.................... 1
Fundamentos do Rating.................. 1
Sensibilidade do Rating .................. 2
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Transação e Estrutura Legal........... 2
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Estrutura Financeira e
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Monitoramento ................................ 5
Apêndice A: Lojas
Americanas S.A. ............................. 6
Apêndice B: Sumário
da Transação .................................. 7

Estrutura de Capital
Classe/Série
Série 2012-4
Série 2012-5
Total da Emissão

Montante
(BRLmi)
81,0
10,0
91,0

Vencimento
Final Legal
Ago/2028
Ago/2028

Rating
A-(bra)(prel)
NA

Reforço
de Crédito (%)
--

Perspectiva
Estável

O Rating Preliminar não constitui a opinião de crédito da Fitch Ratings, porém é uma indicação que poderá ser confirmada
ou não no momento da atribuição do rating final. O Rating Preliminar está baseado em informações prévias fornecidas
pelo emissor e outros participantes da estruturação desta oferta até 14 de novembro de 2012. O Rating Preliminar está
condicionado à conferência dos documentos finais que estejam em conformidade com as informações já recebidas.
Quaisquer alterações das informações poderão resultar em atribuição de rating final diferente do preliminar. Os ratings de
crédito da Fitch não constituem recomendação de compra, venda ou manutenção de um título. O Termo de Securitização
e outros materiais disponibilizados desta oferta deverão ser lidos anteriormente à sua aquisição. NA - Não avaliada

Resumo da Transação
A Fitch Ratings atribuiu o Rating Nacional Preliminar de Longo Prazo ‘A-(bra)(prel)’, com
Perspectiva Estável, à 4ª série da 1ª emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs)
da Brasil Plural Securitizadora S.A. (Brasil Plural). Esta operação é lastreada por recebíveis
imobiliários comerciais oriundos de um contrato de locação atípica entre a Lojas Americanas S.A.
(Lasa) e a PK Center Empreendimentos e Participações SPE Ltda. (PK Center). O imóvel objeto
do contrato será um Centro de Distribuição Direta (CDD), localizado em Uberlândia (MG).

Fundamentos do Rating

Pesquisa Relacionada
Relatório Analitico: Lojas Americanas
S.A. e Companhia Global do Varejo B2W (Lasa), 11 de setembro de 2012.

Analistas
Mirian Abe
+55-11-4504-2614
mirian.abe@fitchratings.com
Juliana Ayoub
+55-11-4504-2200
juliana.ayoub@fitchratings.com

Qualidade de Crédito da Locatária: A Lasa, avaliada com Rating Nacional de Longo Prazo
‘A+(bra)’, Perspectiva Estável, é a fonte pagadora dos aluguéis que lastreiam esta operação e
responsável por impostos prediais, despesas e seguros relacionados ao imóvel. Não será possível
solicitar revisão do aluguel nem rescindir o contrato sem pagamento de multa indenizatória
equivalente à soma dos aluguéis remanescentes. Superados os horizontes de risco de construção
mencionado abaixo, o rating da emissão deverá refletir o risco de crédito da locatária.
Risco de Construção: A propriedade objeto da locação ainda se encontra em fase de obras,
com conclusão prevista para 1º de agosto de 2013. O prazo locatício terá início nesta data, com
o primeiro valor locatício devido em setembro de 2013, independente da efetiva entrega e aceite
do imóvel. Dessa forma, os aluguéis serão devidos postecipadamente a partir de agosto de 2013.
O seguro-garantia de BRL11,6 milhões, prestado pela J. Malucelli Seguradora S.A., pela Argo e
pela Cesce Brasil, destina-se a garantir a perfeita execução dos contratos de construção.
Risco de Compensação dos Aluguéis: No caso de atraso na entrega da obra superior a trinta dias,
com exceção de eventos de força major, a Lasa terá direito a receber multa indenizatória por dia de
atraso proporcionalmente igual ao valor locatício devido. Se a multa não for paga pela PK Center no
prazo estipulado, a Fitch entende que a Lasa terá direito a não-pagamento do valor locatício devido. A
reserva de caixa de BRL8,0 milhões visa suportar o pagamento desta multa por cerca de seis meses.
Casamento de Índices e Taxas: O fluxo de pagamentos de aluguel e o saldo devedor dos
CRIs serão corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em datas e
intervalos iguais. Para o primeiro ano de locação, os aluguéis serão corrigidos de abril de 2012
até o mês anterior à data de início do prazo locatício. Para o segundo ano, o ajuste será de
abril de 2012 até o mês anterior à conclusão da obra. Para os demais anos, a correção será
anual, nas datas de aniversário de conclusão da obra (ou seja, agosto).
Seguro Patrimonial: A Lasa é responsável por contratar seguro contra danos físicos ao
imóvel. A apólice deverá cobrir o custo de reconstrução do imóvel, além do valor referente a
perdas de receita de aluguel por até nove meses.

www.fitchratings.com.br

14 de Novembro de 2012
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Sensibilidade do Rating
O rating reflete principalmente a capacidade de conclusão da obra com os recursos disponíveis.
Uma vez entregue o imóvel com o devido aceite da locatária e iniciado o prazo locatício, o rating
desta emissão deverá ser elevado para que se alinhe ao atual risco de crédito da Lasa, ‘A+(bra)’.
Assim, qualquer alteração na qualidade de crédito da locatária afetará diretamente o rating
atribuído à emissão. Caso haja atraso significativo no cronograma de entrega das obras, pode
haver rebaixamento do rating.

