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METODOLOGIAS E CRITÉRIOS RELEVANTES PARA ESTA ANÁLISE

Metodologia(s) Liberum Ratings de Finanças Estruturadas

ESCALAS DE AVALIAÇÃO

Escala(s) Liberum Ratings de Crédito - Longo Prazo / Crédito - Curto Prazo

FREQUÊNCIA DE MONITORAMENTO

A política de monitoramento de ratings para esta(s) classe(s) de ativo(s) é descrita na Metodologia de Ratings de Finanças Estruturadas 

disponível no site da Liberum Ratings. www.liberumratings.com.br

PROCESSO DE DILIGÊNCIA SOBRE OS ATIVOS DE FINANÇAS ESTRUTURADAS

A presente avaliação se apoiou, entre outros, no uso de bases de dados históricas e comparativas para este tipo de ativo e o uso de modelos 

de análise proprietários, os quais consideram aspectos qualitativos e quantitativos especificamente associados a este tipo de ativo.

(fe) representa o sufixo utilizado, pela Liberum Ratings, para ratings atribuídos a Finanças Estruturadas

CARACTERÍSTICAS E PARTES ENVOLVIDAS

Emitente: REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ: 13.349.677/0001-81

Lastro: 261 Contratos de Locação de espaços comerciais relativos aos Terminais 

Rodoviário Tietê (SP) e Barra Funda (SP).

Garantias: Subordinação; Fundo de Reserva; Cessão Fiduciária de Recebíveis; Contrato 

de locação "tampão" e; Fiança dos controladores da cedente;

Coordenador Líder: Socopa - Sociedade Corretora Paulista S.A.

Agente Fiduciário: SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda.

Assessor Legal: Papi, Maximiano, Kawasaki, Assolini e Advogados Associados

Custodiante: SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda.

Cedente: Socicam Administração, Projetos e Representações Ltda

FUNDAMENTOS DA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

A confirmação dos ratings se fundamenta, entre outros fatores, na estrutura da emissão lastreada em 261 contratos de 

locação de espaços comerciais relativos aos Terminais Rodoviários do Tietê (SP) e Barra Funda (SP) entre a Socicam 

Administração, Projetos e Representações Ltda. (Socicam/ Locadora) e diversos locatários.

As classificações também ponderaram positivamente a estrutura de garantias previstas: i) Fundo de reserva, no valor de R$ 

1.049.578,98 (jul/19); ii) recebíveis em conta vinculada, na proporção mínima de 140% da (PMT) subsequente, originados 

tanto dos contratos lastro da emissão (Terminal Tietê e Terminal Barra Funda que devem corresponder ao mínimo de 

100%) quanto de contratos cedidos em caráter de garantia como cessão fiduciária de recebíveis, originados dos terminais 

Jabaquara (SP), Jundiaí (SP), João Tomé (CE), Antônio Bezerra (CE), Recife (PE), Petrolina (PE) e Natal (RN) ; iii) Contrato 

de locação "tampão" com a coobrigação da Socicam, para eventuais variações negativas nas áreas locadas ou mesmo em 

substituição dos contratos locados em possíveis rescisões e; (iv) Fiança dos controladores da Socicam.

O objeto dos contratos de locação dos espaços comerciais é destinado preponderantemente a empresas de ônibus. De 

forma geral, os contratos são corrigidos monetariamente pelo IGP-M e também estabelecem um valor mínimo pelos 

serviços de manutenção, conservação e limpeza da área locada.

A emissão contempla um valor global de R$ 64.604.665,20, sendo R$ 54.913.965,00 referente a 8ª Série (CRI seniores) e R$ 

9.690.699,60 referente aos 9ª Série (CRI subordinados) equivalente a 15% da emissão. A operação possui vencimento final 

estimado em maio de 2024, com amortizações mensais, sem carência para pagamento de juros e principal.

