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Resumo





A 321ª série de certificados de recebíveis imobiliários (CRIs), emitida pela Brazilian
Securities Companhia de Securitização (CRI Intermedium II), é lastreada por CCIs,
representativas de financiamentos relacionados ao segmento imobiliário residencial, a
serem cedidos pelo Banco Intermedium, e que contam com garantia de alienação fiduciária
do imóvel.
A Standard & Poor’s atribuiu o rating final ‘brAA (sf)’ ao CRI Intermedium II.
A atribuição do rating final segue-se à venda efetiva de uma carteira de financiamentos
imobiliários ao patrimônio separado dos CRIs.

São Paulo (Standard & Poor’s), 30 de outubro de 2013 – A Standard & Poor’s Ratings Services
atribuiu hoje o rating final ‘brAA (sf)’, em sua Escala Nacional Brasil, à 321ª série dos certificados
de recebíveis imobiliários (CRIs) da Brazilian Securities Companhia de Securitização (Brazilian
Securities). A atribuição do rating final segue-se à venda efetiva de uma carteira de financiamentos
imobiliários ao patrimônio separado dos CRIs e à consequente adequação desta às premissas
estabelecidas para a carteira de ativos da emissão.
A carteira vendida à operação é constituída por 137 empréstimos (131 devedores) com um saldo
devedor de R$ 17,4 milhões. Além disso, a carteira apresenta LTV (loan-to-value, ou razão entre
os valores do empréstimo e o do imóvel) médio ponderado pelo saldo devedor de 49,6%.
Geograficamente, a maior concentração está na cidade de Goiânia, a qual representa 26,1% do
saldo devedor total.
A carteira cedida possui uma concentração por devedores mais elevada do que a preliminar, além
de um saldo devedor ligeiramente menor. Contudo, a concentração geográfica, bem como o LTV
médio ponderado da carteira vendida se apresentaram inferiores àqueles na carteira preliminar.
Assim, os múltiplos de ajuste obtidos para a carteira cedida, bem como seus desdobramentos
sobre a inadimplência esperada, perda líquida dos ativos e análises de fluxo de caixa,
permanecem consistentes com nossas expectativas para um cenário de estresse compatível com
uma categoria de rating 'brAA'.
Tabela 1 - Estimativa de Inadimplência da Carteira
Categoria
de Rating

Premissa de
Inadimplência para
Instituições
Financeiras

Premissa de
Inadimplência para
Construtoras

Estimativa de
Inadimplência da
Carteira Arquetípica
(A)

Múltiplo de
Ajuste
Aplicado (B)

Estimativa de
Inadimplência da
Carteira Cedida (A x
B)

brAA

22,4%

28,0%

24,7%

2,39958

59,3%

A inadimplência esperada para a carteira cedida de financiamentos imobiliários do CRI
Intermedium II, para um cenário de estresse compatível com uma categoria de rating brAA, foi
estimada em 59,3%. O histórico de desempenho da carteira imobiliária do Banco Intermedium
reflete uma média históricas de atrasos acima de 180 dias inferior a 1,5%.
1/5

Adicionalmente, o fluxo de caixa do CRI Intermedium II foi submetido a diversos cenários de
estresse, aplicando-se tanto a probabilidade de inadimplência quanto a estimativa de severidade
da perda da carteira cedida. De acordo com essa análise, os CRIs seniores seriam integralmente
resgatados no 85º e 75º mês para as curvas de perda 1 e 2, respectivamente, definidas de acordo
com a tabela 2 abaixo.
Tabela 2 – Cenários de Distribuição de Perdas (Curvas de Perda)
Ano

Concentrada no Final (Curva 1)

Concentrada no Início (Curva 2)

1

10%

30%

2

15%

40%

3

55%

15%

4

20%

10%

5

0%

5%

Total

100%

100%

Os CRIs Seniores (321ª série) e CRIs Subordinados (322ª série) da 1ª emissão de Certificados de
Recebíveis Imobiliários (conjuntamente denominadas CRI Intermedium II) foram emitidos pela
Brazilian Securities Companhia de Securitização nos montantes equivalentes a aproximadamente
R$ 14,5 milhões e R$ 2,6 milhões, respectivamente, e são lastreados por Cédulas de Créditos
Imobiliários (CCIs) representativas de financiamentos relacionados ao segmento imobiliário
residencial, cedidos pelo Banco Intermedium e que contam com garantia de alienação fiduciária do
imóvel.
Aos CRIs Seniores (321ª série) são conferidos juros equivalentes ao IGP-M (Índice Geral de
Preços do Mercado) mais um spread de 6,8% ao ano. Aos CRIs Subordinados (322ª série), não
classificados pela Standard & Poor’s, não existe incidência de juros, porém deverão se beneficiar
de quaisquer juros excedentes disponíveis após pagamento de despesas, recomposição de
reservas e pagamento dos juros e amortizações dos CRIs Seniores.
O nível de subordinação disponível aos CRIs seniores deve ser equivalente a, no mínimo, 15%. O
primeiro pagamento da amortização e de juros aos certificados seniores ocorreu em 15 de outubro
de 2013, enquanto que, para o CRI subordinado, a primeira amortização deverá ocorrer em 15 de
junho de 2014. Os pagamentos de juros acumulados são pagos mensalmente.
Resumo das Ações de Rating
Instrumento