Análise de Dados
Modelagem, Aplicação de Critério e Adequação de Dados
Esta securitização de recebíveis imobiliários tem origem em um contrato de locação atípica, na
modalidade build-to-suit, entre a PK Center e a Lasa, analisado segundo a metodologia de
avaliação “Global Structured Finance Rating Criteria”, de 6 de junho de 2012, publicada pela
Fitch e disponível em 'www.fitchratings.com' e 'www.fitchratings.com.br'. O imóvel objeto da
locação é um CDD localizado em Uberlândia, Minas Gerais.
Para analisar a operação, a Fitch recebeu, entre outros documentos, cópias dos contratos de
locação, de construção e de alienação fiduciária do imóvel, além de minutas do contrato de
cessão da Cédula de Crédito Imobiliário (CCI), e de cópias do termo de securitização e do
parecer legal da operação. A Brasil Plural também forneceu dados referentes ao fluxo de caixa
da operação.

Transação e Estrutura Legal
Diagrama da Estrutura

Fonte: Documentos da Transação

A Brasil Plural irá emitir as séries quatro e cinco de sua primeira emissão de CRIs, sendo a 5ª
série subordinada à 4ª série. Os CRIs seniores serão distribuídos mediante oferta pública, e os
subordinados serão mantidos pela PK Center. As séries têm montante nominal inicial de
BRL81 milhões e BRL10,0 milhões, respectivamente, ambas com prazo total de 190 meses.
Para a quarta série, os pagamentos de juros e a amortização do principal ocorrerão
mensalmente de setembro de 2013 até o vencimento final da operação, em 15 de agosto de
2028. Os CRIs serão corrigidos monetariamente pelo IPCA em outubro de cada ano,
acrescido de remuneração a ser definida na data de emissão.

Metodologia Aplicada
Global Structured Finance Rating
Criteria, 6 de junho de 2012.

Esta operação é lastreada por uma CCI representativa de 80% dos direitos creditórios
decorrentes do contrato atípico de locação. Os pagamentos de aluguel cedidos à operação
serão depositados em conta da Brasil Plural constituída exclusivamente para o patrimônio
separado da operação, domiciliada no Banco Bradesco S.A. (Bradesco, Rating Nacional de
Longo Prazo 'AAA(bra)', Perspectiva Estável).
Até o vencimento da operação, a Brasil Plural deverá manter na conta centralizadora um fundo
de despesas de BRL80 mil, utilizando os recursos provenientes da subscrição dos CRIs. O fundo
de despesas é equivalente ao pagamento de 12 meses de custos de manutenção da operação.

Brasil Plural Securitizadora S.A.
Novembro de 2012
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Na emissão da operação, será constituída uma reserva de caixa de BRL8,0 milhões, que será
mantida em conta vinculada de titularidade da PK Center, de exclusiva movimentação da
Brasil Plural. Esta reserva poderá ser utilizada para fins de pagamento de multas
indenizatórias incididas por atraso na entrega do empreendimento, conforme previsto nos
contratos de construção e atípico de locação. Ao receber o devido aceite do imóvel pela
locatária, qualquer saldo residual desta reserva será liberado para a PK Center.A Brasil Plural
deverá realizar mensalmente a amortização extraordinária do valor principal da série
subordinada sempre que houver recursos disponíveis após o pagamento de juros e principal
da série sênior e a recomposição da reserva de despesas.

Estrutura Jurídica
Com base na estrutura legal da operação, a Fitch está convicta do comprometimento da
locatária em pagar os aluguéis que lastreiam a emissão. A agência solicitou e recebeu parecer
legal da assessoria jurídica da transação, atestando quanto à validade da constituição dos
documentos relacionados à transação, à perfeita e acabada cessão dos recebíveis imobiliários
e à impossibilidade de rescisão do contrato em decorrência do atraso na entrega da obra.

Esclarecimento
Em sua análise de crédito, a Fitch confia na opinião legal e/ou fiscal emitida pela assessoria
jurídica da transação. A agência reforça que não presta aconselhamento legal e/ou fiscal, nem
atesta que opiniões legais e/ou fiscais ou quaisquer outros documentos relacionados à
transação ou à sua estrutura sejam suficientes para qualquer propósito. A nota ao final deste
relatório esclarece que este documento não constitui consultoria legal, fiscal ou sobre a
estruturação da operação por parte da Fitch e nem deve ser utilizado como tal. Caso os
leitores deste relatório necessitem de aconselhamento legal, fiscal e/ou sobre a estruturação,
eles devem procurar profissionais capacitados nas jurisdições relevantes.

Determinação de Vencimento Final
O rating preliminar atribuído reflete a expectativa de pagamento pontual e integral do principal
investido nas datas programadas de amortização, acrescido de taxa de juros a ser definida na
data de emissão dos CRIs, corrigida anualmente pelo Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA) até o vencimento final da transação, em 15 de agosto de 2028.

Análise do Colateral
Os CRIs serão amortizados com os recebimentos dos aluguéis devidos pela locatária, que
deverão ser depositados em conta corrente do patrimônio separado da operação, domiciliada
no Bradesco e de titularidade da securitizadora.