A Socicam é uma empresa com longa tradição e experiência na administração de terminais rodoviários, terminais urbanos, 

aeroportos, portos, entre outros. Fundada em 1972 em Campinas-SP, sua expansão foi consolidada em 1989, desde quando 

detém concessões de administração de terminais rodoviários. Em vigor, os Terminais Rodoviários do Tietê e Barra Funda 

têm concessões vigentes até o ano de 2030 e 2026, respectivamente, posteriores, portanto, ao prazo desta emissão.
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VETORES DO RATING

Os principais aspectos que poderão acarretar o rebaixamento dos ratings se referem a elevação do risco de crédito do 

lastro dos CRI refletidos na inadimplência dos contratos de locação bem como na rescisão desses contratos, observa-se 

ainda que o enfraquecimento das garantias da estrutura da operação também poderá ensejar uma revisão de classificação de 

risco. Por fim, os fundamentos econômico-financeiros e o perfil creditício da Socicam poderão alterar o perfil de risco da 

emissão.

A EMISSÃO

A Emissão de CRIs da Reit Securitizadora foi realizada através de oferta pública, destinada a investidores qualificados, com 

esforços restritos regulada pela Instrução CVM 476 de 2009. A emissão trata-se da securitização de 261 contratos de 

locação de espaços comerciais relativos aos Terminais Rodoviários do Tietê (SP) e Barra Funda (SP) firmado entre a 

Socicam e diversos locatários. De forma geral, os contratos de locação apresentam prazo de duração indeterminado 

enquanto que a emissão apresenta prazo até maio de 2024, porém, a emissão permite que a cada seis meses as CCIs lastro 

do CRI sejam aditadas ou substituídas para refletir os novos termos e condições dos respectivos contratos de locação 

vigente.

A DEVEDORA

A Socicam é uma empresa com longa tradição e experiência na administração de terminais rodoviários, terminais urbanos, 

aeroportos, portos, entre outros. Fundada em 1972 em Campinas-SP, sua expansão foi consolidada em 1989, desde quando 

detém concessões de administração de terminais rodoviários. Em vigor, os Terminais Rodoviários do Tietê e Barra Funda 

têm concessões vigentes até o ano de 2030 e 2026, respectivamente, posteriores, portanto, ao prazo desta emissão.

FLUXO DE CAIXA/LIQUIDEZ

O fluxo de caixa da operação é determinado principalmente pela performance de pagamento dos contratos de aluguel lastro 

desta emissão pactuado entre a Socicam e diversos locatários. O fluxo desenhado para a operação considera um valor 

mínimo mensal gerado pelos contratos. Além disso, contempla quotas pelos serviços de manutenção, conservação e limpeza 

prestados nos Terminais nos respectivos contratos. Atrasos ou rescisão desses contratos impactariam diretamente o fluxo 

esperado, no entanto, a subordinação de CRI juniores no montante de 15% do total da emissão, a constituição de Fundo de 

Liquidez equivalente a uma PMTs bem como a presença do contrato “tampão” favorecem a gestão de caixa da emissão.

CONSIDERAÇÕES DO RATING

Os ratings para esta emissão se fundamentam principalmente em:

Perfil e histórico da cedente. A Socicam tem longo histórico de atuação e é reconhecida pela administração de terminais, 

também especializada na operação, manutenção e limpeza de terminais de passageiros. É responsável por 48 terminais 

rodoviários, 73 terminais urbanos, 9 aeroportos, 26 estacionamentos, 16 centrais de atendimento, 3 portos e 18 estações 

rodoviárias. O grupo apresenta também gestão bem qualificada, caracterizada por profissionais com relevante histórico no 

ramo, políticas e rotinas operacionais bastante adequadas para seu segmento de atuação. A empresa apresenta bons 

resultados financeiros, tendo reportado lucro de R$ 34,0 milhões no ano de 2018, com ativos na ordem de R$ 272,3 

milhões e patrimônio líquido de R$ 66,3 milhões.

