PROSPECTO DEFINITIVO DE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM SÉRIE ÚNICA, DA SEGUNDA EMISSÃO DA

RENOVA Companhia Securitizadora de Creditos Financeiros S.A.
Companhia em fase de registro na categoria “B” perante a CVM
Avenida Paulista 1499, 19º andar, CEP 01311-200, São Paulo, SP
CNPJ/MF nº 19.133.012/0001-12 – NIRE 35300458371
R$1.000.000.000,00 (um bilhão de reais)
Código ISIN das Debêntures: BRRNVADBS042
A RENOVA Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. (“RENOVA”, “Companhia” ou “Emissora”) está realizando uma oferta pública de distribuição de 1.000.000 (um milhão) de
debêntures simples, nominativas, escriturais, da espécie quirografária, com garantia adicional real, não conversíveis em ações, em série única, da segunda emissão da Emissora, com valor
nominal unitário de R$1.000,00 (mil reais), perfazendo o montante total de R$1.000.000.000,00 (um bilhão de reais) na data de emissão, qual seja, 30 de setembro de 2015 (“Debêntures” e
“Data de Emissão”, respectivamente), sob a coordenação do Banco BTG Pactual S.A. (“Coordenador Líder” ou “BTG Pactual”), nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), da Instrução CVM nº 281, de 4 de junho de 1998, conforme alterada (“Instrução CVM 281”), da
Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 2.686, de 26 de janeiro de 2000, conforme alterada, e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis (“Oferta”).
As Debêntures serão registradas para: (i) distribuição no mercado primário por meio do MDA – Módulo de Distribuição de Ativos (“MDA”), administrado e operacionalizado pela CETIP S.A. –
Mercados Organizados (“CETIP”), sendo a distribuição das Debêntures liquidada financeiramente por meio da CETIP; e (ii) negociação no mercado secundário por meio do Módulo CETIP21 –
Títulos e Valores Mobiliários (“CETIP21”), administrado e operacionalizado pela CETIP, sendo as negociações das Debêntures liquidadas financeiramente por meio da CETIP e as Debêntures
custodiadas eletronicamente na CETIP.
A emissão das Debêntures e a Oferta são realizadas com base nas deliberações aprovadas: (i) pela Assembleia Geral Extraordinária dos acionistas da Companhia realizada em 02 de
outubro de 2015, cuja ata foi protocolada na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o nº 0.986.974/15-8 e publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo (“DOESP”) e no
jornal “O Dia SP” (“O Dia SP”) nas edições do dia 14 de outubro de 2015; e (ii) de forma genérica, pelo Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada em 25 de setembro
de 2013, cuja ata foi arquivada na JUCESP sob o nº 419.131/13-9 e publicada no DOESP e no jornal “O Dia SP” nas edições do dia 06 de novembro de 2013.
A constituição das Garantias (conforme definidas neste Prospecto) foi aprovada pela Companhia com base na deliberação da Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em
02 de outubro de 2015, cuja ata foi arquivada na JUCESP sob o nº 458.739/15-7 e publicada no DOESP e no jornal “O Dia SP” nas edições do dia 14 de outubro de 2015.
A Oferta será realizada de acordo com os termos e condições constantes do “Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações,
em Série Única, da RENOVA Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.” (“Escritura de Emissão”), celebrado em 02 de outubro de 2015 entre a Emissora e a Pentágono S.A.
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”). A Escritura de Emissão foi protocolada na JUCESP em 05 de outubro de 2015, sob o nº 0.986.870/15-8.
As Debêntures serão objeto de oferta pública de distribuição, nos termos da Lei do Mercado de Valores Mobiliários, da Instrução CVM 400, da Instrução CVM 281 e das demais disposições legais
e regulamentares aplicáveis, sob o regime de melhores esforços de colocação, nos termos do Contrato de Distribuição, com a intermediação do Coordenador Líder. Para mais informações, vide
a seção “Informações Sobre a Oferta – Contrato de Distribuição” nas páginas 52 a 56 deste Prospecto.
ESTE PROSPECTO (“PROSPECTO”) NÃO DEVE, EM QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA, SER CONSIDERADO RECOMENDAÇÃO DE INVESTIMENTO DAS DEBÊNTURES. ANTES DE TOMAR A DECISÃO DE
INVESTIMENTO NAS DEBÊNTURES QUE VENHAM A SER DISTRIBUÍDAS NO ÂMBITO DA OFERTA, A COMPANHIA E O COORDENADOR LÍDER RECOMENDAM AOS POTENCIAIS INVESTIDORES
QUE FAÇAM A SUA PRÓPRIA ANÁLISE E AVALIAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DA COMPANHIA, DE SUAS ATIVIDADES E DOS RISCOS DECORRENTES DO INVESTIMENTO NAS DEBÊNTURES.
As Debêntures poderão ser resgatadas antecipadamente pela Companhia. Adicionalmente, na hipótese de não realização dos Direitos Creditórios adquiridos pela Emissora, poderá ocorrer o
resgate antecipado das Debêntures mediante a dação em pagamento aos Debenturistas, de pleno direito e sem direito de regresso contra a Emissora, no limite e na proporção dos seus
créditos, dos Direitos Creditórios (conforme definido neste Prospecto) não realizados no vencimento, mesmo que a Emissora já tenha iniciado processo de cobrança destes valores.
Este Prospecto foi preparado com base nas informações prestadas pela Emissora, sendo que o Coordenador Líder tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrões de diligência,
respondendo pela falta de diligência ou omissão, para assegurar que: (i) as informações prestadas pela Emissora sejam verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos
investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; e (ii) as informações fornecidas ao mercado durante todo o prazo de distribuição, inclusive aquelas eventuais ou
periódicas constantes da atualização do registro da Emissora, sejam suficientes, permitindo aos investidores a tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta. Antes de tomar a
decisão de investimento nas Debêntures que venham a ser distribuídas no âmbito da Oferta, a Emissora e o Coordenador Líder recomendam aos potenciais investidores a leitura cuidadosa
deste Prospecto Definitivo.
O investimento nas Debêntures não é adequado a investidores que: (i) não tenham profundo conhecimento dos riscos envolvidos na operação ou que não tenham acesso à consultoria
especializada; (ii) necessitem de liquidez com relação às Debêntures a serem adquiridas, tendo em vista a possibilidade de serem pequenas ou inexistentes as negociações das Debêntures
no mercado secundário; e/ou (iii) não estejam dispostos a correr o risco de crédito de empresa do setor privado e/ou dos setores em que a Companhia atua e/ou do setor dos Direitos
Creditórios (conforme definido neste Prospecto).
Este Prospecto Definitivo deve ser lido em conjunto com as informações apresentadas no Formulário de Referência da Emissora, o qual foi elaborado nos termos da Instrução CVM nº 480, de 7
de dezembro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 480”). O Formulário de Referência mais recente da Emissora encontra-se no Anexo A, na página 77 deste Prospecto Definitivo.
OS INVESTIDORES DEVEM LER AS SEÇÕES “4. FATORES DE RISCO” E “5. RISCOS DE MERCADO” DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, E A SEÇÃO “FATORES DE RISCO” NAS PÁGINAS 65 A 73 DESTE
PROSPECTO, PARA CIÊNCIA DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS COM RELAÇÃO AO INVESTIMENTO NAS DEBÊNTURES.
A Oferta foi registrada pela CVM sob o nº CVM/SRE/DEB/2015/012, em 29 de outubro de 2015.
AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTA PUBLICAÇÃO SERÃO OBJETO DE EXAME POR PARTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS – CVM.
O PROSPECTO DEFINITIVO ESTARÁ À DISPOSIÇÃO DOS INVESTIDORES, DURANTE O PERÍODO DE DISTRIBUIÇÃO.
O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA
COMPANHIA EMISSORA, BEM COMO SOBRE DAS DEBÊNTURES A SEREM DISTRIBUÍDAS.

Coordenador Líder

A data deste Prospecto Definitivo é 29 de outubro de 2015.
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DEFINIÇÕES
Para os fins deste Prospecto Definitivo, os termos indicados abaixo devem ter o significado a eles atribuído nesta
seção, salvo se definido de forma diversa neste Prospecto Definitivo.
Acordo Geral de Cobrança

Acordo Geral de Cobrança celebrado entre a Emissora e o Agente de Cobrança
em 25 de abril de 2014, conforme consolidado.

Agente de Cobrança

A Recovery do Brasil Consultoria S.A., sociedade com sede na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, 1.499, 19º andar, sala 1, Bela
Vista, CEP 01311-200, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.032.035/0001-26, que
efetuará, dentre outras funções, a cobrança dos Direitos Creditórios, nos
termos do Acordo Geral de Cobrança.

Agente Fiduciário

Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, instituição
financeira com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na
Avenida das Américas, 4.200, Bloco 8, Ala B, Salas 302, 303 e 304, Barra da
Tijuca, CEP 22640-102, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.343.682/0001-38.

Amortização do Valor Nominal
Unitário

O Valor Nominal Unitário das Debêntures será pago integralmente em uma
única parcela na Data de Vencimento ou na data de eventual vencimento
antecipado, resgate antecipado ou amortização antecipada das Debêntures.

ANBIMA

ANBIMA – Associação Brasileira de Entidades dos Mercados Financeiro e de
Capitais.

Anúncio de Encerramento

Anúncio de encerramento da Oferta, nos termos do artigo 29 da
Instrução CVM 400.

Anúncio de Início

Anúncio de início da Oferta, nos termos do artigo 52 da Instrução CVM 400.

Assembleia Geral de
Debenturistas

Os Debenturistas poderão, a qualquer tempo, reunir-se em assembleia geral
de debenturistas, de acordo com o disposto no artigo 71 da Lei das Sociedades
por Ações, a fim de deliberarem sobre matéria de seu interesse.

Atividades Excluídas

Os Direitos Creditórios não devem ser relacionados a nenhuma das seguintes
atividades: (i) produção ou comércio de qualquer produto ou atividade
considerada ilícita sob as leis do país sede ou regulamentos ou convenções e
acordos internacionais, ou que esteja sujeita às proibições internacionais, tais
como produtos farmacêuticos, pesticidas/herbicidas, substâncias destruidoras de
ozônio, PCBs (bifenilos policlorados), fausa ou produtos regulados pelo CITES
(Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Flora e Fauna
Selvagens em Perigo de Extinção); (ii) produção ou comercialização de armas e
munições. Esta disposição não se aplica aos patrocinadores de projetos que não
estejam envolvidos de forma relevante em tais atividades. Para fins deste item, a
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expressão “não estejam envolvidos de forma relevante” significa que a atividade
em questão é secundária para as operações principais do patrocinador do projeto;
(iii) produção ou comercialização de bebidas alcoólicas (excluindo cerveja e vinho).
Esta disposição não se aplica aos patrocinadores de projetos que não estejam
envolvidos de forma relevante em tais atividades. Para fins deste item, a expressão
“não estejam envolvidos de forma relevante” significa que a atividade em questão
é secundária para as operações principais do patrocinador do projeto; (iv)
produção ou comercialização de tabaco. Esta disposição não se aplica aos
patrocinadores de projetos que não estejam envolvidos de forma relevante em tais
atividades. Para fins deste item, a expressão “não estejam envolvidos de forma
relevante” significa que a atividade em questão é secundária para as operações
principais do patrocinador do projeto; (v) jogos de azar, cassinos ou
empreendimentos semelhantes. Esta disposição não se aplica aos patrocinadores
de projetos que não estejam envolvidos de forma relevante em tais atividades.
Para fins deste item, a expressão “não estejam envolvidos de forma relevante”
significa que a atividade em questão é secundária para as operações principais do
patrocinador do projeto; (vi) produção ou comercialização de materiais
radioativos. Esta disposição não se aplica à compra de equipamentos médicos,
equipamentos de controle de qualidade (medição) e qualquer equipamento no
qual o International Finance Corporation considere a fonte radioativa insignificante
ou adequadamente protegida; (vii) produção ou comercialização de fibras não
aderentes de amianto. Esta disposição não se aplica à compra e utilização de
revestimentos de cimento com amianto aderente onde o conteúdo de amianto
seja inferior a 20% (vinte por cento); (viii) pesca com rede à deriva no ambiente
marinho mediante utilização de redes de pesca de comprimento superior a 2,5km;
(ix) produção ou atividades envolvendo formas forçadas/nocivas de trabalho
infantil forçado/nocivo. Para fins deste item, as expressões “trabalho infantil
forçado” e “trabalho infantil nocivo” significam, respectivamente: (a) todo trabalho
ou serviço, executado de forma não voluntária, que seja obtido de um indivíduo
sob ameaça de uso de força ou punição; e (b) o emprego de crianças; (x) operações
de extração comercial de madeira para uso primário na floresta tropical úmida; e
(xi) produção ou comercialização de madeira ou outros produtos florestais que não
sejam oriundos de florestas sustentáveis.
Banco Bradesco S.A.