A Propriedade
Localizado em Uberlândia (MG), o terreno onde se localiza o imóvel locado possui 200.332 m²
de área e pertence à PK Center. O CDD terá 85.831 m² de área construída, incluindo, entre
outros, um galpão com escritório, um prédio administrativo, portaria, casa de bombas, cabine
de medição e predio para gerador.
Os investidores contarão com a alienação fiduciária da propriedade como garantia real durante
todo o prazo locatício. No entanto, a Fitch não considerou esta garantia na análise de rating da
operação por entender que, devido à frequência mensal dos pagamentos, não haveria tempo
hábil para executar a alienação fiduciária e encontrar outro locatário disposto a pagar o mesmo
valor de aluguel ou vender o imóvel por valor equivalente a, no mínimo, o saldo devedor do CRI.

Contrato Atípico de Locação
O contrato de locação atípica, na modalidade build-to-suit, foi celebrado em 1º de agosto de 2012
entre a PK Center, como locadora, e a Lasa, na condição de locatária. O prazo locatício será de
15 anos, de 1º de agosto de 2013 a 31 de julho de 2028. O primeiro aluguel será devido em
setembro de 2013, no montante de BRL1.022.469. Para o primeiro ano de locação, este valor
será corrigido de abril de 2012 até o mês anterior à data de início do prazo locatício. Para o
segundo ano, o ajuste será de abril de 2012 até o mês anterior a data de conclusão da obra.
Brasil Plural Securitizadora S.A.
Novembro de 2012
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Para os demais anos, a correção será anual nas datas de aniversário de conclusão da obra.
A Lasa é responsável pelo pagamento de todos os impostos e taxas que incidirem sobre o
imóvel, como IPTU, luz e água. A empresa também é responsável por contratar seguro
patrimonial contra danos físicos ao imóvel.
Na hipótese de atraso no pagamento do aluguel, as locatárias deverão pagar multa de até 2%
e juros de 1% ao mês sobre o valor vigente do aluguel, que será corrigido monetariamente a
partir da data em que o pagamento deveria ter ocorrido.
O contrato poderá ser rescindido caso seja verificado o não pagamento de aluguel por um
período superior a quinze dias a partir da data original de vencimento do aluguel devido. Nesta
hipótese, a Lasa deverá pagar multa indenizatória equivalente ao aluguel vigente multiplicado
pelo número de meses restantes até o final do contrato.

Estrutura Financeira e Modelagem do Fluxo de Caixa
Seguro Patrimonial
A Lasa é responsável pela contratação de seguro patrimonial de seguradora de primeira linha
contra danos físicos ao imóvel em até 30 dias do início do prazo locatício. A emissora, através
de endosso, é a beneficiária da apólice. Em caso de sinistro, a seguradora deverá pagar,
como lucros cessantes, indenização equivalente à reconstrução do empreendimento, além de
até 12 meses de aluguel entre a data do sinistro e a reconstrução do imóvel. O beneficiário
desta apólice poderá solicitar o montante em espécie para cobrir o valor emitido na ocorrência
de sinistro total. Se houver sinistro parcial, o seguro patrimonial passará a cobrir o pagamento
do aluguel referente à área inutilizada. A renovação do seguro deverá ocorrer anualmente.
No entendimento da Fitch, em caso de sinistro, a responsabilidade de pagamento deixa de ser
exclusiva da Lasa, e a seguradora contratada passa a ser a fonte pagadora da operação.
Caso a seguradora se recuse a pagar a indenização em razão de o seguro estar em
desconformidade com o estabelecido em contrato, ou se a ocupação estiver irregular, a
locatária é obrigada a pagar à locadora o valor da cobertura securitária. Desta forma, a
responsabilidade de pagamento retorna à Lasa.

Ordem de Alocação de Recursos
(Simplificada)
(1) Pagamento de despesas
(2) Pagamento de juros aos CRIs seniores
(3) Pagamento de principal aos CRIs seniores
(conforme tabela de amortização)
(4) Constituição do Saldo Mínimo
(5) Amortização extraordinária (se houver)

Modelagem de Fluxo de Caixa
Para esta transação, serão cedidos fiduciariamente os aluguéis pagos posteriormente pela
locatária a partir de agosto de 2013. Parte dos aluguéis cedidos deverão fazer frente às
despesas da operação até seu vencimento final. As despesas relacionadas a esta emissão
serão pagas, em última instância, pela PK Center. A análise de fluxo de caixa abaixo
contempla 80% dos pagamentos mensais de aluguel de BRL1.022.469, com data base de abril
de 2012, sem correção monetária. O Índice de Cobertura do Serviço da Dívida (DSCR) para a
classe sênior de CRIs será de 1,07 vez durante toda a operação.

(6) Pagamento de juros aos CRIs subordinados
(7) Pagamento de principal aos CRIs

Análise do Fluxo de Caixa

subordinados

Data

Elaboração: Fitch Ratings

Out-12
Out-13
Out-14
Out-15
Out-16
Out-17
Out-18
Out-19
Out-20
Out-21
Out-22
Out-23
Out-24
Out-25
Out-26
Out-27
Ago-28

Saldo Devedor
Inicial do CRI
81.000.000
81.000.000
85.423.891
81.985.727
78.332.053
74.418.595
70.211.516
65.689.312
60.853.360
55.702.728
50.191.126
44.308.640
38.002.306
31.253.383
24.038.843
16.328.888
7.358.825

Valor do
Aluguel
817.975
9.815.703
9.815.703
9.815.703
9.815.703
9.815.703
9.815.703
9.815.703
9.815.703
9.815.703
9.815.703
9.815.703
9.815.703
9.815.703
9.815.703
8.997.728