Perfil de risco dos locatários. A operação contempla diversos locatários, notadamente empresas de ônibus rodoviários, 

sendo que não foi possível definir o perfil de risco dessas empresas. No entanto, apurou-se que os contratos de locação 

apresentam um longo histórico, além dessas locações comerciais apresentarem um caráter estratégico na rota dessas 

empresas de transporte rodoviário.

Cobertura Proporcionada pelas Garantias. As classificações ponderaram positivamente a estrutura de garantias: i) Fundo de 

reserva constituído na data da emissão e mantido por toda a operação com no mínimo 100% da última PMT vencida; ii) 

CRA SÊNIOR 8ª SÉRIE DA 2ª EMISSÃO - CLASSIFICADO

Data de Emissão: mai/16

Valor Global de Emissão (R$): 54.913.965,00

Valor Unitário de Emissão (R$): 352.012,60

Quantidade de CRIs na Emissão: 156

Remuneração: IGP-M + 11% a.a.

Amortização / Resgate: Mensal, sem carência.

CRA JÚNIOR 9ª SÉRIE DA 2ª EMISSÃO - NÃO CLASSIFICADO

Data de Emissão: mai/16

Valor Global de Emissão (R$): 9.690.700,00

Valor Unitário de Emissão (R$): 358.914,80

Quantidade de CRIs na Emissão: 27

Remuneração: IGP-M + 11% a.a.

Amortização / Resgate: Mensal, sem carência.
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Obrigação de cobrança de recebíveis em conta vinculada, na proporção mínima de 140% sendo 100% referente aos 

contratos lastro da emissão e 40% referente a outros 7 terminais rodoviários cedidos como garantia da operação; iii) 

Contrato de locação "tampão" com a coobrigação da Socicam, para eventuais variações negativas nas áreas locadas ou em 

substituição de contratos rescindidos; iv) Fiança dos controladores da Socicam. A reunião desses reforços contribui em alto 

grau para o embasamento da classificação atribuída.

Fundo de Reserva. O perfil de liquidez da emissão é beneficiado pela constituição de fundo equivalente a 100% da última 

PMT vencida, cujo valor atual (jul/19) é de R$ 1.049.578,98.

Longo Prazo da emissão. O prazo da emissão é relativamente longo. Sendo assim, tanto a realização do fluxo de caixa 

esperado durante esse período e consequentemente na projeção da capacidade de pagamento dos locatários e das locatárias 

durante esse período de tempo estão suscetíveis a alteração.

Subordinação. Os CRI Seniores avaliados neste relatório foram emitidos sobre uma proteção de 15% proporcionada pela 

emissão, na mesma data, de CRI Juniores. A Liberum Ratings pondera que a subordinação poderá proteger os CRI Seniores 

de possíveis perdas ocasionadas (no limite de 15% da carteira) por inadimplência, rescisões, entre outros. Não obstante, a 

Liberum observa que o montante de 15% pode não ser suficiente caso os índices de inadimplência, rescisão e perdas gerais 

excedam as expectativas iniciais.

Risco de rescisão dos contratos de locação, lastro da CCI. Pesou negativamente para a operação o risco de rescisão dos 

contratos de aluguel lastro do CRI, uma vez que de forma geral esses contratos apresentam uma previsão de multa 

equivalente a 3 parcelas mensais dos contratos de locação. Em caso de rescisão do contrato de locação, incorre-se no risco 

de vacância, no entanto, considerando-se o elevado apelo comercial das áreas referentes a tais contratos é um risco 

considerado baixo. Considera-se também como mitigante a constituição do contrato “tampão” (ainda não definido) com 

coobrigação de pagamento da Socicam para garantir o lastro até a constituição/substituição de outro contrato com outro 

locatário.