De

Para

CRI Sênior (321ª Série)

brAA (sf) Preliminar

brAA (sf)

Montante Emitido (Em Milhões) Vencimento Legal Final
R$ 14,5

Maio de 2028

CRI Subordinado (322ª Série)

Não Classificado

Não Classificado

R$ 2,6

Maio de 2028

A Escala Nacional Brasil de ratings de crédito da Standard & Poor’s atende emissores,
seguradores, terceiros, intermediários e investidores no mercado financeiro brasileiro para oferecer
tanto ratings de crédito de dívida (que se aplicam a instrumentos específicos de dívida) quanto
ratings de crédito de empresas (que se aplicam a um devedor). Os ratings de crédito na Escala
Nacional Brasil utilizam os símbolos de rating globais da Standard & Poor’s com a adição do
prefixo “br” para indicar “Brasil”, e o foco da escala é o mercado financeiro brasileiro. A Escala
Nacional Brasil de ratings de crédito não é diretamente comparável à escala global da Standard &
Poor’s ou a nenhuma outra escala nacional utilizada pela Standard & Poor’s ou por suas afiliadas,
refletindo sua estrutura única, desenvolvida exclusivamente para atender as necessidades do
mercado financeiro brasileiro.

Relatório de Divulgação 17g-7 da Standard & Poor’s
A Regra 17g-7 da Securities And Exchange Commission (SEC) exige que uma Organização
Nacionalmente Reconhecida de Ratings Estatísticos (NRSRO, na sigla em inglês) inclua uma
descrição das representações, garantias e mecanismos de execução disponíveis aos investidores
e uma descrição de como estes se diferem das representações, garantias e mecanismos de
execução em emissões de títulos similares, no caso de qualquer relatório que acompanhe um
rating de crédito relacionado a um título lastreado por ativos como definido na Regra. Essa regra
aplica-se aos títulos classificados no dia 26 de setembro de 2011 ou após esta data (inclusive
aqueles com ratings preliminares).
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Se aplicável, o Relatório de Divulgação 17g-7 da Standard & Poor's 17g-7 incluso neste relatório
de rating está disponível em http://standardandpoorsdisclosure-17g7.com/1752.pdf.
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Instrumento

Data de Atribuição do Rating Inicial

Data da Alteração de Rating Anterior

CRIs Seniores (321ª Série)