Brasil Plural Securitizadora S.A.
Novembro de 2012

Amortização Pagamento de Saldo Devedor
%
Juros
Final do CRI Amortizado
81.000.000
0
251.263
(4.167.599)
85.423.891
0,3
3.438.165
5.667.662
81.985.727
4,3
3.653.674
5.452.153
78.332.053
8,6
3.913.458
5.192.369
74.418.595
13,1
4.207.079
4.898.748
70.211.516
18,0
4.522.204
4.583.623
65.689.312
23,3
4.835.952
4.269.875
60.853.360
29,0
5.150.632
3.955.195
55.702.728
35,0
5.511.602
3.594.225
50.191.126
41,4
5.882.486
3.223.340
44.308.640
48,3
6.306.334
2.799.493
38.002.306
55,6
6.748.922
2.356.905
31.253.383
63,5
7.214.540
1.891.287
24.038.843
71,9
7.709.955
1.395.872
16.328.888
80,9
8.970.063
894.583
7.358.825
90,6
7.358.825
229.364
0
100,0
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Risco de Contrapartes
Brasil Plural Securitizadora S.A. (Brasil Plural)
A Brasil Plural foi constituída em agosto de 2010 e tem entre suas atividades a aquisição e
securitização de créditos imobiliários e do agronegócio; gestão e administração de carteiras de
crédito imobiliário e do agronegócio; emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários
(“CRIs”) e Certificados de Recebíveis do Agronegócio (“CRAs”); e estruturação de operações
de securitização de créditos imobiliários e do agronegócio, bem como de serviços de
consultoria imobiliária para fundos de investimento que tenham como objetivo adquirir créditos
imobiliários e do agronegócio.
Desde sua constituição, a securitizadora vem mantendo contato com empresas que
pretendem realizar operações de captação de recursos via emissão de valores mobiliários. A
Brasil Plural vem desenvolvendo modelos de estruturação de operações, exemplificando as
potencialidades de negócios nesse segmento.

Partes da Transação
Função
Locatária
Coordenador Líder
Emissor
Locadora
Agente Fiduciário
Agente de
recebimento

Nome
Lojas Americanas S.A. (Lasa)
Brasil Plural Corretora de Câmbio Títulos e Valores
Mobiliários S.A.
Brasil Plural Securitizadora S.A.
PK Center Empreendimentos e Participações SPE Ltda.
Oliveira Trust DTVM S.A.
Banco Bradesco S.A.

Ratings
A+(bra)
NA

Perspectiva
Estável
NA

NA
NA
NA
AAA(bra)

NA
NA
NA
Estável

NA – Não Avaliada
Elaboração: Fitch Ratings

Monitoramento
A Fitch acompanhará o desempenho desta operação, de forma contínua, até seu vencimento
final. Este acompanhamento visa a assegurar que o rating atribuído continue refletindo,
apropriadamente, o perfil de risco da emissão.
A Fitch receberá relatórios em base regular sobre o desempenho do crédito cedido à operação.
Estas informações serão fornecidas pelas partes da transação e analisadas mensalmente pela
equipe da agência. A transação passará por revisão completa em base anual, ou a qualquer
momento em que ocorrer um fato relevante relacionado à operação ou à fonte pagadora dos
créditos.
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Apêndice A: Lojas Americanas S.A. (Lasa)
Fundada em 1929, a Lasa opera no segmento de varejo, com negócios distintos e
complementares, incluindo lojas físicas, comércio eletrônico e canal de TV, entre outros. Do
capital total da empresa, 43,97% pertencem aos controladores, as holdings S-Velame
Administração de Recursos e Participação S.A. e Porthos Holding LLC, além de mais seis
holdings. Indiretamente, a empresa é controlada por Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto
Sicupira e Marcel Hermann Telles.
A rede de lojas físicas sob a bandeira Lojas Americanas continua sendo a principal geradora
de receitas e EBITDAR do grupo. A crescente participação desta operação nos resultados
consolidados da Lasa tem beneficiado seu perfil de negócios. A companhia tem sido eficiente
em administrar um rentável mix de produtos e de preços, que sustenta margens fortes e
estáveis em seus negócios de varejo físico. O grupo também tem apresentado contínuo
incremento no número de lojas físicas, que tem contribuído para o aumento da participação
deste negócio na carteira consolidada.
No período de 12 menses encerrado em junho de 2012, o varejo físico representou 59% da
receita líquida e 82% do EBITDAR consolidado, frente aos 56% e 66% apresentados,
respectivamente, em 2009. A estratégia do grupo de abrir de 110 a 120 lojas em 2012 e de
120 a 130 lojas em 2013 deverá fortalecer ainda mais a geração de caixa consolidada. Esses
números se comparam a um histórico de abertura de noventa lojas em 2011; setenta em 2010;
e apenas 14 em 2009. A estratégia de expansão dos negócios do grupo também prevê o
crescimento do varejo eletrônico, que deve continuar a representar cerca de 20-25% do
EBITDA consolidado, segundo as projeções da Fitch.
A estratégia da Lojas Americanas é continuar gerando sólidos volumes de EBITDAR, reservar
suas margens operacionais e manter a liquidez. Em 2012, a Lasa pretende investir na expansão
dos negócios, principalmente através da abertura de lojas. Em 2012, a maior parte dos
investimentos, estimados em BRL584 milhões, do grupo deverá estar relacionada à expansão da
rede física. A empresa planeja focar seus negócios de varejo, o que leva a Fitch a acreditar que
a empresa buscará novas parcerias na atividade financeira, após o anúncio de encerramento da
parceria com a FAI - Financeira Americanas Itaú S.A. A agência acompanhará os efeitos deste
evento em sua estrutura de capital de giro e rentabilidade dos negócios.
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Apêndice B: Sumário da Transação