Segregação de Fluxos. A estrutura da emissão prevê a segregação do fluxo de recebíveis na Conta Centralizadora. O 

Administrador dos Créditos deverá emitir os boletos de cobrança para pagamento das parcelas associadas aos contratos de 

locação indicando a conta Centralizadora dos CRIs para recebimento, diminuindo, dessa forma, os riscos de fungibilidade da 

carteira cedida.

Risco de cancelamento das atuais concessões. As concessões da administração dos terminais vinculados a esta operação têm 

vigência superior ao prazo desta operação. Embora esteja considerado entre um dos fatores de risco desta operação, o 

cancelamento das concessões de administração dos terminais é visto como pouco provável.
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DECLARAÇÕES REGULAMENTARES E INFORMAÇÕES IMPORTANTES

A Liberum Ratings está avaliando esta espécie de ativo financeiro pela primeira vez?  Não

Esta classificação foi comunicada a entidade avaliada ou partes relacionadas a ela e em decorrência desse fato, a nota atribuída foi alterada antes da emissão deste 

relatório? Não

As informações utilizadas para a elaboração deste relatório datam até 16/09/2019. Informações posteriores a essa data podem causar a alteração da classificação ou 

dos fundamentos expostos neste relatório.

As informações disponíveis para a emissão da classificação e, consequentemente, deste relatório foram consideradas suficientes e alinhadas com os requerimentos 

metodológicos aplicáveis para a mesma. As informações utilizadas foram encaminhadas pela Securitizadora, Estruturador e Agente Fiduciário. Também foram utilizadas 

informações de domínio público e privado.

A Liberum Ratings prestou outros serviços para a entidade avaliada nos últimos 12 meses? Não

Houve serviços prestados por partes relacionadas da Liberum Ratings para entidade avaliada nos últimos 12 meses?  Não

A classificação de risco foi contratada por terceiros, outros que a entidade avaliada ou parte a ela relacionada? A classificação do ativo FE0014-2016 / REIT - CRI - 

Sênior 8ª Série da 2ª Emissão foi contratada pela Socicam Administração, Projetos e Representações Ltda (43.217.280/0001-05)

A entidade avaliada ou parte a ela relacionada é responsável por mais de 5% da receita anual da Liberum Ratings? Não. A Liberum Ratings publica anualmente a lista de 

entidades que representam mais do que 5% do seu faturamento em seu Formulário do Anexo 13. Acesse o formulário no site www.liberumratings.com.br.

A Liberum Ratings, seus analistas de classificação de risco de crédito ou demais pessoas envolvidas no processo de emissão de uma determinada classificação de risco, 

seus cônjuges, dependentes ou companheiros, tem, direta ou indiretamente, interesses financeiros e comerciais relevantes em relação à entidade avaliada? Não

Os analistas de classificação de risco de crédito ou demais pessoas envolvidas no processo de emissão da classificação de risco tem vínculo com pessoa natural que 

trabalhe para a entidade avaliada ou parte a ela relacionada? Não

Os procedimentos adotados para a emissão desta classificação de risco e emissão de relatório de rating estão enquadrados nos critérios estipulados no Código de 

Conduta desta Agência bem como nos seus procedimentos de Controles Internos e o Compliance.

A estrutura da operação avaliada apresenta concentração superior a 50% em um único devedor e/ou coobrigado? Não

Há informação suficiente para a análise dos principais aspectos de governança corporativa do devedor e/ou coobrigado da operação? Não

A Liberum Ratings Serviços Financeiros Ltda. (Liberum Ratings) emite seus pareceres, opiniões e demais materiais com base em informações encaminhadas por 

terceiros, dados que são considerados confiáveis e precisos. No entanto, há a possibilidade de erros de ordem humana, técnica ou de qualquer outra índole na 

elaboração e transmissão dessas informações. Nesses casos, a Liberum Ratings não faz nenhuma representação, nem avaliza, garante ou se responsabiliza - de forma 

explícita ou implícita – por erros ou omissões nos dados recebidos, ou, ainda, sobre a exatidão, completude, resultados, abrangência e integridade dos mesmos. 