Banco Bradesco S.A., instituição financeira com sede na Cidade de Osasco,
Estado de São Paulo, na Cidade de Deus, s/nº, Vila Yara, inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 60.746.948/0001-12.

Banco Liquidante

Banco Bradesco S.A., instituição financeira privada, com sede na Cidade de
Osasco, Estado de São Paulo, na Cidade de Deus, s/nº, Vila Yara, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 60.746.948/0001-12.

Brasil

República Federativa do Brasil.
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BTG Pactual ou Coordenador
Líder

Banco BTG Pactual S.A., instituição financeira com escritório na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 10º a 15º
andares, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 30.306.294/0002-26.

CETIP

CETIP S.A. – Mercados Organizados.

CETIP21

Módulo CETIP21 – Títulos
operacionalizado pela CETIP.

CMN

Conselho Monetário Nacional.

Código Civil

Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada.

Código de Processo Civil

Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, conforme alterada.

Companhia, Emissora ou
RENOVA

RENOVA Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.

Conta Recebedora

Conta de titularidade da Emissora junto ao Banco Bradesco S.A. de movimentação
restrita exclusivamente pelo Agente de Cobrança, na qualidade de mandatário da
Emissora, utilizada para centralizar o recebimento de todos os créditos detidos pela
Companhia e que garante as Debêntures emitidas no âmbito desta 2ª Emissão e é
compartilhada com as debêntures da 1ª emissão da Emissora, bem como com futuras
emissões de debêntures pela emissora, cedida fiduciariamente junto com todos os
recursos nela existentes de tempos em tempos, incluindo-se os rendimentos de
aplicações financeiras, nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária da Conta
Recebedora aos Debenturistas e aos debenturistas da 1ª (primeira) emissão de
debêntures da Companhia, sendo certo que os recursos nela existentes de tempos
em tempos, incluindo-se os rendimentos de aplicações financeiras serão
posteriormente enviados para a Conta Vinculada da Segunda Emissão, para as contas
vinculadas da primeira emissão ou para as contas vinculadas das emissões futuras,
conforme o caso, de acordo com o crédito que deu origem ao recurso, e observado
que foi autorizada pelas partes da Escritura de Emissão a dispensa de necessidade de
aprovação em Assembleia Geral de Debenturistas ou em ato societário da Emissora, o
compartilhamento da garantia que recairá sobre a esta conta com outras emissões de
debêntures a serem realizadas pela Emissora no futuro, sendo que nenhuma das
emissões de debêntures da Emissora terá qualquer preferência em relação às demais.

Conta Vinculada da Segunda
Emissão

Conta de titularidade da Emissora junto ao Banco Bradesco S.A. e de
movimentação restrita exclusivamente pelo Agente de Cobrança, na qualidade
de mandatário da Emissora, para a qual a totalidade dos Direitos Creditórios
atuais e futuros adquiridos pela Emissora com os recursos provenientes da
Segunda Emissão, os quais deverão ser pagos única e exclusivamente na Conta
Recebedora, será transferida pelo Agente de Cobrança, a qual será identificada
no Contrato de Cessão Fiduciária da Segunda Emissão.
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Contrato de Cessão Fiduciária da Contrato de Cessão Fiduciária da Conta Recebedora celebrado entre a
Conta Recebedora
Emissora, o Agente Fiduciário e o Agente de Cobrança em 22 de maio de 2014,
a ser aditado para garantir as obrigações decorrentes desta Emissão de
Debêntures, bem como de outras emissões de debêntures a serem
eventualmente realizadas pela Companhia no futuro.
Contrato de Cessão Fiduciária da O Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e da Conta Recebedora
Segunda Emissão
a ser celebrado entre a Emissora, o Agente Fiduciário e o Agente de Cobrança.
Contratos de Cessão Fiduciária

O Contrato de Cessão Fiduciária da Conta Recebedora em conjunto com o
Contrato de Cessão Fiduciária da Segunda Emissão.

Contrato de Distribuição

Contrato de Distribuição Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em
Ações, em Série Única, Sob o Regime de Melhores Esforços de Colocação, da 2ª
(Segunda) Emissão da RENOVA Companhia Securitizadora de Créditos
Financeiros S.A., celebrado entre a Companhia e o Coordenador Líder.

Controlada

Qualquer sociedade controlada (conforme definição de controle prevista no
artigo 116 da Lei das Sociedades por Ações) individualmente pela Companhia,
sendo que tal definição pode se referir apenas à Controlada da Companhia se
assim expressamente previsto. Ficam excluídas da definição de “Controlada” as
sociedades em relação às quais a Companhia não seja titular, individualmente,
de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, a maioria dos
votos nas deliberações da assembleia geral e o poder de eleger a maioria dos
administradores da sociedade, e/ou não use efetivamente e individualmente
seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos
órgãos da administração da sociedade.

Controladora

Qualquer controladora (conforme definição de controle prevista no artigo 116
da Lei das Sociedades por Ações) da Companhia.

Critérios de Elegibilidade

Previamente à cessão e/ou aquisição dos Direitos Creditórios pela Emissora, o
Agente de Cobrança verificará se os Direitos Creditórios atendem e observam,
cumulativamente, os seguintes critérios de elegibilidade: (i) o total de Direitos
Creditórios devidos por um mesmo devedor não poderá corresponder a mais que
7,5% (sete e meio por cento) do valor total da Emissão, cujos recursos foram
empregados na realização do investimento; (ii) créditos vencidos e não pagos
devem representar, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) dos Direitos Creditórios
que vierem a ser adquiridos com recursos oriundos da Emissão; e (iii) os Direitos
Creditórios não devem ser relacionados a nenhuma das Atividades Excluídas.

CVM

Comissão de Valores Mobiliários.
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Data de Apuração

Data na qual a Emissora verificará o montante existente na Conta Vinculada da
Segunda Emissão, sendo certo que tal verificação deverá ocorrer até o
20º (vigésimo) dia de cada mês anterior à Data de Pagamento.

Data de Emissão

Para todos os efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será
30 de setembro de 2015.

Data de Pagamento

O dia 30 de cada mês, sendo a primeira Data de Pagamento 30 de outubro de
2015 e a última Data de Pagamento a Data de Vencimento, a data do resgate
antecipado das Debêntures ou a data em que ocorrer o vencimento
antecipado das Debêntures, conforme disposto na Escritura de Emissão.

Data de Vencimento

30 de setembro de 2025.

Debêntures

1.000.000 (um milhão) de debêntures simples, não conversíveis em ações, da
segunda emissão da Companhia, em série única, com valor nominal unitário
de R$1.000,00 (mil reais), com as demais características previstas na Escritura
de Emissão e neste Prospecto.

Debêntures em circulação

Todas as Debêntures subscritas e integralizadas e não resgatadas, excluídas as
Debêntures mantidas em tesouraria e, ainda, adicionalmente, para fins de
constituição de quorum, pertencentes, direta ou indiretamente: (i) à
Companhia; (ii) a qualquer Controladora, a qualquer Controlada; ou (iii) a
qualquer diretor, conselheiro, cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro
grau de qualquer das pessoas referidas nos itens anteriores.

Debenturistas

Os titulares das Debêntures, em conjunto.

Dia Útil

(i) com relação a qualquer pagamento realizado por meio da CETIP, qualquer
dia que não seja sábado, domingo ou feriado declarado nacional; e (ii) com
relação a qualquer outro pagamento que não seja realizado por meio da
CETIP, bem como com relação a outras obrigações previstas na Escritura de
Emissão, qualquer dia no qual haja expediente bancário na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, e que não seja sábado ou domingo.

Direitos Creditórios

Os recursos oriundos da Emissão serão destinados para o pagamento dos
custos da Oferta, para constituição do Fundo de Custeio e para a aquisição dos
recebíveis e demais créditos não performados (incluindo distressed assets),
originados de: (a) empréstimos e/ou financiamentos para o consumo; (b)
dívidas de cartões de crédito; (c) dívidas com lastro em hipotecas e alienação
fiduciária; (d) empréstimos para pequenas e médias empresas;
(e) financiamento de investimento em bens de capital de empresas; (f)
financiamento de veículos ou leasing; e (g) outros créditos não performados
originados de oportunidades especiais de investimento desde que
enquadrados no Art. 1º da Resolução CMN nº 2.686, a serem adquiridos pela

11

DEFINIÇÕES

Emissora em leilões públicos ou privados e/ou negociações bilaterais, sendo
certo que os Direitos Creditórios adquiridos observarão os Critérios de
Elegibilidade previstos na Escritura de Emissão.
DOESP

Diário Oficial do Estado de São Paulo.

EBITDA

Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (ou Lucros Antes de
Juros, Impostos sobre renda incluindo contribuição social sobre o lucro líquido,
Depreciações e Amortizações – LAJIDA) (“EBITDA”), consiste, nos termos da
Instrução CVM nº 527, de 04 de outubro de 2012, no lucro líquido do exercício,
somado ao imposto sobre a renda e contribuição social e ao resultado financeiro e
representa a geração operacional de caixa da Companhia, ou seja, indica a
capacidade da empresa em gerar caixa a partir de seus ativos operacionais. O
EBITDA não é uma medida de desempenho financeiro elaborada segundo as
práticas contábeis adotadas no Brasil ou IFRS, e tampouco deve ser considerado
como uma alternativa ao lucro líquido, um indicador do desempenho operacional,
uma alternativa aos fluxos de caixa ou como indicador de liquidez.

Encargos Moratórios

Ocorrendo impontualidade no pagamento pela Emissora de qualquer quantia
devida aos Debenturistas nos termos da Escritura de Emissão, os débitos em
atraso vencidos e não pagos pela Emissora, devidamente atualizados pela
Remuneração, ficarão, desde a data da inadimplência até a data do efetivo
pagamento, sujeitos a, independentemente de aviso, notificação ou
interpelação judicial ou extrajudicial: (i) multa convencional, irredutível e não
compensatória, de 2% (dois por cento) e (ii) juros moratórios à razão de 1%
(um por cento) ao mês, calculados pro rata temporis.

Efeito Material Adverso

Um efeito material adverso: (i) nos ativos, Direitos Creditórios e/ou
propriedades da Emissora; (ii) nos negócios (atuais ou novos projetos) e/ou
condições financeiras da Emissora; (iii) na condução dos negócios e/ou
operações da Emissora; e/ou (iv) na capacidade da Emissora de cumprir com
os termos e condições previstos na Escritura de Emissão e/ou nos demais
documentos relacionados às Debêntures.

Escritura de Emissão

Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures
Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da RENOVA Companhia
Securitizadora de Créditos Financeiros S.A., celebrado entre a Companhia e o
Agente Fiduciário em 02 de outubro de 2015.

Escriturador Mandatário

Banco Bradesco S.A., instituição financeira privada, com sede na Cidade de
Osasco, Estado de São Paulo, na Cidade de Deus, s/nº, Vila Yara, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 60.746.948/0001-12.
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Evento de Vencimento
Antecipado

Qualquer um dos eventos previstos na seção “Informações Sobre a Oferta –
Características da Emissão e das Debêntures – Vencimento Antecipado”, deste
Prospecto.

Fluxo Disponível

Corresponde ao montante resultante da efetiva realização dos Direitos
Creditórios adquiridos pela Emissora, deduzido de: (i) pagamento das despesas e
encargos relativos às Debêntures, conforme previstos na Escritura de Emissão;
(ii) pagamento das despesas incorridas pela Emissora para realização dos
Direitos Creditórios, conforme identificadas no Anexo 2 da Escritura de Emissão;
e (iii) dos recursos mantidos na Conta Vinculada da Segunda Emissão, a título de
constituição e enquadramento do Fundo de Custeio.

Formulário de Referência

O Formulário de Referência da Companhia elaborado nos termos da Instrução
CVM 480, anexo a este Prospecto.

Fundo de Custeio

A partir da Data de Emissão e até a Data de Vencimento, sempre preservada a
manutenção da boa ordem das funções de securitização inerentes ao objeto
social da Companhia e os direitos, garantias e prerrogativas dos Debenturistas,
observada a ordem de alocação dos recursos conforme descrita na seção
“Informações Sobre a Oferta – Características da Oferta – Pagamentos
Condicionados e Ordem de Alocação dos Recursos Decorrentes da Realização
dos Direitos Creditórios” na página 39 deste Prospecto, parte dos recursos
existentes na Conta Vinculada da Segunda Emissão, serão retidos para a
constituição ou enquadramento de um fundo de custeio no montante
estimado dos encargos de responsabilidade da Emissora, descritos no Anexo 2
da Escritura de Emissão, a serem incorridos nos 6 (seis) meses subsequentes
ao da realização do respectivo provisionamento, sendo que o valor total
agregado do Fundo de Custeio para a Oferta será limitado a um valor mínimo
de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) e máximo de
R$10.000.000,00 (dez milhões de reais).