Brasil Plural Securitizadora 2012-4

CMBS/Brasil

Estrutura de Capital
Classe/Série

Rating

Série 2012-4
Série 2012-5
Total

A-(bra)(prel)
NA

Reserva de Liquidez
Período de Revolvência
Regime de Amortizaçãob
a
b
c

Perspectiva Total (%)
Estável
--

8.000.000
-Prorata

89,1
10,9
100,0

Montante
(BRL Mi)

Reforço de
Freq. de
Período de Vencimento
Créditoa (%) Taxa de Juros Pagamento Carência Final
ISIN

81,0
10,0
91,0

---

Reforço de Crédito Iniciala
Derivativos/Swaps
Excesso de Spreadc

IPCA+Spread

Mensal

10 meses

IPCA+15,0%

Mensal

10 meses

Ago/2028
Ago/2028

----

Reforço de crédito na forma de subordinação, calculado sobre o saldo devedor do CRI Sênior.
Estrutura de amortização entre as classes de cotas seniores e subordinadas.
Disponível para a classe mais sênior.

Informações Relevantes
Detalhes
Data de Emissão
País/Classe dos Ativos
País da SPE
Analistas

Analista de Monitoramento

15 de outubro de 2012
Brasil/CMBS/ Locação Atípica e Outros
Brasil
Mirian Abe
+55-11-4504-2614
Juliana Ayoub
+55-11-4504-2600
Kleber Oliveira
+55-11-4504-2613

Partes
Locatária
Coordenador Líder
Emissor
Locadora
Agente Fiduciário
Agente de Recebimento

Lojas Americanas S.A. (LASA)
Brasil Plural CCTVM S.A.
Brasil Plural Securitizadora S.A.
PK Center Empreendimentos e Participações SPE Ltda.
Oliveira Trust DTVM S.A.
Banco Bradesco S.A.

Principais Fundamentos do Rating
x Qualidade de Crédito da Locatária: A Lasa, avaliada com Rating Nacional de

Diagrama Simplificado da Estrutura

Longo Prazo ‘A+(bra)’, Perspectiva Estável, é a fonte pagadora dos aluguéis que
lastreiam esta operação e responsável por impostos prediais, despesas e
seguros relacionados ao imóvel. Não será possível solicitar revisão do aluguel
nem rescindir o contrato sem pagamento de multa indenizatória equivalente à
soma dos aluguéis remanescentes. Superados os horizontes de risco de
construção mencionado abaixo, o rating da emissão deverá refletir o risco de
crédito da locatária.
x Risco de Construção: A propriedade objeto da locação ainda se encontra em fase
de obras, com conclusão prevista para 1º de agosto de 2013. O prazo locatício terá
início nesta data, com o primeiro valor locatício devido em setembro de 2013,
independente da efetiva entrega e aceite do imóvel. Dessa forma, os aluguéis serão
devidos postecipadamente a partir de agosto de 2013. O seguro-garantia de
BRL11,6 milhões, prestado pela J. Malucelli Seguradora S.A., pela Argo e pela
Cesce Brasil, destina-se a garantir a perfeita execução dos contratos de construção.
x Risco de Compensação dos Aluguéis: No caso de atraso na entrega da obra
superior a trinta dias, com exceção de eventos de força major, a Lasa terá direito a
receber multa indenizatória por dia de atraso proporcionalmente igual ao valor
locatício devido. Se a multa não for paga pela PK Center no prazo estipulado, a
Fitch entende que a Lasa terá direito a não-pagamento do valor locatício devido. A
reserva de caixa de BRL8,0 milhões visa suportar o pagamento desta multa por
cerca de seis meses.
x Casamento de Índices e Taxas: O fluxo de pagamentos de aluguel e o saldo
devedor dos CRIs serão corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA) em datas e intervalos iguais. Para o primeiro ano de locação, os
aluguéis serão corrigidos de abril de 2012 até o mês anterior à data de início
do prazo locatício. Para o segundo ano, o ajuste será de abril de 2012 até o
mês anterior à conclusão da obra. Para os demais anos, a correção será
anual, nas datas de aniversário de conclusão da obra (ou seja, agosto).
x Seguro Patrimonial: A Lasa é responsável por contratar seguro contra danos
físicos ao imóvel. A apólice deverá cobrir o custo de reconstrução do imóvel,
além do valor referente a perdas de receita de aluguel por até nove meses.
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O rating acima foi solicitado pelo, ou em nome do, emissor, e, portanto, a Fitch foi compensada
pela avaliação do rating.