Também não se responsabiliza por erros, omissões, resultados de opiniões ou análises que derivem de tais informações. O processo de análise utilizado pela Liberum 

Ratings não compreende a auditoria ou a verificação sistemática de tais informações. Eventuais investigações para a checagem desses dados variam, dependendo de 

fatos e circunstâncias.

Sob nenhuma circunstância, a Liberum Ratings, seus diretores, empregados, prestadores de serviços ou agentes serão responsabilizados civilmente ou de qualquer 

outra forma por quaisquer danos diretos, indiretos ou compensações, incluindo, mas não se limitando, a perda de dinheiro, lucros ou good will; pelo tempo perdido 

durante o uso ou impossibilidade de uso do website ou durante o prazo necessário para avaliação das informações recebidas e na elaboração das análises e opiniões, 

divulgadas ou não em seu website; por ações ou  decisões tomadas com base nas opiniões da Liberum Ratings e demais informações veiculadas pelo seu website; por 

erros em quaisquer circunstâncias ou contingências, de controle ou não da Liberum Ratings e de  seus agentes, originados pela comunicação, análise, interpretação, 

compilação, publicação ou entrega de quaisquer informações contidas e/ou disseminadas pelo website da Liberum Ratings. 

Os ratings e quaisquer outras opiniões emitidas pela Liberum Ratings, ou outros materiais, são disponibilizados em seu website (www.liberumratings.com.br). Tais 

publicações são meras opiniões e devem ser interpretadas como tal. De nenhum modo e sob nenhuma circunstância devem ser consideradas como fatos ou verdades 

sobre a capacidade de crédito do emissor ou ativo financeiro (de crédito ou de qualquer outra índole) avaliado. Portanto, não representam, de nenhuma forma, 

recomendação para aquisição, venda ou manutenção de ativos em portfólio. Desse modo, as avaliações emitidas pela Liberum Ratings não são, nem substituem, 

prospectos ou demais informações, obrigatórias ou não, fornecidas ou apresentadas aos investidores e seus agentes na venda ou distribuição de ativos financeiros.

Em razão de mudanças e/ou indisponibilidade de informações tidas como necessárias para a emissão e descontinuidade do monitoramento do rating, ou outros fatores 

considerados pertinentes, as classificações de risco emitidas pela Liberum Ratings podem ser alteradas, suspensas ou retiradas a qualquer momento. Os ratings 

públicos emitidos pela Liberum Ratings são atualizados em seu website (www.liberumratings.com.br). 

Na maior parte dos casos, os trabalhos realizados pela Liberum Ratings são remunerados pelos emissores, estruturadores ou garantidores dos ativos avaliados.

Os ratings atribuídos para a emissão representam uma opinião da Liberum Ratings sobre o perfil de risco de crédito da mesma. Esta avaliação não incorpora, dessa 

forma, a consideração de riscos de ordem jurídica ou legal. A Liberum Ratings não realizou avaliações específicas, estudos, testes, auditorias e levantamentos de 

nenhuma espécie que atestem a existência do fluxo cedido dentro dos parâmetros propostos na emissão. Também, não realizou auditorias jurídicas, ou de qualquer 

outra índole, para verificar a validade da cessão dos mesmos e (ou) a existência de ações legais ou de qualquer outra índole movidas contra as Cedentes e (ou) a 

Emissora que possam de alguma forma impactar na validade das cessões de créditos ou na constituição de garantias vinculadas à emissão. Dessa forma, as análises aqui 

realizadas sobre os itens acima mencionados se sustentam em informações e levantamentos realizados pela própria Emitente, as Cedentes e o Assessor Legal, as quais 

foram consideradas verídicas e apresentadas de boa-fé, para todos os efeitos.

Copyright©2019 Liberum Ratings Serviços Financeiros Ltda.
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