Instrução CVM 281

Instrução da CVM nº 281, de 4 de junho de 1998, conforme alterada.

Instrução CVM 325

Instrução da CVM nº 325, de 27 de janeiro de 2000, conforme alterada.

Instrução CVM 400

Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada.

Instrução CVM 409

Instrução CVM nº 409, de 18 de agosto de 2004, conforme alterada.

Instrução CVM 476

Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada.

Instrução CVM 480

Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada.

Investidor Qualificado

Investidores considerados qualificados, nos termos da Instrução CVM 409.
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IPCA

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística.

JUCESP

Junta Comercial do Estado de São Paulo.

Lei das Sociedades por Ações

Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada.

Lei do Mercado de Valores
Mobiliários

Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada.

MDA

MDA – Módulo de Distribuição de Ativos, administrado e operacionalizado
pela CETIP.

Obrigações Garantidas

Todas as obrigações, principais e acessórias, presentes ou futuras, assumidas
ou que venham a sê-lo pela Emissora, perante os Debenturistas, por força da
Escritura de Emissão, do Contrato de Cessão Fiduciária da Segunda Emissão e
demais documentos relacionados às Debêntures, especialmente do
pagamento integral das Debêntures, acrescidas da Remuneração, juros
compensatórios e moratórios, multas, tributos, tarifas, outros encargos,
judiciais ou não, honorários advocatícios e outras despesas razoáveis, bem
como o ressarcimento de toda e qualquer importância desembolsada por
conta da constituição, do aperfeiçoamento e do exercício de direitos e
prerrogativas decorrentes das Debêntures e da execução da garantia a ser
prestada às Debêntures e quaisquer outros acréscimos devidos aos
Debenturistas.

Obrigações Sociais e Ambientais

As obrigações sociais e ambientais assumidas pela Emissora com relação aos
devedores que são pequenas e médias empresas ou devedores corporativos
de um determinado Direito Creditório, de forma a garantir a observação e
cumprimento: (i) o não envolvimento dos devedores em Atividades Excluídas;
(ii) das leis, normas, regulamentos e demais dispositivos legais brasileiros
relacionados às práticas, parâmetros e/ou questões ambientais, sociais,
trabalhistas, medicina e/ou segurança do trabalho; e/ou (iii) do sistema de
controle social e ambiental mantido pelo Agente de Cobrança, que permite ao
Agente de Cobrança identificar, avaliar e controlar os riscos sociais e
ambientais com relação a determinado Direito Creditório.

Oferta

A oferta pública de distribuição de Debêntures, nos termos da Lei do Mercado
de Valores Mobiliários, da Instrução CVM 400, da Instrução CVM 281 e das
demais disposições legais e regulamentares aplicáveis.
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Pessoas Vinculadas

Investidores que sejam: (a) controladores ou administradores da Emissora ou
de qualquer controlador da Emissora ou qualquer acionista ou administrador
de sociedade controlada da Emissora; (b) administradores, empregados,
operadores e demais prepostos do Coordenador Líder que desempenhem
atividades de intermediação ou de suporte operacional; (c) agentes
autônomos que prestem serviços ao Coordenador Líder; (d) demais
profissionais que mantenham, com o Coordenador Líder, contrato de
prestação de serviços diretamente relacionados à atividade de intermediação
ou de suporte operacional; (e) pessoas naturais que sejam, direta ou
indiretamente, controladoras ou participem do controle societário do
Coordenador Líder; (f) sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo
Coordenador Líder ou por pessoas a ele vinculadas; (g) cônjuge ou
companheiro e filhos menores das pessoas mencionadas nas alíneas “a” a “d”
acima; e (h) clubes e fundos de investimento cuja maioria das cotas pertença a
pessoas vinculadas, salvo se geridos discricionariamente por terceiros não
vinculados; ou (i) outras pessoas vinculadas à Oferta. Caso seja verificado
excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) das Debêntures, não será
permitida a colocação de Debêntures junto a investidores que sejam Pessoas
Vinculadas, bem como seus cônjuges ou companheiros, seus ascendentes,
descendentes e colaterais até o 2º grau, sendo as intenções de investimento
apresentadas por investidores que sejam Pessoas Vinculadas
automaticamente canceladas, nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400.

Prática Sancionável

Qualquer prática corrupta, prática fraudulenta, prática coercitiva, prática de
colusão ou prática de obstrução.

Prazo de Colocação

Período de 6 (seis) meses contados a partir da data de disponibilização do
Anúncio de Início.

Prazo de Vigência

As Debêntures terão prazo de vigência de 120 (cento e vinte) meses contados
da Data de Emissão, ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado e de
resgate antecipado das Debêntures descritas na Escritura de Emissão.

Preço de Integralização

As Debêntures serão integralizadas pelo seu Valor Nominal Unitário.

Prospecto ou Prospecto
Definitivo

Este prospecto Definitivo da Oferta, em conjunto com o Formulário de
Referência.

Real ou R$

A moeda corrente no Brasil.

Remuneração Variável

As Debêntures farão jus a uma remuneração que corresponderá ao Fluxo
Disponível, deduzido dos valores pagos a título de amortização do Valor
Nominal Unitário. As Debêntures não serão atualizadas monetariamente
nem terão incidência de juros fixos ou spread.
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Resolução CMN nº 2.686

Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 2.686, de 26 de janeiro de 2000,
conforme alterada.

Taxa DI

Variação acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos
Interfinanceiros de um dia, “over extra-grupo”, expressas na forma percentual
ao ano, base 252 Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela CETIP,
no informativo diário disponível em sua página na Internet (www.cetip.com.br).

Valor Nominal ou Valor Nominal
Unitário e Atualização do Valor
Nominal Unitário das
Debêntures

As Debêntures terão valor nominal unitário de R$1.000,00 (mil reais). O Valor
Nominal Unitário das Debêntures não será corrigido ou atualizado
monetariamente por qualquer índice.
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Identificação da Companhia

RENOVA Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A., sociedade por
ações, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.133.012/0001-12, com seus atos
constitutivos devidamente arquivados na JUCESP sob o NIRE 35.300.458.371.

Sede

A sede da Companhia está localizada na Avenida Paulista, 1.499, 19º andar,
Bela Vista, CEP 01311-200, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

Registro da Emissora como
Companhia Aberta

A Emissora protocolou pedido de registro na CVM de companhia aberta na
categoria “B”, em 1º de julho de 2015, o qual se encontra sob análise.

Diretoria de Relações com
investidores e atendimento aos
debenturistas

A Diretoria de Relações com Investidores da Companhia localiza-se na Avenida
Paulista, 1.499, 19º andar, Bela Vista, CEP 01311-200, Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, e o responsável por essa diretoria é o Sr. Vinicius
Bernardes Basile Silveira Stopa. O telefone da Diretoria de Relações com
Investidores é o + 55 (11) 3047-1010, o fax é o + 55 (11) 3054-2545 e o
endereço eletrônico é diretoria@renovabr.com.br. O atendimento aos
Debenturistas é feito pelo Diretor de Relações com Investidores.

Auditores Independentes

Ernst & Young Auditores Independentes S.S. para os exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2013 e 2014 e para o período de três
meses findo em 31 de março de 2015.

Escriturador Mandatário

Banco Bradesco S.A.

Banco Liquidante

Banco Bradesco S.A.

Agente Fiduciário

O agente fiduciário das Debêntures será a Pentágono S.A. Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários. Conforme organograma encaminhado pela
Emissora, o Agente Fiduciário identificou que presta serviços de agente
fiduciário na 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis
em ações, em até quatro séries, para distribuição pública com esforços
restritos de colocação, da Emissora (“1ª Emissão da Emissora”), com
vencimento em 25 de abril de 2024, para as quatro séries, em que foram
emitidas 700 (setecentas) debêntures, sendo 100 (cem) debêntures para a
primeira, segunda e terceira séries, e 400 (quatrocentas) debêntures para a
quarta série, na data de emissão, no valor de R$700.000.000,00 (setecentos
milhões de reais), sendo R$100.000.000,00 (cem milhões de reais) para a
primeira, segunda e terceira séries, e R$400.000.000,00 (quatrocentos milhões
de reais) para a quarta série. Até a presente data, com relação às debêntures
da 1ª Emissão da Emissora, ocorreram eventos de amortização e não foi
verificado qualquer evento de resgate antecipado, conversão, repactuação
e/ou inadimplemento. Na data da emissão, as debêntures da 1ª Emissão da
Emissora são garantidas por cessão fiduciária da totalidade de direitos
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creditórios atuais e futuros adquiridos pela Emissora, bem como pela cessão
dos recursos existentes nas contas vinculadas, conforme previsto na escritura
da 1ª Emissão da Emissora.
Jornais que divulga informações

A Companhia divulga informações no Diário Oficial do Estado de São Paulo –
DOESP e no jornal “O Dia SP”.

Website da Companhia

www.renovabr.com.br. As informações constantes do website da Companhia
não integram o presente Prospecto.

Informações Adicionais

Quaisquer informações ou esclarecimentos adicionais sobre a Companhia e a Oferta
poderão ser obtidos junto: (i) à Companhia, por meio de sua Diretoria de Relações
com Investidores ou em sua sede social ou em seu website: www.renovabr.com.br;
(ii) ao Coordenador Líder da Oferta no endereço indicado neste Prospecto ou no seu
website indicado a seguir: Coordenador Líder – Banco BTG Pactual S.A.,
(www.btgpactual.com/home/InvestmentBank.aspx/InvestmentBanking/MercadoCa
pitais - neste website clicar em “2015” no menu à esquerda e a seguir em “Prospecto
Definitivo” logo abaixo de “Distribuição Pública de Debêntures da Segunda Emissão
da RENOVA Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.”); (iii) ao Agente
Fiduciário, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenidas das
Américas 4200, bloco 8, ala B, salas 303 e 304, CEP 22640-102, ou seu website:
www.pentagonotrustee.com.br; (iv) à CVM, na Rua Sete de Setembro, 111, 5º
andar, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, ou na Rua Cincinato
Braga, 340, 2º, 3º e 4º andares, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, ou em
seu website: www.cvm.gov.br; ou (v) à CETIP, localizada na Avenida Brigadeiro Faria
Lima, 1.663, 1º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-001, na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo.

Formulário de Referência

Informações detalhadas sobre a Companhia, seus negócios e operações
poderão ser encontradas no Formulário de Referência, anexo a este Prospecto
a partir da página 77.
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IDENTIFICAÇÃO DA EMISSORA, DO COORDENADOR LÍDER, DOS ADMINISTRADORES E DOS CONSULTORES
Companhia
RENOVA Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.
Avenida Paulista, 1.499, 19º andar
CEP 01311-200 – São Paulo, SP
At.: Sr. João Paulo dos Santos Pacifico
Telefone: + 55 (11) 3047-1010
Fac-símile: + 55 (11) 3054-2545
E-mail: diretoria@renovabr.com.br
www.renovabr.com.br
Coordenador Líder
Banco BTG Pactual S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477, 14º andar
CEP 04538-133 – São Paulo, SP
At.: Sr. Gabriel Motomura
Telefone: + 55 (11) 3383-2000
Fac-símile: + 55 (11) 3383-2001
E-mail: ol-produtos-securitizacao@btgpactual.com
www.btgpactual.com
Consultor Jurídico atuando na qualidade de Deal Counsel
Tauil & Chequer Advogados Associados a Mayer Brown LLP
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1455, 5º e 6º andares
CEP 04543-011 – São Paulo, SP
At.: Sr. Caio Cossermelli e Sr. Milton Pinatti
Telefone: + 55 (11) 2504-4210
Fac-símile: + 55 (11) 2504-4211
E-mail: ccossermelli@mayerbrown.com e mpinatti@mayerbrown.com
www.tauilchequer.com.br
Agente Fiduciário
Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Avenida das Américas, 4200, Bloco 8, Ala B, Salas 302, 303 e 304
CEP 22640-102 – Rio de Janeiro, RJ
At.: Sra. Nathalia Machado Loureiro, Sra. Marcelle Motta Santoro e Sr. Marco Aurélio Ferreira
Telefone: (21) 3385-4565
Fac-símile: (21) 3385-4046
E-mail: operacional@pentagonotrustee.com.br
Escriturador Mandatário
Banco Bradesco S.A.
Cidade de Deus, s/ nº, Prédio Amarelo, 2º andar - Vila Yara
CEP 06029-900 – Osasco, SP
At.: Sr. Luis Cláudio de Freitas Coelho Pereira
Telefone: (11) 3684-4522
Fac-símile: (11) 3684-5645
E-mail: bradescocustodia@bradesco.com.br
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Banco Liquidante
Banco Bradesco S.A.
Cidade de Deus, s/ nº, Prédio Amarelo, 2º andar - Vila Yara
CEP 06029-900 – Osasco, SP
At.: Sr. Luis Cláudio de Freitas Coelho Pereira
Telefone: (11) 3684-4522
Fac-símile: (11) 3684-5645
E-mail: bradescocustodia@bradesco.com.br
Declaração nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400
As declarações da Emissora e do Coordenador Líder relativas ao artigo 56 da Instrução CVM 400 encontram-se no
Anexo D, constante na página 287 deste Prospecto Definitivo.
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SUMÁRIO DA OFERTA
Esta seção apresenta um breve resumo das características da Oferta e não contém todas as informações sobre a
Emissora ou a Oferta que devem ser analisadas pelo investidor antes de tomar sua decisão de investimento nas
Debêntures. O Prospecto deve ser lido integralmente e de forma cuidadosa, inclusive o disposto na seção “Fatores
de Risco”, nas páginas 65 a 73 deste Prospecto, nas demonstrações financeiras da Emissora e suas respectivas
notas explicativas, e nas seções “4. Fatores de Risco” e “5. Riscos de Mercado” do Formulário de Referência.
Companhia, Emissora ou
RENOVA

RENOVA Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.