TODOS OS RATINGS DE CRÉDITO DA FITCH ESTÃO SUJEITOS A ALGUMAS LIMITAÇÕES E TERMOS DE
ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE. POR FAVOR, VEJA NO LINK A SEGUIR ESSAS LIMITAÇÕES E
TERMOS
DE
ISENÇÃO
DE
RESPONSABILIDADE:
HTTP://FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDINGCREDITRATINGS. AS DEFINIÇÕES E TERMOS DE USO
DOS RATINGS ESTÃO DISPONÍVEIS NO SITE PÚBLICO DA AGÊNCIA, EM WWW.FITCHRATINGS.COM.
OS RATINGS PÙBLICOS, CRITÉRIOS E METODOLOGIAS PUBLICADOS ESTÃO PERMANENTEMENTE
DISPONÍVEIS NESTE SITE. O CÓDIGO DE CONDUTA DA FITCH E POLÍTICAS DE CONFIDENCIALIDADE,
CONFLITOS DE INTERESSE; SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO (FIREWALL) DE AFILIADAS, COMPLIANCE
E OUTRAS POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS RELEVANTES TAMBÉM ESTÃO DISPONÍVEIS NESTE SITE,
NA SEÇÃO "CÓDIGO DE CONDUTA".
Copyright © 2011 da Fitch, Inc., Fitch Ratings Ltd. e suas subsidiárias. One State Street Plaza, NY, NY
10004.Telefone:
1-800-753-4824 (para chamadas efetuadas nos Estados Unidos), ou (001212) 908-0500 (chamadas fora dos
Estados Unidos). Fax: (212) 480-4435. Proibida a reprodução ou retransmissão, integral ou parcial, exceto
quando autorizada. Todos os direitos reservados. Ao atribuir e manter seus ratings, a Fitch conta com
informações factuais que recebe de emissores e underwriters e de outras fontes que a agência considera
confiáveis. A Fitch executa uma pesquisa razoável das informações factuais de que dispõe, de acordo com suas
metodologias de rating, e obtém razoável verificação destas informações de fontes independentes, na medida
em que estas fontes estejam disponíveis com determinado patamar de segurança, ou em determinada
jurisdição. A forma como é conduzida a investigação factual da Fitch e o escopo da verificação de terceiros que
a agência obtém poderão variar, dependendo da natureza do título analisado e do seu emissor, das exigências
e práticas na jurisdição em que o título analisado é oferecido e vendido e/ou em que o emitente esteja
localizado, da disponibilidade e natureza da informação pública envolvida, do acesso à administração do
emissor e seus consultores, da disponibilidade de verificações pré-existentes de terceiros, como relatórios de
auditoria, cartas de procedimentos acordadas, avaliações, relatórios atuariais, relatórios de engenharia,
pareceres legais e outros relatórios fornecidos por terceiros, disponibilidade de fontes independentes e
competentes de verificação, com respeito ao título em particular, ou na jurisdição do emissor, em especial, e a
diversos outros fatores. Os usuários dos ratings da Fitch devem estar cientes de que nem uma investigação
factual aprofundada, nem qualquer verificação de terceiros poderá assegurar que todas as informações de que
a Fitch dispõe com respeito a um rating serão precisas e completas. Em última instância, o emissor e seus
consultores são responsáveis pela precisão das informações fornecidas à Fitch e ao mercado ao disponibilizar
documentos e outros relatórios. Ao emitir seus ratings, a Fitch é obrigada a confiar no trabalho de especialistas,
incluindo auditores independentes, com respeito às demonstrações financeiras, e advogados, com referência a
assuntos legais e tributários. Além disso, os ratings são naturalmente prospectivos e incorporam hipóteses e
predições sobre eventos futuros que, por sua natureza, não podem ser confirmados como fatos. Como
resultado, apesar de qualquer verificação sobre fatos atuais, os ratings podem ser afetados por condições ou
eventos futuros não previstos na ocasião em que um rating foi emitido ou afirmado.
As informações neste relatório são fornecidas "tal como se apresentam", sem que ofereçam qualquer tipo de
garantia. Um rating da Fitch constitui opinião sobre o perfil de crédito de um título. Esta opinião se apoia em
critérios e metodologias existentes, que são constantemente avaliados e atualizados pela Fitch. Os ratings são,
portanto, resultado de um trabalho de equipe na Fitch, e nenhuma classificação é de responsabilidade exclusiva
de um indivíduo, ou de um grupo de indivíduos. O rating não cobre o risco de perdas em função de outros riscos
que não sejam o de crédito, a menos que tal risco esteja especificamente mencionado. A Fitch não participa da
oferta ou venda de qualquer título. Todos os relatórios da Fitch são de autoria compartilhada. Os profissionais
identificados em um relatório da Fitch participaram de sua elaboração, mas não são isoladamente responsáveis
pelas opiniões expressas no texto. Os nomes são divulgados apenas para fins de contato. Um relatório que
contenha um rating atribuído pela Fitch não constitui um prospecto, nem substitui as informações reunidas,
verificadas e apresentadas aos investidores pelo emissor e seus agentes com respeito à venda dos títulos. Os
ratings podem ser modificados ou retirados a qualquer tempo, por qualquer razão, a critério exclusivo da Fitch.
A agência não oferece aconselhamento de investimentos de qualquer espécie. Os ratings não constituem
recomendação de compra, venda ou retenção de qualquer título. Os ratings não comentam a correção dos
preços de mercado, a adequação de qualquer título a determinado investidor ou a natureza de isenção de
impostos ou taxação sobre pagamentos efetuados com respeito a qualquer título. A Fitch recebe honorários de
emissores, seguradores, garantidores, outros coobrigados e underwriters para avaliar os títulos. Estes
honorários geralmente variam entre USD1.000 e USD750.000 (ou o equivalente em moeda local aplicável)
por emissão. Em certos casos, a Fitch analisará todas ou determinado número de emissões efetuadas por um
emissor em particular ou seguradas ou garantidas por determinada seguradora ou garantidor, mediante o
pagamento de uma única taxa anual. Tais honorários podem variar de USD10.000 a USD1.500.000 (ou o
equivalente em moeda local aplicável). A atribuição, publicação ou disseminação de um rating pela Fitch não
implicará consentimento da Fitch para a utilização de seu nome como especialista, com respeito a qualquer
declaração de registro submetida mediante a legislação referente a títulos em vigor nos Estados Unidos da
América, a Lei de Serviços Financeiros e Mercados, de 2000, da Grã-Bretanha ou a legislação referente a
títulos de qualquer outra jurisdição, em particular. Devido à relativa eficiência da publicação e distribuição por
meios eletrônicos, a pesquisa da Fitch poderá ser disponibilizada para os assinantes eletrônicos até três dias
antes do acesso para os assinantes dos impressos.