23 de agosto de 2013

23 de agosto de 2013

Informações regulatórias adicionais
Outros serviços fornecidos ao emissor
Não há outros serviços prestados a este emissor, clique aqui para mais informações.
Standard & Poor’s não realiza due diligence em ativos subjacentes
Quando a Standard & Poor’s Ratings Services atribuiu ratings a um instrumento de operações
estruturadas, esta recebe informações sobre ativos subjacentes, as quais são fornecidas por
terceiros que acreditamos tenham conhecimento dos fatos relevantes. Tais terceiros são
normalmente instituições financeiras que estruturaram a transação e/ou instituições que originaram
os ativos ou estão vendendo os ativos aos emissores e/ou uma empresa de contabilidade
reconhecida e/ou uma empresa de advocacia, cada qual agindo em nome da instituição financeira
ou originador ou vendedor dos ativos. Além disso, a Standard & Poor’s Ratings Services pode se
apoiar em informações presentes nos prospectos de oferta das transações, emitidos de acordo
com as leis de valores mobiliários da jurisdição relevante. Em alguns casos, a Standard & Poor’s
Ratings Services pode se apoiar em fatos gerais (tais como índices de inflação, taxas de juros dos
bancos centrais, índices de default) que são de domínio público e produzidos por instituições
privadas ou públicas. Em nenhuma circunstância a Standard & Poors Ratings Services realiza
qualquer processo de due diligence sobre ativos subjacentes. A Standard & Poor’s Ratings
Services também pode receber a garantia por parte da instituição que está estruturando a
transação ou originando ou vendendo os ativos para o emissor, (a) o qual vai fornecer à Standard
& Poor’s Ratings Services todas as informações requisitadas pela Standard & Poor’s Ratings
Services de acordo com seus critérios publicados e outras informações relevantes para o rating de
crédito e, se aplicável, para o monitoramento do rating de crédito, incluindo informações ou
mudanças materiais das informações anteriormente fornecidas e (b) a informações fornecidas à
Standard & Poor’s Ratings Services relativas ao rating de crédito ou, se aplicável, ao
monitoramento do rating de crédito, de que estas não contêm nenhuma afirmação falsa sobre um
fato material e não omitem um fato material necessário para fazer tal afirmação, em vista das
circunstâncias nas quais foram fornecidas, e não enganosa.
A precisão e completude das informações revisadas pela Standard & Poor’s Ratings Services em
conexão com sua análise, pode ter um efeito significativo nos resultados de tais análises. Embora
a Standard & Poor’s colete informações de fontes que acredita serem confiáveis, quaisquer
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imprecisões ou omissões nessas informações poderiam afetar significativamente a análise de
crédito da Standard & Poor’s Ratings Services, tanto positiva quanto negativamente.
Atributos e limitações do rating de crédito
A Standard & Poor’s Ratings Services utiliza informações em suas análises de crédito provenientes
de fontes consideradas confiáveis, incluindo aquelas fornecidas pelo emissor. A Standard & Poor’s
Ratings Services não realiza auditorias ou quaisquer processos de due diligence ou de verificação
independente da informação recebida do emissor ou de terceiros em conexão com seus processos
de rating de crédito ou de monitoramento dos ratings atribuídos. A Standard & Poor’s Ratings
Services não verifica a completude e a precisão das informações que recebe. A informação que
nos é fornecida pode, de fato, conter imprecisões ou omissões que possam ser relevantes para a
análise de crédito de rating.
Em conexão com a análise deste (s) rating (s) de crédito, a Standard & Poor’s Ratings Services
acredita que há informação suficiente e de qualidade satisfatória de maneira a permitir-lhe ter uma
opinião de rating de crédito. A atribuição de um rating de crédito para um emissor ou emissão pela
Standard & Poor’s Ratings Services não deve ser vista como uma garantia da precisão,
completude ou tempestividade da (i) informação na qual a Standard & Poor’s se baseou em
conexão com o rating de crédito ou (ii) dos resultados que possam ser obtidos por meio da
utilização do rating de crédito ou de informações relacionadas.
Fontes de informação
Para atribuição e monitoramento de seus ratings a Standard & Poor’s utiliza, de acordo com o tipo
de emissor/emissão, informações recebidas dos emissores e/ou de seus agentes e conselheiros,
inclusive, balanços financeiros auditados do Ano Fiscal, informações financeiras trimestrais,
informações corporativas, prospectos e outros materiais oferecidos, informações históricas e
projetadas recebidas durante as reuniões com a administração dos emissores, bem como os
relatórios de análises dos aspectos econômico-financeiros (MD&A) e similares da entidade
avaliada e/ou de sua matriz. Além disso, utilizamos informações de domínio público, incluindo
informações publicadas pelos reguladores de valores mobiliários, do setor bancário, de seguros e
ou outros reguladores, bolsas de valores, e outras fontes públicas, bem como de serviços de
informações de mercado nacionais e internacionais.
Aviso de ratings ao emissor
O aviso da Standard & Poor’s para os emissores em relação ao rating atribuído é abordado na
política “Aviso de Pré-Publicação aos Emissores”.
Frequência de revisão de atribuição de ratings
O monitoramento da Standard & Poor’s de seus ratings de crédito é abordado em:




Descrição Geral do Processo de Ratings de Crédito (seção de Revisão de Ratings de
Crédito) http://www.standardandpoors.com/ratings/articles/pt/la/?
articleType=PDF&assetID=1245338484985
Política de Monitoramento http://www.standardandpoors.com/ratings/articles/pt/la/?
articleType=PDF&assetID=1245319078197