Capital Social da Companhia

O capital social da Companhia, nesta data, é de R$10.000,00 (dez mil reais).

Coordenador Líder ou BTG
Pactual

Banco BTG Pactual S.A., instituição financeira com escritório na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 10º a 15º
andares, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 30.306.294/0002-26.

Agente Fiduciário

Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, instituição
financeira com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na
Avenida das Américas, 4.200, Bloco 8, Ala B, Salas 302, 303 e 304, Barra da
Tijuca, CEP 22640-102, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.343.682/0001-38.

Agente de Cobrança

Recovery do Brasil Consultoria S.A.

Banco Liquidante

Banco Bradesco S.A., instituição financeira com sede na Cidade de Osasco,
Estado de São Paulo, na Cidade de Deus, s/nº, Vila Yara, inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 60.746.948/0001-12.

Escriturador Mandatário

Banco Bradesco S.A., instituição financeira com sede na Cidade de Osasco,
Estado de São Paulo, na Cidade de Deus, s/nº, Vila Yara, inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 60.746.948/0001-12.

Aprovações Societárias

A Emissão e a Oferta foram aprovadas: (i) pela Assembleia Geral Extraordinária dos
acionistas da Companhia realizada em 02 de outubro de 2015, cuja ata foi
protocolada na JUCESP sob o nº 0.986.974/15-8 e publicada no DOESP e no jornal “O
Dia SP” nas edições do dia 14 de outubro de 2015; (ii) de forma genérica, pelo
Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada em 25 de setembro
de 2013, cuja ata foi arquivada na JUCESP sob o nº 419.131/13-9 e publicada no
DOESP e no jornal “O Dia SP” nas edições do dia 06 de novembro de 2013.
A constituição das Garantias foi aprovada pela Companhia com base na
deliberação da Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada
em 02 de outubro de 2015, cuja ata foi arquivada na JUCESP sob o
nº 458.739/15-7 e publicada no DOESP e no jornal “O Dia SP” nas edições do dia
14 de outubro de 2015.
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Destinação dos Recursos

Os recursos oriundos da Emissão serão destinados: (i) para o pagamento dos
custos da Oferta, observado o limite total de R$500.000,00 (quinhentos mil
reais); (ii) para constituição do Fundo de Custeio; e (iii) para a aquisição dos
Direitos Creditórios, a serem adquiridos pela Emissora em leilões públicos ou
privados e/ou negociações bilaterais, sendo certo que os Direitos Creditórios
adquiridos observarão os Critérios de Elegibilidade. Para informações adicionais,
veja a seção “Destinação dos Recursos” na página 62 deste Prospecto.

Regime de Colocação

As Debêntures serão objeto de oferta pública de distribuição, nos termos da
Lei do Mercado de Valores Mobiliários, da Instrução CVM 400, da Instrução
CVM 281 e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, sob o
regime de melhores esforços de colocação, no valor de R$1.000.000.000,00
(um bilhão de reais), com a intermediação do Coordenador Líder. Para mais
informações, vide a seção “Informações Sobre a Oferta – Contrato de
Distribuição” nas páginas 52 a 56 deste Prospecto.

Possibilidade de Distribuição
Parcial

Considerando que o Contrato de Distribuição prevê a colocação das
Debêntures sob o regime de melhores esforços de colocação, com relação à
totalidade das Debêntures, com a admissão da distribuição parcial das
Debêntures, nos termos dos artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400, não há
nenhuma garantia de que as Debêntures serão efetivamente colocadas no
mercado. Não há uma quantidade mínima de Debêntures que deverá ser
subscrita para que seja mantida a Oferta.
O investidor poderá, no ato de aceitação, condicionar sua adesão a que haja
colocação: (a) da totalidade dos valores mobiliários ofertados; ou (b) de uma
proporção ou quantidade mínima dos valores mobiliários originalmente objeto
da oferta, definida conforme critério do próprio investidor. No caso da alínea (b),
o investidor deverá, no momento da aceitação, indicar se, implementando-se a
condição prevista, pretende receber a totalidade dos valores mobiliários por ele
subscritos ou quantidade equivalente à proporção entre o número de
Debêntures efetivamente colocadas e o número de Debêntures originalmente
ofertadas, presumindo-se, na falta da manifestação, o interesse do investidor em
receber a totalidade das Debêntures por ele subscritas, sendo certo que caso: (i)
indicada condição para a adesão pelo investidor; (ii) o investidor indique que não
pretende receber a totalidade dos valores mobiliários por ele subscritos ou
quantidade equivalente à proporção entre o número de Debêntures
efetivamente distribuídas e o número de Debêntures originalmente ofertadas; e
(iii) o investidor já tenha efetuado o pagamento do Preço de Integralização
referido Preço de Integralização será devolvido sem juros ou correção monetária,
sem reembolso e com dedução dos valores relativos aos tributos incidentes, se
existentes, e aos encargos incidentes, se existentes, no prazo de 5 (cinco) Dias
Úteis contados da data em que tenha sido verificado o não implemento da
condição, observado que, com relação às Debêntures custodiadas na CETIP, tal
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procedimento será realizado fora do âmbito da CETIP, de acordo com os
procedimentos do Escriturador Mandatário.
Valor Total da Emissão

O Valor Total da Emissão será de R$1.000.000.000,00 (um bilhão de reais) na
Data de Emissão.

Preço e Forma de Subscrição e
Integralização

As Debêntures serão subscritas dentro do Prazo de Colocação e observado o
disposto no Contrato de Distribuição, pelo seu Valor Nominal Unitário,
respeitados: (i) o atendimento dos requisitos previstos na Escritura de Emissão;
(ii) a obtenção, pela Companhia, do registro de emissor de valores mobiliários
na categoria “B” perante a CVM; (iii) a concessão do registro da Oferta pela
CVM; (iv) a disponibilização do Anúncio de Início; (v) a disponibilização, aos
investidores, do Prospecto Definitivo; e (vi) a celebração do Contrato de
Distribuição entre a Emissora, o Coordenador Líder e o Agente de Cobrança.
As Debêntures subscritas dentro do período de distribuição poderão ser
integralizadas até o dia 30 de outubro de 2016 (“Data Limite de
Integralização”) pelo seu Valor Nominal Unitário, sendo que tais
integralizações são condicionadas às aquisições dos Direitos Creditórios.
A integralização das Debêntures será realizada a qualquer momento entre a
Data de Emissão, inclusive, e a Data Limite de Integralização (cada uma,
individualmente, uma “Data de Integralização”), mediante notificação
encaminhada pela Emissora aos Debenturistas (“Notificação de
Integralização”), especificando: (i) a Data de Integralização, cujo prazo será de,
no mínimo, 10 (dez) Dias Úteis contados da data de recebimento da notificação
pelos Debenturistas; (ii) o número de Debêntures a serem integralizadas,
sempre de maneira pro rata entre os Debenturistas; e (iii) a especificação dos
Direitos Creditórios a serem adquiridos, inclusive para fins do artigo 5º da
Resolução CMN nº 2.686.
A integralização das Debêntures ocorrerá de acordo com as normas de liquidação
estabelecidas pela CETIP, sendo que a integralização será comprovada pelo recibo
de subscrição e integralização, a ser emitido pela CETIP, evidenciando a quantidade
de Debêntures integralizadas em cada Data de Integralização.
As Debêntures subscritas somente poderão ser negociadas no mercado
secundário depois de totalmente integralizadas.
As Debêntures serão integralizadas somente nos termos especificados neste
item. As Debêntures que não forem integralizadas até a Data Limite de
Integralização, por qualquer motivo, seja pela ausência de Notificação de
Integralização, seja por inadimplência do Debenturista, serão canceladas.
Neste caso, o investidor que houver subscrito quaisquer Debêntures que não
sejam integralizadas será automaticamente liberado de qualquer obrigação de
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pagar o preço de integralização das Debêntures, sem estar sujeito a qualquer
multa ou penalidade de qualquer natureza.
A Escritura de Emissão será aditada, em até 10 (dez) Dias Úteis contados da
Data Limite de Integralização, sem a necessidade de realização de deliberação
societária da Emissora ou de realização de assembleia geral de Debenturistas,
para formalizar e ratificar o número de Debêntures subscritas e integralizadas,
considerando a ocorrência de eventuais cancelamentos de Debêntures até a
Data Limite de Integralização.
Para mais informações, vide seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às
Debêntures - As Debêntures não serão integralizadas à vista e, portanto, a
obrigação de integralizar poderá ser inadimplida pelos Debenturistas”, na
página 71 deste Prospecto.
Registro para Distribuição,
As Debêntures serão registradas para: (i) distribuição no mercado primário por
Negociação e Custódia Eletrônica meio do MDA, administrado e operacionalizado pela CETIP, sendo a
distribuição das Debêntures liquidada financeiramente por meio da CETIP; e (ii)
negociação no mercado secundário por meio do CETIP21, administrado e
operacionalizado pela CETIP, sendo as negociações das Debêntures liquidadas
financeiramente por meio da CETIP e as Debêntures custodiadas
eletronicamente na CETIP.
Quantidade

Serão emitidas 1.000.000,00 (um milhão) de Debêntures.

Valor Nominal Unitário ou Valor
Nominal

As Debêntures terão valor nominal unitário de R$1.000,00 (mil reais).

Série

A Emissão será realizada em série única.

Forma, Conversibilidade e
Comprovação da Titularidade
das Debêntures

As Debêntures serão simples, não conversíveis em ações de emissão da
Emissora. As Debêntures serão emitidas sob a forma nominativa, escritural,
sem a emissão de certificados ou cautelas.
Para todos os fins e efeitos legais, a titularidade das Debêntures será
comprovada pelo extrato da conta de depósito emitido pelo Escriturador
Mandatário, na qualidade de instituição financeira responsável pela
escrituração das Debêntures. Adicionalmente, será reconhecido como
comprovante de titularidade das Debêntures o extrato expedido pela CETIP em
nome do Debenturista, quando as Debêntures estiverem custodiadas
eletronicamente na CETIP.

