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Fitch Ratings - São Paulo, 20 de junho de 2014: A Fitch Ratings removeu a Observação Negativa do Rating
Nacional de Longo Prazo ‘AAAsf(bra)’ da primeira série da emissão de cotas seniores do Fundo de Investimento
em Direitos Creditórios Intermedium Crédito Consignado II (FIDC Intermedium II) e atribuiu Perspectiva Estável ao
rating.
Principais Fundamentos do Rating
A remoção da Observação Negativa reflete a estrutura operacional da Oliveira Trust DTVM S.A. (OT), a qual a
Fitch considera satisfatória, além do domicílio da conta do fundo no Banco Bradesco S.A. (Bradesco, ‘AAA(bra)’,
Perspectiva Estável). Esta ação de rating também leva em consideração a performance do fundo, que ainda se
encontra dentro das expectativas iniciais da agência.
Reforço de crédito mínimo
A subordinação mínima em benefício aos investidores seniores é de 25%. Em 30 de abril de 2014, as cotas
seniores se beneficiavam de 31% de subordinação, acima do nível mínimo de 25%. O reforço de crédito real,
entretanto, é de 21%, pois desconsidera o ágio presente na cessão dos direitos creditórios.
Performance da Carteira de Crédito
A performance da carteira cedida ao FIDC está dentro das expectativas iniciais da Fitch. A perda ocorrida e a
inadimplência da carteira de crédito nos últimos 12 meses permanecem dentro das expectativas iniciais da
agência. Com base em maio de 2014, os contratos com parcela em atraso há mais de trinta e de sessenta dias em
relação à carteira de crédito do fundo, excluídos os atrasos acima de 180 dias, totalizavam 0,12% e 0,3%,
respectivamente. Estes números são mais baixos que os apresentados em dezembro de 2013 (2,6% e 2,2%), uma
vez que não refletem as recompras feitas pela cedente. Ainda nesta data, a perda acumulada que é representada
pelos contratos com parcela inadimplente superior a 180 dias foi igual a 2,4% do total de créditos cedidos ao fundo
desde o início das atividades. Este valor também é líquido de recompra. As recompras alcançaram, em maio de
2014, 0,35% do valor de face de todas as aquisições feitas pelo fundo.
Composição de Créditos Consignados na Carteira do Fundo
Em maio de 2014, os créditos consignados provenientes do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
concentravam 76% do patrimônio líquido (PL) do fundo; a Aeronáutica, 8%; o Estado do Rio de Janeiro, 6%; o
Estado de Minas Gerais, 6%; e a Marinha, 3%. Os demais entes consignantes não representam mais do que 1%
do PL, individualmente. A Fitch considera estas concentrações positivas para a operação, uma vez que os
contratos provenientes do INSS têm maior representatividade no fundo e a expectativa de perda destes é
historicamente inferior a dos demais entes consignantes.
Baixo Risco de Desvio ou Mistura (commingling) do Fluxo de Caixa
A exposição de desvio dos pagamentos devidos ao fundo e aos do Banco Intermedium S.A. (Intermedium) é
menor em comparação a outras operações estruturadas desta classe de ativo. No caso dos pagamentos oriundos
do INSS, os recebimentos dos créditos são depositados diretamente na conta reserva de titularidade do Bradesco.

Após envio, pelo Intermedium, da relação de baixa dos créditos, e com a anuência e confirmação do administrador
do FIDC, o Bradesco efetua a conciliação e a transferência dos recursos para uma conta corrente de titularidade
do fundo, domiciliada no mesmo banco.
Os demais repasses efetuados pelos entes consignantes elegíveis ao fundo são realizados em contas de
titularidade do Intermedium domiciliadas no Itaú Unibanco S.A. (Itaú Unibanco) e no Bradesco. Assim como nas
contas para recebimento do INSS, estas contas também não são de livre movimentação do Intermedium, de forma
que qualquer recurso apenas poderá ser transferido com a anuência do administrador do FIDC.
Resumo da Operação
A série tem prazo total de quatro anos, com os investidores recebendo amortizações trimestrais de juros e
principal a partir de fevereiro de 2013 após o período de carência de principal de 12 meses. O vencimento final
será em 10 de novembro de 2015. O Intermedium é o único cotista subordinado da operação. Em novembro de
2013, o saldo devedor das cotas seniores era de BRL100,8 milhões. Já foram realizados seis dos 12 pagamentos
do principal.
O FIDC Intermedium II é uma securitização de empréstimos concedidos pelo Intermedium a servidores públicos
federais, estaduais, municipais e a aposentados e pensionistas assistidos pelo INSS, cujo desconto é feito por
meio de consignação em folha de pagamento ou em folha de benefícios. A administração do fundo e a custódia
são realizados pela Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. O Itaú, o Bradesco e o Banco
do Brasil S.A. são os agentes de recebimento do créditos e o Intermedium é o fiel depositário dos documentos
relacionados aos direitos creditórios e agente de cobrança dos créditos em atraso.
Sensibilidade do Rating
O rating poderá ser rebaixado, caso a performance do fundo ou de seus ativos se deteriore além das expectativas
iniciais da agência.
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