Conflitos de interesse potenciais da S&P Ratings Services
A Standard & Poor’s Brasil publica a lista de conflitos de interesse reais ou potenciais em “Conflitos
de Interesse — Instrução Nº 521/2012, Artigo 16 XII” seção em www.standardandpoors.com.br.
Faixa limite de 5%
A S&P Brasil publica em seu Formulário de Referência apresentado em
http://www.standardandpoors.com/ratings/br-disclosure/pt/la o nome das entidades responsáveis
por mais de 5% de suas receitas anuais.
Copyright© 2013 pela Standard & Poor’s Financial Services LLC. Todos os direitos reservados.
Nenhum conteúdo (incluindo-se ratings, análises e dados relacionados a crédito, avaliações, modelos, software ou outra aplicativo
ou resultado deste derivado) ou qualquer parte aqui indicada (Conteúdo) pode ser modificado, revertido, reproduzido ou distribuído
de nenhuma forma por nenhum meio, ou armazenado em um banco de dados ou sistema de recuperação sem a prévia autorização
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por escrito da Standard & Poor’s Financial Services LLC ou suas afiliadas (coletivamente aqui denominadas S&P). O Conteúdo não
deverá ser utilizado para nenhum propósito ilegal ou não autorizado. A S&P e todos os seus provedores terceiros, bem como seus
diretores, officers, acionistas, funcionários ou agentes (coletivamente aqui denominados as Partes da S&P) não garantem a
exatidão, integridade, tempestividade ou disponibilidade do Conteúdo. As Partes da S&P não são responsáveis por erros ou
omissões (por negligência ou qualquer outra causa), independentemente de sua causa, dos resultados obtidos a partir do uso do
Conteúdo ou da segurança ou manutenção de qualquer dado incluído pelo usuário. O Conteúdo é fornecido em base “tal qual
apresentado.” AS PARTES DA S&P RENUNCIAM TODAS E QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS,
INCLUINDO, MAS NÃO LIMITANDO, QUAISQUER GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO PARA UM
PROPÓSITO OU USO ESPECÍFICO, LIVRE DE DEFEITOS, ERROS OU DEFEITOS DE SOFTWARE, QUE O
FUNCIONAMENTO DO CONTEÚDO SERÁ ININTERRUPTO OU QUE O CONTEÚDO VAI OPERAR COM QUALQUER
CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE OU HADWARE. Em nenhuma circunstância, devem as Partes da S&P ser responsáveis por
qualquer parte derivada de danos, custos, despesas, honorários legais ou perdas diretos, indiretos, incidentais, exemplares,
compensatórios, punitivos, especiais ou consequenciais (incluindo, sem limitação, receitas perdidas ou lucros perdidos e custos de
oportunidade ou perdas provocados por negligência) com relação a qualquer uso do Conteúdo mesmo se alertados sobre a
possibilidade desses danos.
As análises creditícias e relacionadas e outras, incluindo ratings, e as declarações no Conteúdo que são declarações de opinião na
data em que foram expressas e não declarações de fato. As opiniões, análises e decisões de reconhecimento de rating da S&P
(descritas abaixo) não são recomendações para comprar, reter ou vender quaisquer títulos ou para tomar qualquer decisão de
investimento e não abordam a adequação de nenhum valor mobiliário. A S&P não assume nenhuma obrigação de atualizar o
Conteúdo após a publicação em qualquer forma ou formato. Não se deve depender do Conteúdo e este não é um substituto da
capacidade, julgamento e experiência do usuário, de sua administração, funcionários, assessores e/ou clientes para se tomar
decisões de investimento ou de outros negócios. A S&P não atua como agente fiduciário nem como assessora de investimento
exceto quando está registrada como tal. Embora a S&P obtenha informações de fontes que considera confiáveis, ela não conduz
nenhuma auditoria nem realiza avaliações de due diligence ou de verificação independente de qualquer informação recebe.
À medida que as autoridades regulatórias permitam a uma agência de rating reconhecer em uma jurisdição um rating emitido em
outra jurisdição para determinados fins regulatórios, a S&P reserva-se ao direito de atribuir, retirar ou suspender esse
reconhecimento a qualquer momento e a seu total critério. As Partes da S&P não assumem nenhuma obrigação proveniente da
atribuição, retirada ou suspensão de um reconhecimento, bem como de qualquer responsabilidade por quaisquer danos que se
aleguem como derivados em relação a eles.
A S&P mantém algumas atividades de suas unidades de negócios separadas entre si a fim de preservar a independência e
objetividade de suas respectivas atividades. Portanto, algumas unidades de negócios da S&P podem ter informações que não
estão disponíveis a outras de suas unidades de negócios. A S&P tem estabelecido políticas e procedimentos para manter a
confidencialidade de determinadas informações não-públicas recebidas juntamente com cada um dos processos analíticos.
A S&P pode receber honorários por seus serviços de ratings e por determinadas análises, normalmente de emissores ou
subscritores de títulos ou de devedores. A S&P reserva-se o direito de divulgar suas opiniões e análises. As análises e ratings
públicos da S&P estão disponíveis em seus Websites: www.standardandpoors.com / www.standardandpoors.com.mx /
www.standardandpoors.com.ar / www.standardandpoors.com.br (gratuitos), www.ratingsdirect.com, www.globalcreditportal.com e
www.spcapitaliq.com (por assinatura) e pode distribuí-los por outros meios, incluindo via as próprias publicações da S&P ou por
redistribuidores externos. Informações adicionais sobre nossos honorários pelos serviços de rating estão disponíveis em
www.standardandpoors.com/usratingsfees.
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