Espécie

As Debêntures serão da espécie quirografária, nos termos do artigo 58 da Lei
de Sociedades por Ações, com garantia adicional real, nos termos do item
abaixo.
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Garantias

As obrigações assumidas pela Emissora com relação às Debêntures, conforme
estabelecidas na Escritura de Emissão, contarão, até a liquidação integral das
Debêntures, com as seguintes garantias reais (“Garantias”): (A) Garantindo as
Debêntures e compartilhada com as debêntures da 1ª emissão da Emissora,
bem como com futuras emissões de debêntures da Emissora: cessão fiduciária
da Conta Recebedora, identificada no Contrato de Cessão Fiduciária da Conta
Recebedora, de titularidade da Emissora junto ao Banco Bradesco S.A. e de
movimentação restrita exclusivamente ao Agente de Cobrança, na qualidade
de mandatário da Emissora e todos os recursos nela existentes de tempos em
tempos, incluindo-se os rendimentos de aplicações financeiras, nos termos do
Contrato de Cessão Fiduciária da Conta Recebedora, aditado em 02 de
outubro de 2015 para garantir as obrigações decorrentes da Emissão, garantia
esta que abrangerá como obrigação garantida todas as Debêntures é
compartilhada com as debêntures da primeira emissão da Emissora, bem como
com outras emissões de debêntures a serem realizadas pela Emissora no
futuro. As partes da Escritura de Emissão autorizaram, dispensando-se a
necessidade de aprovação em Assembleia Geral de Debenturistas ou em ato
societário da Emissora, o compartilhamento da garantia que recairá sobre a
Conta Recebedora com outras emissões de debêntures a serem realizadas pela
Emissora no futuro, sendo que nenhuma das emissões de debêntures da
Emissora terá qualquer preferência em relação às demais; (B) Garantindo
somente as Debêntures: em garantia do fiel, integral e imediato cumprimento
de todas as obrigações, principais e acessórias, presentes ou futuras,
assumidas ou que venham a sê-lo pela Emissora, perante os Debenturistas, por
força desta Escritura, do Contrato de Cessão Fiduciária da Segunda Emissão e
demais documentos relacionados às Debêntures, especialmente do pagamento
integral das Debêntures, acrescidas da Remuneração, juros compensatórios e
moratórios, multas, tributos, tarifas, outros encargos, judiciais ou não,
honorários advocatícios e outras despesas razoáveis, bem como o
ressarcimento de toda e qualquer importância desembolsada por conta da
constituição, do aperfeiçoamento e do exercício de direitos e prerrogativas
decorrentes das Debêntures e da execução da garantia a ser prestada às
Debêntures e quaisquer outros acréscimos devidos aos Debenturistas :
(i) cessão fiduciária: (a) da totalidade dos Direitos Creditórios atuais e futuros
adquiridos pela Emissora com os recursos provenientes da Emissão das
Debêntures, cuja cessão fiduciária será formalizada por meio de um
aditamento, os quais deverão ser pagos única e exclusivamente na Conta
Recebedora, e transferidos pelo Agente de Cobrança para a conta vinculada da
segunda emissão, identificada no Contrato de Cessão da Segunda Emissão, de
titularidade da Emissora junto ao Banco Bradesco S.A. e de movimentação
restrita exclusivamente ao Agente de Cobrança; e (b) da Conta Vinculada da
Segunda Emissão e todos os recursos nela existentes de tempos em tempos,
nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e de Conta
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Vinculada da Segunda Emissão, celebrado em 02 de outubro de 2015 entre a
Emissora, o Agente Fiduciário e o Agente de Cobrança.
Os Direitos Creditórios podem não ser realizados e, portanto, as Garantias
podem não representar volume para o pagamento pecuniário das Debêntures.
Para mais informações, vide seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às
Debêntures – As garantias podem não ser monetizadas, uma vez que podem
haver créditos não performados”, na página 68 deste Prospecto.
Ficou acordado entre as partes da Escritura de Emissão que os Direitos
Creditórios adquiridos pela Emissora com os recursos proveniente da Emissão
das Debêntures garantirão exclusivamente o pagamento das obrigações
relativas à referida Emissão.
As Garantias a serem constituídas nos termos dos Contratos de Cessão
Fiduciária deverão perdurar até o completo, efetivo e irrevogável cumprimento
de todas as obrigações assumidas pela Emissora com relação às Debêntures,
nos termos da Escritura de Emissão.
Informações sobre os Créditos
Os Créditos Financeiros vinculados à Emissão serão créditos financeiros
Financeiros Vinculados à Emissão oriundos de operações de: (i) empréstimos e/ou financiamentos para o
consumo; (ii) dívidas de cartões de crédito; (iii) dívidas com lastro em hipotecas
e alienação fiduciária; (iv) empréstimos para pequenas e médias empresas; (v)
financiamento de investimento em bens de capital de empresas; (vi)
financiamento de veículos ou leasing; ou (vii) outros créditos não performados,
originados de oportunidades especiais de investimento, desde que
enquadrados no artigo 1º da Resolução CMN nº 2.686. Para todos os créditos
vinculados às Debêntures não há coobrigação de recebimento pelo credor
original, bem como, possuem em média, atraso superior a 90 (noventa) dias,
sendo originados de oportunidades especiais de investimento desde que
enquadrados no Art. 1º da Resolução CMN nº 2.686, a serem adquiridos pela
Emissora em leilões públicos ou privados e/ou negociações bilaterais, desde
que observados os Critérios de Elegibilidade; originados por bancos múltiplos,
bancos comerciais, bancos de investimento, sociedades de crédito,
financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades
de arrendamento mercantil, companhias hipotecárias, associações de
poupança e empréstimo e pela Caixa Econômica Federal a sociedades
anônimas que tenham por objeto exclusivo a aquisição de tais créditos.
Para informações adicionais, veja a seção “Informações Sobre a Oferta –
Informações Sobre os Créditos Financeiros Vinculados à Emissão” na página 44
deste Prospecto.
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Data de Emissão

Para todos os efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será 30 de
setembro de 2015.

Prazo de Vigência e Data de
Vencimento

As Debêntures terão prazo de vigência de 120 (cento e vinte) meses contados
da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 30 de setembro de 2025,
ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado e de resgate antecipado
das Debêntures descritas na Escritura de Emissão.

Pagamento do Fluxo Disponível e O Fluxo Disponível das Debêntures será pago em parcelas mensais a partir da
do Principal
Data de Emissão, sempre no dia 30 (trinta) de cada mês, sendo a primeira
parcela devida em 30 de outubro de 2015 e a última parcela, na Data de
Vencimento ou na data do resgate antecipado das Debêntures ou, no caso de
vencimento antecipado, conforme disposto na Escritura de Emissão. O Valor
Nominal Unitário das Debêntures será pago integralmente em uma única
parcela na Data de Vencimento ou na data de eventual vencimento
antecipado, resgate antecipado ou amortização antecipada das Debêntures. O
pagamento pecuniário das Debêntures está sujeito e condicionado à liquidação
dos créditos a elas vinculados. Para informações adicionais, veja a seção
“Informações Sobre a Oferta – Pagamentos Condicionados e Ordem de
Alocação dos Recursos Decorrentes da Realização dos Direitos Creditórios” na
página 39 deste Prospecto.
Remuneração Variável

As Debêntures farão jus a uma remuneração que corresponderá ao Fluxo
Disponível, deduzido dos valores pagos a título de amortização do Valor Nominal
Unitário. As Debêntures não serão atualizadas monetariamente nem terão
incidência de juros fixos ou spread.

Fluxo Disponível

Corresponde ao montante resultante da efetiva realização dos Direitos Creditórios
adquiridos pela Emissora, conforme consta da Escritura de Emissão, deduzido de:
(i) pagamento das despesas e encargos relativos às Debêntures, conforme
previstos na Escritura de Emissão; (ii) pagamento das despesas incorridas pela
Emissora para realização dos Direitos Creditórios, conforme identificadas no Anexo
2 da Escritura de Emissão; e (iii) dos recursos mantidos na Conta Vinculada da
Segunda Emissão, a título de constituição e enquadramento do Fundo de Custeio,
conforme previsto Escritura de Emissão. Portanto, qualquer pagamento pecuniário
das Debêntures está sujeito e condicionado à liquidação dos créditos a elas
vinculados. Para informações adicionais, veja a seção “Informações Sobre a Oferta
– Pagamentos Condicionados e Ordem de Alocação dos Recursos Decorrentes da
Realização dos Direitos Creditórios” na página 39 deste Prospecto.
Para mais informações, vide seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às
Debêntures – Atrasos, falta de pagamento dos créditos financeiros por parte
dos devedores à Companhia e dos Debenturistas em cobrar e/ou alienar os
créditos financeiros recebidos da Companhia a título de dação em pagamento
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e outros eventos poderão afetar negativamente a capacidade da Companhia
de honrar as suas obrigações”, na página 66 deste Prospecto.
Repactuação Programada

As Debêntures não serão objeto de repactuação programada.

Amortização Antecipada e
Resgate Antecipado Facultativo

A Emissora poderá realizar a amortização antecipada das Debêntures, limitada
a 98% (noventa e oito por cento) do Valor Nominal Unitário das Debêntures
(ou do saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures), observado que a
amortização antecipada somente poderá ocorrer em uma Data de Pagamento.
Não será devido aos Debenturistas o pagamento de prêmio caso ocorra a
amortização antecipada das Debêntures.
Não obstante as demais hipóteses de resgate antecipado das Debêntures previstas
na Escritura de Emissão, a Emissora poderá, a qualquer momento, realizar o resgate
antecipado facultativo da totalidade das Debêntures: (i) caso o Agente de Cobrança
verifique, devendo informar a Companhia e o Agente Fiduciário até o 5º (quinto) Dia
Útil de cada mês, que o Fundo de Custeio não possui fundos suficientes para arcar
com os custos descritos na Escritura de Emissão pelos próximos 6 (seis) meses
contados da data de tal verificação, sem que haja recomposição do Fundo de
Custeio por meio da recuperação dos créditos, em até 30 (trinta) dias da referida
verificação de insuficiência; e/ou (ii) seja rescindido o Acordo Geral de Cobrança
com o Agente de Cobrança, exceto se suas obrigações no referido contrato forem
assumidas em 30 (trinta) dias da rescisão por outra empresa aprovada pelos
Debenturistas, observado o quórum de aprovação previsto na Escritura de Emissão.
Não haverá o resgate antecipado parcial das Debêntures. Para mais informações,
vide seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Debêntures – As
Debêntures estão sujeitas a eventual Resgate Antecipado Facultativo Total, a
critério da Emissora”, na página 67 deste Prospecto.
Ainda, na hipótese de não realização dos Direitos Creditórios adquiridos pela
Emissora relativa e especificamente às Debêntures até a Data de Vencimento
ou ocorrência do vencimento antecipado das Debêntures, poderá ocorrer o
resgate mediante a dação em pagamento aos Debenturistas, de pleno direito e
sem direito de regresso contra a Emissora, no limite e na proporção dos seus
créditos, dos Direitos Creditórios, mesmo que a Emissora já tenha iniciado
processo de cobrança destes valores. Para mais informações, vide seção
“Informações sobre a Oferta – Dação em Pagamento dos Direitos Creditórios”,
na página 40 deste Prospecto e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às
Debêntures – Atrasos, falta de pagamento dos créditos financeiros por parte
dos devedores à Companhia e dos Debenturistas em cobrar e/ou alienar os
créditos financeiros recebidos da Companhia a título de dação em pagamento
e outros eventos poderão afetar negativamente a capacidade da Companhia
de honrar as suas obrigações”, na página 66 deste Prospecto.
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O resgate antecipado não poderá ocorrer enquanto existirem Direitos
Creditórios vinculados às Debêntures, exceto no caso de resgate das
Debêntures por meio da dação em pagamento dos Direitos Creditórios aos
Debenturistas (ou a quem estes indicarem), nos temos da Escritura de Emissão.
Além das hipóteses previstas acima, os Debenturistas poderão, em Assembleia
Geral dos Debenturistas, devidamente convocada para esse fim, aprovar o
resgate antecipado de todas as Debêntures. Em tal hipótese, a Emissora
realizará o resgate antecipado de todas as Debêntures dentro de até 30 (trinta)
dias após a aprovação de tal matéria pela Assembleia Geral de Debenturistas,
aplicando-se as disposições previstas na Escritura de Emissão, que estão
descritas nos parágrafos acima. Nesta hipótese, caso ainda existam Direitos
Creditórios vinculados às Debêntures, o resgate antecipado será efetuado por
meio da dação em pagamento dos Direitos Creditórios aos Debenturistas (ou a
quem estes indicarem), nos temos da Escritura de Emissão.
Para mais informações, vide seção “Informações sobre a Oferta – Dação em
Pagamento dos Direitos Creditórios” na página 40 deste Prospecto e “Fatores
de Risco Relacionados à Oferta e às Debêntures – Atrasos, falta de pagamento
dos créditos financeiros por parte dos devedores à Companhia e dos
Debenturistas em cobrar e/ou alienar os créditos financeiros recebidos da
Companhia a título de dação em pagamento e outros eventos poderão afetar
negativamente a capacidade da Companhia de honrar as suas obrigações”, na
página 66 deste Prospecto.
Aquisição Facultativa das
Debêntures

A Emissora, na Escritura de Emissão, renunciou expressamente à faculdade
prevista no artigo 55, §3º, da Lei das Sociedades por Ações, sendo vedada,
portanto, a aquisição pela Emissora de Debêntures em Circulação.