Brasil Plural Securitizadora S.A.
Novembro de 2012

8

656

Finanças Estruturadas

Brasil Plural Securitizadora S.A.
Novembro de 2012

9

657

Outubtro/2012

pefran.com.br

PROSPECTO DEFINITIVO DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DE CERTIFICADOS
DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 4ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DA

CNPJ/MF nº 12.610.764/0001-88.
Rua Surubim, nº 373, 1º andar, Conjunto nº 13, parte, São Paulo - SP
Lastreados em Cédula de Crédito Imobiliário representativa de Créditos Imobiliários emitida por

EMISSORA
Brasil Plural Securitizadora S.A.
Rua Surubim, nº 373, 1º Andar,
São Paulo - SP

COORDENADOR LÍDER
Brasil Plural Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rua Surubim, nº 373, Térreo
São Paulo - SP

AGENTE FIDUCIÁRIO
Oliveira Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários S.A.
Avenida das Américas, nº 500, bloco 13, grupo 205.
Rio de Janeiro - RJ

PROSPECTO PRELIMINAR DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS
IMOBILIÁRIOS DA 4ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DA BRASIL PLURAL SECURITIZADORA S.A.

Decorrentes do Instrumento Particular de Contrato Atípico de Locação de Bem Imóvel celebrado com

no montante total dos certificados de recebíveis imobiliários da 4ª série de

R$ 81.000.000,00
(oitenta e um milhões de reais)