Imunidade de Debenturistas

Caso qualquer Debenturista goze de algum tipo de imunidade ou isenção
tributária, este deverá encaminhar ao Banco Liquidante, no prazo mínimo de
10 (dez) Dias Úteis antes da data prevista para recebimento do primeiro
montante distribuído e relativo às Debêntures, documentação comprobatória
dessa imunidade ou isenção tributária, sob pena de ter descontados dos seus
rendimentos os valores devidos nos termos da legislação tributária em vigor.

Eventos de Vencimento
Antecipado

As Debêntures estão sujeitas a determinados Eventos de Vencimento Antecipado
que podem acarretar o seu vencimento antecipado. Para mais informações, vide
seção “Informações Sobre a Oferta – Características da Emissão e das
Debêntures – Vencimento Antecipado”, na página 48 deste Prospecto e “Fatores
de Risco Relacionados à Oferta e às Debêntures – As obrigações da Emissora
constantes da Escritura de Emissão estão sujeitas a hipóteses de vencimento
antecipado”, na página 67 deste Prospecto.

29

SUMÁRIO DA OFERTA

Dação em Pagamento dos
Direitos Creditórios

Na hipótese de não realização dos Direitos Creditórios adquiridos pela Emissora,
poderá ocorrer a dação em pagamento aos Debenturistas, de pleno direito e sem
direito de regresso contra a Emissora, no limite e na proporção dos seus créditos,
dos Direitos Creditórios não realizados nos respectivos vencimentos, mesmo que a
Emissora já tenha iniciado o processo de cobrança destes valores. Portanto,
qualquer pagamento pecuniário das Debêntures está sujeito e condicionado à
liquidação dos créditos a ela vinculados.
Na hipótese de não realização dos Direitos Creditórios adquiridos pela Emissora
relativa e especificamente às Debêntures até a Data de Vencimento ou ocorrência
do vencimento antecipado das Debêntures, o Agente Fiduciário deverá convocar
de imediato uma Assembleia Geral de Debenturistas: (i) para comunicar a
ocorrência do evento, qual seja, a não realização dos Direitos Creditórios, e prestar
os esclarecimentos que se fizerem necessários; e (ii) para que seja proposto e
aprovado por Debenturistas representando a maioria das Debêntures em
Circulação um plano de ação a ser executado pela Emissora e acompanhado pelo
Agente Fiduciário, que poderá incluir, entre outras medidas: (a) a cobrança judicial
ou extrajudicial dos Direitos Creditórios não realizados; (b) a alienação dos Direitos
Creditórios não realizados; (c) o resgate das Debêntures mediante a dação em
pagamento aos Debenturistas, de pleno direito e sem direito de regresso contra a
Emissora, no limite e na proporção dos seus créditos, dos Direitos Creditórios não
realizados nos vencimentos, mesmo que a Emissora já tenha iniciado processo de
cobrança destes valores; (d) o aguardo do pagamento dos Direitos Creditórios não
realizados e dos demais valores devidos à Emissora; e (e) o exercício de quaisquer
outros direitos previstos nos Contratos de Cessão Fiduciária, conforme o caso. A
remuneração do Agente Fiduciário poderá ser modificada na Assembleia Geral de
Debenturistas caso o plano de ação nela aprovado contemple medidas diferentes
das mencionadas nos itens (a) a (e) acima.
Para fins do resgate das Debêntures mediante dação em pagamento dos Direitos
Creditórios adquiridos e não realizados pela Emissora relativa e especificamente às
Debêntures, os Direitos Creditórios conferidos aos Debenturistas em dação em
pagamento serão compulsoriamente mantidos em condomínio, nos termos do
artigo 1.314 e seguintes do Código Civil, a ser necessariamente constituído no prazo
máximo de 45 (quarenta e cinco) dias contado da realização da Assembleia Geral de
Debenturistas, após a decisão mencionada no subitem (c) do item (ii) do parágrafo
acima. O quinhão de cada Debenturista no condomínio será equivalente à sua
participação em relação ao valor total das Debêntures. Os termos e as condições da
convenção de condomínio conterão avença assegurando aos Debenturistas,
originalmente titulares das Debêntures, o direito de preferência no recebimento de
quaisquer verbas decorrentes da cobrança dos créditos mantidos em condomínio.
Antes da dação em pagamento dos Direitos Creditórios, deverá ser convocada uma
Assembleia Geral de Debenturistas com a finalidade de proceder à eleição, pelos
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Debenturistas, de um administrador para o condomínio civil. Caso os Debenturistas
não procedam à eleição do administrador do condomínio civil, essa função será
atribuída ao condômino que detenha, direta ou indiretamente, o maior quinhão.
Uma empresa depositária contratada fará a guarda dos documentos relativos aos
Direitos Creditórios mantidos em condomínio pelo prazo de até 45 (quarenta e
cinco) dias contados de sua constituição. Ao término do prazo acima referido, os
documentos deverão ser mantidos sob a guarda da antiga empresa depositária até
que uma nova seja contratada, ocasião em que o administrador do condomínio
civil indicará à antiga empresa depositária a hora e o local para a entrega dos
referidos documentos à nova empresa depositária.
Caso os Debenturistas, por qualquer motivo, não venham a constituir o
condomínio civil no prazo referido acima, poderá ser promovido o pagamento em
consignação dos Direitos Creditórios aos Debenturistas, na forma do artigo 334 do
Código Civil.
Para mais informações, vide seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às
Debêntures – Atrasos, falta de pagamento dos créditos financeiros por parte dos
devedores à Companhia e dos Debenturistas em cobrar e/ou alienar os créditos
financeiros recebidos da Companhia a título de dação em pagamento e outros
eventos poderão afetar negativamente a capacidade da Companhia de honrar as
suas obrigações”, na página 66 deste Prospecto.
Pagamento dos Direitos
Creditórios pelos Devedores
mediante Dação em Pagamento

Na hipótese de quaisquer dos Direitos Creditórios adquiridos pela Emissora relativa
e especificamente às Debêntures serem total ou parcialmente pagos à Emissora
pelos respectivos devedores mediante dação em pagamento de bens, o Agente de
Cobrança, na qualidade de mandatário da Emissora e nos termos do Acordo Geral
de Cobrança, procederá à venda extrajudicial desses bens e os recursos dela
decorrentes serão depositados na Conta Vinculada da Segunda Emissão e alocados
ao pagamento das Debêntures.
Para mais informações, vide seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às
Debêntures – Atrasos, falta de pagamento dos créditos financeiros por parte dos
devedores à Companhia e dos Debenturistas em cobrar e/ou alienar os créditos
financeiros recebidos da Companhia a título de dação em pagamento e outros
eventos poderão afetar negativamente a capacidade da Companhia de honrar as
suas obrigações”, na página 66 deste Prospecto.
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Assembleia Geral de
Debenturistas

Os Debenturistas poderão, a qualquer tempo, reunir-se em assembleia geral, de
acordo com o disposto no artigo 71 da Lei das Sociedades por Ações, a fim de
deliberar sobre matéria de seu interesse. Aplicar-se-á à Assembleia Geral de
Debenturistas, no que couber, o disposto na Lei das Sociedades por Ações, a
respeito das assembleias gerais de acionistas. A Assembleia Geral de
Debenturistas instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de
Debenturistas que representem, no mínimo, metade das Debêntures em
Circulação e, em segunda convocação, com qualquer quorum. Cada Debênture
conferirá a seu titular o direito a um voto nas Assembleias Gerais de
Debenturistas, sendo admitida a constituição de mandatários, titulares de
Debêntures ou não. Toda e qualquer deliberação dos Debenturistas, incluindo
sem limitação a renúncia ou o perdão temporário à declaração de vencimento
antecipado das Debêntures, dependerá da aprovação de Debenturistas que
representem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) das Debêntures
em Circulação, exceto se houver outro quorum específico estabelecido para a
matéria. As seguintes deliberações relativas às características das Debêntures
dependerão da aprovação por Debenturistas que representem pelo menos 2/3
(dois terços) das Debêntures em Circulação, seja em primeira convocação da
Assembleia Geral de Debenturistas, ou em qualquer convocação subsequente: (i)
a Remuneração; (ii) as Datas de Pagamento da Remuneração; (iii) o prazo de
vencimento das Debêntures; (iv) as datas de amortização do principal das
Debêntures; (v) os Eventos de Vencimento Antecipado; (vi) modificação dos
quora de deliberação; (vii) alteração das obrigações adicionais da Emissora; (viii)
alteração das obrigações do Agente Fiduciário; ou (ix) alterações nos
procedimentos aplicáveis às Assembleias Gerais de Debenturistas.
Para mais informações sobre a Assembleia Geral de Debenturistas, veja a
seção “Informações Sobre a Oferta – Assembleia Geral de Debenturistas” nas
páginas 46 e 47 deste Prospecto.

Local de Pagamento

Inexistência de Manifestação de
Auditores Independentes

Os pagamentos a que fizerem jus as Debêntures serão efetuados pela Emissora
no dia de seu respectivo vencimento por intermédio da CETIP, com relação às
Debêntures que estejam custodiadas eletronicamente na CETIP, conforme seus
procedimentos, ou, com relação às Debêntures que não estejam custodiadas
eletronicamente na CETIP, por meio do Escriturador Mandatário das
Debêntures. No caso de resgate das Debêntures por meio de dação em
pagamento dos Direitos Creditórios aos Debenturistas (ou a quem estes
indicarem), tal resgate das Debêntures deverá ocorrer fora do ambiente de
pagamento da CETIP.
As demonstrações financeiras anuais e trimestrais da Emissora, anexas ao
presente Prospecto, foram objeto de auditoria e revisão por parte dos
Auditores Independentes. Os números e informações presentes no presente
Prospecto não foram objeto de revisão ou aplicação, por parte dos Auditores
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Independentes, dos procedimentos previstos na Norma Brasileira de
Contabilidade CFC/CTA nº 12, de 15 maio de 2015, emitida pelo Conselho
Federal de Contabilidade e, portanto, não foi obtida manifestação escrita dos
Auditores Independentes acerca da consistência das informações financeiras
constantes do presente Prospecto, relativamente às demonstrações
financeiras publicadas, conforme recomendação constante do Código ANBIMA
de Regulação e Melhores Práticas para as Ofertas Públicas de Distribuição e
Aquisição de Valores Mobiliários, em vigor desde 3 de fevereiro de 2014.
Inadequação da Oferta a Certos
Investidores

O investimento nas Debêntures não é adequado a investidores que: (i) não
tenham profundo conhecimento dos riscos envolvidos na operação ou que não
tenham acesso à consultoria especializada; (ii) necessitem de liquidez com
relação às Debêntures a serem adquiridas, tendo em vista a possibilidade de
serem pequenas ou inexistentes as negociações das Debêntures no mercado
secundário; e/ou (iii) não estejam dispostos a correr o risco de crédito de
empresa do setor privado e/ou dos setores em que a Companhia atua e/ou do
setor dos Direitos Creditórios. Para uma avaliação adequada dos riscos
associados ao investimento nas Debêntures, os investidores deverão ler a
seção “Fatores de Risco”, nas páginas 65 a 73 deste Prospecto Definitivo, bem
como as seções relativas aos fatores de risco constantes dos itens “4. Fatores
de Risco” e “5. Riscos de Mercado” do Formulário de Referência antes de
aceitar a Oferta.

Fatores de Risco

Para uma descrição dos fatores que devem ser considerados antes da decisão
de investimento nas Ações, veja a Seção “Fatores de Risco” nas páginas 65 a 73
deste Prospecto, além de outras informações incluídas no presente Prospecto.

Cronograma Estimado das
Etapas da Oferta

Para informações acerca dos principais eventos e datas relacionados à Oferta,
vide a seção “Cronograma Estimado das Etapas da Oferta” na página 34 deste
Prospecto.

Informações Adicionais

Quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre a Emissora ou a
Oferta poderão ser obtidas com o Coordenador Líder e na CVM, nos endereços
indicados na seção “Identificação da Emissora, do Coordenador Líder, dos
Administradores e dos Consultores”, na página 19 deste Prospecto.
O pedido de registro da Oferta foi apresentado à CVM em 1º de julho de 2015,
estando a Oferta sujeita à prévia aprovação pela CVM.
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Encontra-se abaixo um cronograma estimado das principais etapas da Oferta.
Nº
1.
2.
3.
4.

(2)

Data de Realização/Data Prevista

Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM

(1) (2)

1º de julho de 2015

Protocolo de cumprimento das exigências da CVM e da minuta do Prospecto
Definitivo
Recebimento dos Vícios Sanáveis da CVM

16 de setembro de 2015
30 de setembro de 2015

Protocolo de cumprimento dos Vícios Sanáveis da CVM e de atualização da
minuta do Prospecto Definitivo

15 de outubro de 2015

5.

Concessão do registro da Oferta pela CVM

6.

Disponibilização do Prospecto Definitivo e do Anúncio de Início

30 de outubro de 2015

7.

Disponibilização do Anúncio de Encerramento

até 19 de abril de 2016

Data Limite de Integralização

30 de outubro de 2016

8.
(1)

Evento

29 de outubro de 2015

As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério da
Companhia e do Coordenador Líder. Qualquer modificação no Cronograma da Oferta deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como Modificação
de Oferta, segundo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400.
Caso ocorram alterações das circunstâncias, suspensão, prorrogação, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado. Para
informações sobre manifestação de aceitação à Oferta, manifestação de revogação da aceitação à Oferta, modificação da Oferta, suspensão da Oferta e
cancelamento ou revogação da Oferta, ver seções “Informações Sobre a Oferta – Manifestação de Revogação da Aceitação da Oferta”, “Informações Sobre a
Oferta – Modificação da Oferta”, “Informações Sobre a Oferta – Suspensão da Oferta” e “Informações Sobre a Oferta – Cancelamento ou Revogação da
Oferta”, na página 58 deste Prospecto.

Quaisquer comunicados ao mercado relativos à Oferta serão divulgados, nos termos do artigo 54-A da Instrução
CVM 400, na página da rede mundial de computadores: (a) da Companhia (www.renovabr.com.br); (b) do
Coordenador Líder (www.btgpactual.com); (c) da CETIP; e (d) da CVM (www.cvm.gov.br).
Sem prejuízo do disposto no parágrafo acima, as divulgações dos comunicados ao mercado relativos à Oferta
poderão ser simultaneamente disseminadas por meio de aviso resumido publicado em jornal ou qualquer outro
meio de comunicação, indicando as páginas na rede mundial de computadores onde os investidores poderão obter
as informações detalhadas e completas, nos termos do artigo 54-A, §1º da Instrução CVM 400.
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APROVAÇÕES SOCIETÁRIAS
A Emissão e a Oferta foram aprovadas: (i) pela Assembleia Geral Extraordinária dos acionistas da Companhia
realizada em 02 de outubro de 2015, cuja ata foi protocolada na JUCESP sob o nº 0.986.974/15-8 e publicada no
DOESP e no jornal “O Dia SP” nas edições do dia 14 de outubro de 2015; (ii) de forma genérica, pelo Conselho de
Administração da Companhia, em reunião realizada em 25 de setembro de 2013, cuja ata foi arquivada na JUCESP
sob o nº 419.131/13-9 e publicada no DOESP e no jornal “O Dia SP” nas edições do dia 06 de novembro de 2013.
A constituição das Garantias foi aprovada pela Companhia com base na deliberação da Reunião do Conselho de
Administração da Companhia realizada em 02 de outubro de 2015, cuja ata foi arquivada na JUCESP sob o
nº 458.739/15-7 e publicada no DOESP e no jornal “O Dia SP” nas edições do dia 14 de outubro de 2015.
COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL
Na data deste Prospecto Definitivo, o capital social da Emissora é de R$10.000,00 (dez mil reais), representado por
10.000 (dez mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Para mais informações sobre o controle da
Emissora, vide seção 15 “Controle” do Formulário de Referência. O capital social da Emissora não sofrerá
alterações em decorrência da Oferta.
Para mais informações sobre o capital social da Emissora, vide a seção 17 “Capital Social” do Formulário de
Referência da Emissora.
CARACTERÍSTICAS DA OFERTA
Prazo de Colocação
O Coordenador Líder realizará a distribuição pública das Debêntures no prazo de 6 (seis) meses contados a partir
da data de disponibilização do Anúncio de Início (“Prazo de Colocação”). Após a colocação das Debêntures durante
o Prazo de Colocação, será disponibilizado o anúncio de encerramento da distribuição das Debêntures (“Anúncio
de Encerramento”).
Se até o final do Prazo de Colocação, as Debêntures não tiverem sido totalmente subscritas, o eventual saldo de
Debêntures não colocado no âmbito da Oferta será cancelado pela Emissora por meio de aditamento à Escritura
de Emissão, sem a necessidade de realização de deliberação societária da Emissora ou de realização de assembleia
geral de Debenturistas. O Coordenador Líder não se responsabilizará pelo saldo não colocado.
Preço e Forma de Subscrição e Integralização
As Debêntures serão subscritas dentro do Prazo de Colocação e observado o disposto no Contrato de Distribuição,
pelo seu Valor Nominal Unitário, respeitados: (i) o atendimento dos requisitos previstos na Escritura de Emissão;
(ii) a obtenção, pela Companhia, do registro de emissor de valores mobiliários na categoria “B” perante a CVM;
(iii) a concessão do registro da Oferta pela CVM; (iv) a disponibilização do Anúncio de Início; (v) a disponibilização,
aos investidores, do Prospecto Definitivo; e (vi) a celebração do Contrato de Distribuição entre a Emissora, o
Coordenador Líder e o Agente de Cobrança.
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As Debêntures subscritas dentro do período de distribuição poderão ser integralizadas até o dia 30 de outubro de
2016 (“Data Limite de Integralização”) pelo seu Valor Nominal Unitário, sendo que tais integralizações são
condicionadas às aquisições dos Direitos Creditórios.
A integralização das Debêntures será realizada a qualquer momento entre a Data de Emissão, inclusive, e a Data
Limite de Integralização (cada uma, individualmente, uma “Data de Integralização”), mediante notificação
encaminhada pela Emissora aos Debenturistas (“Notificação de Integralização”), especificando: (i) a Data de
Integralização, cujo prazo será de, no mínimo, 10 (dez) Dias Úteis contados da data de recebimento da notificação
pelos Debenturistas; (ii) o número de Debêntures a serem integralizadas, sempre de maneira pro rata entre os
Debenturistas; e (iii) a especificação dos Direitos Creditórios a serem adquiridos, inclusive para fins do artigo 5º da
Resolução CMN nº 2.686.
A integralização das Debêntures ocorrerá de acordo com as normas de liquidação estabelecidas pela CETIP, sendo
que a integralização será comprovada pelo recibo de subscrição e integralização, a ser emitido pela CETIP,
evidenciando a quantidade de Debêntures integralizadas em cada Data de Integralização.
As Debêntures subscritas somente poderão ser negociadas no mercado secundário depois de totalmente
integralizadas.
As Debêntures serão integralizadas somente nos termos especificados neste item. As Debêntures que não forem
integralizadas até a Data Limite de Integralização, por qualquer motivo, seja pela ausência de Notificação de
Integralização, seja por inadimplência do Debenturista, serão canceladas. Neste caso, o investidor que houver
subscrito quaisquer Debêntures que não sejam integralizadas será automaticamente liberado de qualquer
obrigação de pagar o preço de integralização das Debêntures, sem estar sujeito a qualquer multa ou penalidade de
qualquer natureza.
A Escritura de Emissão será aditada, em até 10 (dez) Dias Úteis contados da Data Limite de Integralização, sem a
necessidade de realização de deliberação societária da Emissora ou de realização de assembleia geral de
Debenturistas, para formalizar e ratificar o número de Debêntures subscritas e integralizadas, considerando a
ocorrência de eventuais cancelamentos de Debêntures até a Data Limite de Integralização.
Registro para Distribuição, Negociação e Custódia Eletrônica
As Debêntures serão registradas para: (i) distribuição no mercado primário por meio do MDA, administrado e
operacionalizado pela CETIP, sendo a distribuição das Debêntures liquidada financeiramente por meio da CETIP; e
(ii) negociação no mercado secundário por meio do CETIP21, administrado e operacionalizado pela CETIP, sendo as
negociações das Debêntures liquidadas financeiramente por meio da CETIP e as Debêntures custodiadas
eletronicamente na CETIP.
Debêntures subscritas somente poderão ser negociadas no mercado secundário depois de totalmente
integralizadas.
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CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO E DAS DEBÊNTURES
Número da Emissão
As Debêntures representam a segunda emissão de debêntures da Companhia.
Valor Total da Emissão
O valor total da Emissão será de R$1.000.000.000,00 (um bilhão de reais) na Data de Emissão.
Quantidade
Serão emitidas 1.000.000 (um milhão) de Debêntures.
Valor Nominal Unitário ou Valor Nominal e Atualização do Valor Nominal Unitário das Debêntures
As Debêntures terão valor nominal unitário de R$1.000,00 (mil reais).
O Valor Nominal Unitário das Debêntures não será corrigido ou atualizado monetariamente por qualquer índice.
Série
A Emissão será realizada em série única.
Forma, Conversibilidade e Comprovação da Titularidade das Debêntures
As Debêntures serão simples, não conversíveis em ações de emissão da Emissora. As Debêntures serão emitidas
sob a forma nominativa, escritural, sem a emissão de certificados ou cautelas. Para todos os fins e efeitos legais, a
titularidade das Debêntures será comprovada pelo extrato da conta de depósito emitido pelo Escriturador
Mandatário, na qualidade de instituição financeira responsável pela escrituração das Debêntures. Adicionalmente,
será reconhecido como comprovante de titularidade das Debêntures o extrato expedido pela CETIP em nome do
Debenturista, quando as Debêntures estiverem custodiadas eletronicamente na CETIP.
Espécie
As Debêntures serão da espécie quirografária, nos termos do artigo 58 da Lei de Sociedades por Ações, com
garantia adicional real, nos termos do item abaixo.
Garantias
As obrigações assumidas pela Emissora com relação às Debêntures, conforme estabelecidas na Escritura de
Emissão, contarão, até a liquidação integral das Debêntures, com as seguintes garantias reais (“Garantias”):
(A) Garantindo as Debêntures e compartilhada com as debêntures da 1ª emissão da Emissora, bem como com
futuras emissões de debêntures da Emissora: cessão fiduciária da Conta Recebedora, identificada no Contrato de
Cessão Fiduciária da Conta Recebedora, de titularidade da Emissora junto ao Banco Bradesco S.A. e de
movimentação restrita exclusivamente ao Agente de Cobrança, na qualidade de mandatário da Emissora e todos
os recursos nela existentes de tempos em tempos, incluindo-se os rendimentos de aplicações financeiras, nos
termos do Contrato de Cessão Fiduciária da Conta Recebedora, aditado em 02 de outubro de 2015 para garantir as
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obrigações decorrentes da Emissão, garantia esta que abrangerá como obrigação garantida todas as Debêntures é
compartilhada com as debêntures da primeira emissão da Emissora, bem como com outras emissões de
debêntures a serem realizadas pela Emissora no futuro. As partes da Escritura de Emissão autorizaram,
dispensando-se a necessidade de aprovação em Assembleia Geral de Debenturistas ou em ato societário da
Emissora, o compartilhamento da garantia que recairá sobre a Conta Recebedora com outras emissões de
debêntures a serem realizadas pela Emissora no futuro, sendo que nenhuma das emissões de debêntures da
Emissora terá qualquer preferência em relação às demais; (B) Garantindo somente as Debêntures: em garantia do
fiel, integral e imediato cumprimento de todas as obrigações, principais e acessórias, presentes ou futuras,
assumidas ou que venham a sê-lo pela Emissora, perante os Debenturistas, por força desta Escritura, do Contrato
de Cessão Fiduciária da Segunda Emissão e demais documentos relacionados às Debêntures, especialmente do
pagamento integral das Debêntures, acrescidas da Remuneração, juros compensatórios e moratórios, multas,
tributos, tarifas, outros encargos, judiciais ou não, honorários advocatícios e outras despesas razoáveis, bem como
o ressarcimento de toda e qualquer importância desembolsada por conta da constituição, do aperfeiçoamento e
do exercício de direitos e prerrogativas decorrentes das Debêntures e da execução da garantia a ser prestada às
Debêntures e quaisquer outros acréscimos devidos aos Debenturistas : (i) cessão fiduciária: (a) da totalidade dos
Direitos Creditórios atuais e futuros adquiridos pela Emissora com os recursos provenientes da Emissão das
Debêntures, cuja cessão fiduciária será formalizada por meio de um aditamento, os quais deverão ser pagos única
e exclusivamente na Conta Recebedora, e transferidos pelo Agente de Cobrança para a conta vinculada da segunda
emissão, identificada no Contrato de Cessão da Segunda Emissão, de titularidade da Emissora junto ao Banco
Bradesco S.A. e de movimentação restrita exclusivamente ao Agente de Cobrança; e (b) da Conta Vinculada da
Segunda Emissão e todos os recursos nela existentes de tempos em tempos, nos termos do Contrato de Cessão
Fiduciária de Direitos Creditórios e de Conta Vinculada da Segunda Emissão, celebrado em 02 de outubro de 2015
entre a Emissora, o Agente Fiduciário e o Agente de Cobrança. Os Direitos Creditórios podem não ser realizados e,
portanto, as Garantias podem não representar volume para o pagamento pecuniário das Debêntures. Para mais