Classificação Preliminar de Risco: Fitch Ratings “A-”, para os CRI Sênior
Registro Definitivo da Emissão em 18/12/2012, sob o nº CVM/SRE/CRI/2012/020
CÓDIGO ATIVO CETIP:
Para os CRI Sênior da 4ª série: 12K0035326
Para os CRI Júnior da 5ª série: 12K0035327
Emissão de 25.270 (vinte e cinco mil, duzentos e setenta) Certificados de Recebíveis Imobiliários (os “CRI”), nominativos e escriturais, para distribuição pública e privada, em séries Sênior e Júnior,
respectivamente, sendo distribuídos publicamente 270 (duzentos e setenta) CRI Sênior da 4ª Série (“Oferta” ou “Emissão”), da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da BRASIL
PLURAL SECURITIZADORA, sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Surubim, nº 373, 1º andar, inscrita no CNP/MF sob o nº 12.610.764/0001-88 (a
“Emissora”), com valor nominal unitário de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), na data de 15 de novembro de 2012 (a “Data de Emissão”), perfazendo o montante total de Oferta de R$ 81.000.000,00
(oitenta e um milhões de reais). São emitidos ainda 25.000 (vinte e cinco mil) CRI Júnior da 5ª Série, a serem distribuídos privadamente, com valor nominal unitário de R$ 400,00 (quatrocentos reais),
perfazendo o total da Emissão em R$ 91.000.000,00 (noventa e um milhões de reais). Os CRI têm prazo de 190 (cento e noventa) meses, com vencimento final em 15 de setembro de 2028 (a “Data de
Vencimento Final”), e previsão de pagamento de juros e principal mensalmente, a partir de 15 de outubro de 2013 para os CRI Sênior e de juros e principal na Data de Vencimento Final para os CRI
Junior. A remuneração dos CRI Sênior será equivalente à variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, calculado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística - IBGE (“IPCA”), acrescido de taxa (“Spread”) de 6,30% (seis inteiros e trinta centésimos por cento) ao ano, apurada em processo de coleta de intenções de investimento - Bookbuilding,
sem recebimento de reservas ou fixação de lotes mínimos ou máximos, realizado pelo Coordenador Líder e pelo Coordenador Contratado Geração Futuro Corretora de Valores S.A., instituição financeira
integrante do sistema de distribuição de títulos e valores mobiliários, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praça XV de Novembro, nº 20, 12º andar, Grupo 1.201-B, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 27.652.684/0001-62 (“Geração Futuro”), nos termos do artigo 44 da Instrução CVM 400/03. A remuneração dos CRI Júnior será equivalente à variação acumulada do IPCA, acrescido de taxa (“Spread”) de 15% (quinze por cento) ao ano. Os CRI têm como lastro 1 (uma) Cédula de Crédito Imobiliário (a “CCI”) emitida por PKCENTER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
SPE LTDA., sociedade com sede na Rodovia BR-497, s/n, km 1+480, CEP 38414-583, na cidade de Uberlândia, estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o nº 11.079.831/0001-17 (a “Cedente”),
em 05 de outubro de 2012 e posteriormente aditada em 27 de novembro de 2012, representativa dos créditos imobiliários (os “Créditos Imobiliários”), advindos do Instrumento Particular de Contrato
Atípico de Locação de Bem Imóvel, celebrado em 01 de agosto de 2012 e posteriormente aditado em 29 de outubro de 2012, entre a Cedente e as Lojas Americanas S.A., inscrita no CNPJ/MF sob
nº 33.014.556/0001-96 (a “Devedora”) (o “Contrato Imobiliário”), e cedidos para a Emissora por meio do Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Créditos Imobiliários e Outras Avenças,
celebrado em 05 de outubro de 2012, entre a Cedente e a Emissora, posteriormente aditado em 27 de novembro de 2012 (o “Contrato de Cessão”) por meio do qual foi cedida a CCI representativa dos
Créditos Imobiliários, em conformidade com a Lei nº 10.931/2004. A Emissão conta com a instituição do Regime Fiduciário, nos termos da Lei nº 9.514/1997, com a nomeação da Oliveira Trust DTVM S.A.
como agente fiduciário e conta também com a instituição do Patrimônio Separado sobre bens e direitos conforme estabelecido no Termo de Securitização. Os Créditos Imobiliários contam com garantia
representada por alienação fiduciária de Imóvel e cessão fiduciária constituída sob o saldo mantido de tempos em tempos em conta vinculada de titularidade da Cedente (as “Garantias”). A distribuição
dos CRI será conduzida pela Brasil Plural Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., sociedade com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Surubim, nº 373, Térreo,
conjuntos 01-parte e 02-parte, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.816.451/0001-15 (o “Coordenador Líder”). Os CRI são registrados para distribuição no mercado primário e para negociação no mercado
secundário, nos sistemas administrados pela CETIP S.A. - Mercados Organizados (a “CETIP”).
A presente Emissão foi autorizada nos termos do artigo 26 do Estatuto Social da Emissora, registrado perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP, em 08 de setembro de 2010, sob
nº 0.779.637/10-0, e devidamente alterado conforme Assembleia Geral Extraordinária realizada em 16 de agosto de 2012, registrada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP, em
18 de outubro de 2012, sob nº 2.098.044/12-4, por meio do qual foi autorizada a emissão de certificados de recebíveis imobiliários com valor de até R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) por
série, emitidos no âmbito de operação de securitização nos termos do objeto social da Emissora.
OS CRI JÚNIOR NÃO FAZEM PARTE DA PRESENTE OFERTA PÚBLICA E SERÃO DISTRIBUÍDOS DE FORMA PRIVADA.
NÃO SERÁ ADMITIDA A DISTRIBUIÇÃO PARCIAL DOS CRI. NA HIPÓTESE DE NÃO SER COLOCADA A INTEGRALIDADE DOS CRI ATÉ O TÉRMINO DO PRAZO DE COLOCAÇÃO, A EMISSÃO
E RESPECTIVA DISTRIBUIÇÃO SERÁ CANCELADA.
A DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA É INICIADA MEDIANTE O REGISTRO DEFINITIVO DA OFERTA CONCEDIDO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (“CVM”) EM 18 DE DEZEMBRO DE 2012,
NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO CVM Nº 414. OS INVESTIDORES DEVEM LER A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”, NAS PÁGINAS 104 A 124 DESTE PROSPECTO, EM CONJUNTO COM OS ITENS
“4. FATORES DE RISCO” E “5. RISCOS DE MERCADO” DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA ANEXO A ESTE PROSPECTO PARA AVALIAÇÃO DOS RISCOS ASSOCIADOS À
EMISSORA E AOS CRI. O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO
SOBRE A QUALIDADE DOS CRI, DE SUA EMISSORA E DAS DEMAIS INSTITUIÇÕES PRESTADORAS DE SERVIÇOS. A DECISÃO DE INVESTIMENTO NOS CRI DEMANDA COMPLEXA
AVALIAÇÃO DE SUA ESTRUTURA, BEM COMO DOS RISCOS INERENTES AO INVESTIMENTO. RECOMENDA-SE QUE OS POTENCIAIS INVESTIDORES AVALIEM JUNTAMENTE COM SUA
CONSULTORIA FINANCEIRA OS RISCOS DE PRÉ-PAGAMENTO, INADIMPLEMENTO, LIQUIDEZ E OUTROS ASSOCIADOS A ESSE TIPO DE ATIVO. AINDA, É RECOMENDADA A LEITURA
CUIDADOSA DESTE PROSPECTO, DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA E DO TERMO DE SECURITIZAÇÃO PELO INVESTIDOR AO APLICAR SEUS RECURSOS.
ESTE PROSPECTO FOI PREPARADO COM AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE AUTOREGULAÇÃO DA ANBIMA PARA OFERTAS
PÚBLICAS DE DISTRIBUIÇÃO E AQUISIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, BEM COMO DAS NORMAS EMANADAS DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS.

Coordenador Líder

Agência de Risco

Coordenador Contratado

Assessor Legal

Agente Fiduciário

A(O) presente oferta pública (programa) foi elaborada(o) de acordo com as normas de Regulação e Melhores Práticas da ANBIMA para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários,
atendendo, assim, a(o) presente oferta pública (programa), aos padrões mínimos de informação exigidos pela ANBIMA, não cabendo à ANBIMA qualquer responsabilidade pelas referidas informações, pela
qualidade da emissora e/ou ofertantes, das Instituições Participantes e dos valores mobiliários objeto da(o) oferta pública (programa). Este selo não implica recomendação de investimento. O registro ou
análise prévia da presente distribuição não implica, por parte da ANBIMA, garantia da veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade da companhia emissora, bem como sobre os
valores mobiliários a serem distribuídos.

A data deste Prospecto Definitivo é 19 de dezembro de 2012