informações, vide seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Debêntures – As garantias podem não ser
monetizadas, uma vez que podem haver créditos não performados”, na página 68 deste Prospecto.
Ficou acordado entre as partes da Escritura de Emissão que os Direitos Creditórios adquiridos pela Emissora com
os recursos proveniente da Emissão das Debêntures garantirão exclusivamente o pagamento das obrigações
relativas à referida Emissão.
As Garantias a serem constituídas nos termos dos Contratos de Cessão Fiduciária deverão perdurar até o
completo, efetivo e irrevogável cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Emissora com relação às
Debêntures, nos termos da Escritura de Emissão.
Data de Emissão
Para todos os efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será 30 de setembro de 2015.
Prazo de Vigência e Data de Vencimento
As Debêntures terão prazo de vigência de 120 (cento e vinte) meses contados da Data de Emissão, vencendo-se,
portanto, em 30 de setembro de 2025, ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado e de resgate
antecipado das Debêntures descritas na Escritura de Emissão.
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Pagamentos Condicionados e Ordem de Alocação dos Recursos Decorrentes da Realização dos Direitos
Creditórios
Observado o disposto na Escritura de Emissão e nos termos do artigo 5º da Resolução CMN nº 2.686, as obrigações
da Emissora de efetuar o pagamento da amortização do Valor Nominal Unitário e o pagamento da Remuneração,
relativamente as Debêntures, está condicionado à realização dos Direitos Creditórios adquiridos pela Emissora e
vinculados à Emissão, nos termos da Escritura de Emissão, os quais foram dados em garantia para as Debêntures.
A partir da Data de Emissão e até a Data de Vencimento, sempre preservada a manutenção da boa ordem das
funções de securitização inerentes ao objeto social da Companhia e os direitos, garantias e prerrogativas dos
Debenturistas, os recursos existentes na Conta Vinculada da Segunda Emissão, serão alocados na seguinte ordem:
(a) utilizados no pagamento dos encargos e despesas relacionadas às Debêntures e descritos no Anexo 2 da
Escritura de Emissão, deduzindo-se custos de aquisição, transferências e cobrança dos Direitos Creditórios
adquiridos pela Emissora a serem dados em garantia, manutenção da Conta Recebedora e da Conta Vinculada da
Segunda Emissão a serem dadas em garantia às Debêntures e remunerações do Agente de Cobrança, do Agente
Fiduciário, do Banco Liquidante e do Escriturador Mandatário, entre outras despesas não listadas anteriormente
desde que limitadas ao valor total agregado de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) mensais; (b) retidos para a
constituição ou enquadramento do Fundo de Custeio no montante estimado dos encargos de responsabilidade da
Emissora, descritos no Anexo 2 da Escritura de Emissão, a serem incorridos nos 6 (seis) meses calendários
subsequentes ao da realização do respectivo provisionamento, sendo que o valor total agregado do Fundo de
Custeio para a Oferta será limitado a um valor mínimo de R$250.000,00(duzentos e cinquenta mil reais) e máximo
de R$10.000.000,00 (dez milhões de reais); (c) utilizados no pagamento da Remuneração; e (d) utilizados no
pagamento da amortização do Valor Nominal Unitário.
Serão retidos na Conta Vinculada da Segunda Emissão os recursos necessários para a constituição do Fundo de
Custeio. O Fundo de Custeio poderá ser utilizado pela Emissora sempre que houver necessidade de pagamento de
despesas das Debêntures.
Por ser devida exclusivamente no caso de recebimento dos Direitos Creditórios, a Remuneração de Sucesso,
conforme definida na Escritura de Emissão, não será considerada para fins de apuração do Fundo de Custeio.
Caberá ao Agente de Cobrança determinar o valor a ser retido no Fundo de Custeio, conforme disposto na
Escritura de Emissão.
O Agente de Cobrança deverá, com pelo menos 3 (três) Dias Úteis de antecedência em relação a cada Data de
Apuração, conforme definida na Escritura de Emissão: (i) encaminhar à Emissora e ao Agente Fiduciário notificação
nos termos da Escritura de Emissão contendo o valor do Fundo de Custeio a ser constituído; e (ii) encaminhar à
Emissora um relatório contendo descrição das despesas consideradas para determinação do valor do Fundo de
Custeio.
Caberá ao Agente Fiduciário realizar a verificação da suficiência do Fundo de Custeio, com base na notificação
encaminhada pelo Agente de Cobrança o parágrafo acima, em cada Data de Apuração.
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Caso o Agente Fiduciário verifique que o Fundo de Custeio não possui fundos suficientes, deverá notificar a
Companhia e o Agente de Cobrança, em até 3 (três) Dias Úteis, para haja sua recomposição por meio da
recuperação dos Direitos Creditórios, em até 60 (sessenta) dias da referida Data de Apuração.
Dação em Pagamento dos Direitos Creditórios
Na hipótese de não realização dos Direitos Creditórios adquiridos pela Emissora, poderá ocorrer a dação em
pagamento aos Debenturistas, de pleno direito e sem direito de regresso contra a Emissora, no limite e na
proporção dos seus créditos, dos Direitos Creditórios não realizados nos respectivos vencimentos, mesmo que a
Emissora já tenha iniciado o processo de cobrança destes valores. Portanto, qualquer pagamento pecuniário das
Debêntures está sujeito e condicionado à liquidação dos créditos a ela vinculados.
Na hipótese de não realização dos Direitos Creditórios adquiridos pela Emissora relativa e especificamente às
Debêntures até a Data de Vencimento ou ocorrência do vencimento antecipado das Debêntures, o Agente
Fiduciário deverá convocar de imediato uma Assembleia Geral de Debenturistas: (i) para comunicar a ocorrência
do evento, qual seja, a não realização dos Direitos Creditórios, e prestar os esclarecimentos que se fizerem
necessários; e (ii) para que seja proposto e aprovado por Debenturistas representando a maioria das Debêntures
em Circulação um plano de ação a ser executado pela Emissora e acompanhado pelo Agente Fiduciário, que
poderá incluir, entre outras medidas: (a) a cobrança judicial ou extrajudicial dos Direitos Creditórios não realizados;
(b) a alienação dos Direitos Creditórios não realizados; (c) o resgate das Debêntures mediante a dação em
pagamento aos Debenturistas, de pleno direito e sem direito de regresso contra a Emissora, no limite e na
proporção dos seus créditos, dos Direitos Creditórios não realizados nos vencimentos, mesmo que a Emissora já
tenha iniciado processo de cobrança destes valores; (d) o aguardo do pagamento dos Direitos Creditórios não
realizados e dos demais valores devidos à Emissora; e (e) o exercício de quaisquer outros direitos previstos nos
Contratos de Cessão Fiduciária, conforme o caso. A remuneração do Agente Fiduciário poderá ser modificada na
Assembleia Geral de Debenturistas caso o plano de ação nela aprovado contemple medidas diferentes das
mencionadas nos itens (a) a (e) acima.
Para fins do resgate das Debêntures mediante dação em pagamento dos Direitos Creditórios adquiridos e não
realizados pela Emissora relativa e especificamente às Debêntures os Direitos Creditórios conferidos aos
Debenturistas em dação em pagamento serão compulsoriamente mantidos em condomínio, nos termos do artigo
1.314 e seguintes do Código Civil, a ser necessariamente constituído no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco)
dias contado da realização da Assembleia Geral de Debenturistas, após a decisão mencionada no subitem (c) do
item (ii) do parágrafo acima. O quinhão de cada Debenturista no condomínio será equivalente à sua participação
em relação ao valor total das Debêntures. Os termos e as condições da convenção de condomínio conterão avença
assegurando aos Debenturistas, originalmente titulares das Debêntures, o direito de preferência no recebimento
de quaisquer verbas decorrentes da cobrança dos créditos mantidos em condomínio.
Antes da dação em pagamento dos Direitos Creditórios, deverá ser convocada uma Assembleia Geral de
Debenturistas com a finalidade de proceder à eleição, pelos Debenturistas, de um administrador para o
condomínio civil. Caso os Debenturistas não procedam à eleição do administrador do condomínio civil, essa função
será atribuída ao condômino que detenha, direta ou indiretamente, o maior quinhão.
Uma empresa depositária contratada fará a guarda dos documentos relativos aos Direitos Creditórios mantidos em
condomínio pelo prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias contados de sua constituição. Ao término do prazo acima
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referido, os documentos deverão ser mantidos sob a guarda da antiga empresa depositária até que uma nova seja
contratada, ocasião em que o administrador do condomínio civil indicará à antiga empresa depositária a hora e o
local para a entrega dos referidos documentos à nova empresa depositária.
Caso os Debenturistas, por qualquer motivo, não venham a constituir o condomínio civil no prazo referido acima,
poderá ser promovido o pagamento em consignação dos Direitos Creditórios aos Debenturistas, na forma do
artigo 334 do Código Civil.
Para mais informações, vide seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Debêntures – Atrasos, falta de
pagamento dos créditos financeiros por parte dos devedores à Companhia e dos Debenturistas em cobrar e/ou
alienar os créditos financeiros recebidos da Companhia a título de dação em pagamento e outros eventos
poderão afetar negativamente a capacidade da Companhia de honrar as suas obrigações”, na página 66 deste
Prospecto.
Remuneração Variável
As Debêntures farão jus a uma remuneração que corresponderá ao Fluxo Disponível, deduzido dos valores pagos a
título de amortização do Valor Nominal Unitário. As Debêntures não serão atualizadas monetariamente nem terão
incidência de juros fixos ou spread. A época e as condições de pagamento da Remuneração estão identificadas no
item abaixo.
O Fluxo Disponível corresponde ao montante resultante da efetiva realização dos Direitos Creditórios adquiridos
pela Emissora, conforme consta da Escritura de Emissão, deduzido de: (i) pagamento das despesas e encargos
relativos às Debêntures, conforme previstos na Escritura de Emissão; (ii) pagamento das despesas incorridas
pela Emissora para realização dos Direitos Creditórios, conforme identificadas no Anexo 2 da Escritura de
Emissão; e (iii) dos recursos mantidos na Conta Vinculada da Segunda Emissão, a título de constituição e
enquadramento do Fundo de Custeio, conforme previsto na Escritura de Emissão.
Pagamento do Fluxo Disponível e do Principal
Observado o disposto abaixo, o Fluxo Disponível das Debêntures será pago em parcelas mensais a partir da Data
de Emissão, sempre no dia 30 (trinta) de cada mês, sendo a primeira parcela devida em 30 de outubro de 2015 e a
última parcela, na Data de Vencimento ou na data do resgate antecipado das Debêntures ou, no caso de
vencimento antecipado, conforme disposto na Escritura de Emissão. O pagamento pecuniário dos valores devidos
no âmbito das Debêntures está sujeito e condicionado à liquidação dos créditos vinculados. Para informações
adicionais, veja a seção “Informações Sobre a Oferta – Pagamentos Condicionados e Ordem de Alocação dos
Recursos Decorrentes da Realização dos Direitos Creditórios” na página 39 deste Prospecto.
Até o 20º (vigésimo) dia de cada mês anterior à Data de Pagamento a Emissora deverá verificar o montante
existente na Conta Vinculada da Segunda Emissão, conforme definida abaixo, observada a ordem de alocação dos
recursos conforme previsto na Escritura de Emissão, de modo a calcular o Fluxo Disponível, identificando os
valores a serem pagos a título de Remuneração e de amortização do Valor Nominal Unitário, se aplicável, para a
Data de Pagamento. Em até 1 (um) dia útil anterior à Data de Pagamento a Emissora informará à CETIP se os
pagamentos serão efetivamente realizados na Data de Pagamento.
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Não serão devidas quaisquer remunerações, compensações, juros ou correção monetária em virtude dos
intervalos existentes entre a Data de Apuração e a Data de Pagamento, conforme mencionado no item acima,
exceto para a última Data de Apuração, que coincidirá com a Data de Pagamento na Data de Vencimento.
Não é considerado descumprimento de obrigação pecuniária pela Emissora o não pagamento de Remuneração em
determinada Data de Pagamento, caso o não pagamento se dê por não realização ou realização insuficiente dos
Direitos Creditórios adquiridos pela Emissora.
O Valor Nominal Unitário das Debêntures (ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, em caso de
amortização antecipada das Debêntures) será pago integralmente em uma única parcela na Data de Vencimento,
na data de eventual vencimento antecipado ou resgate antecipado das Debêntures.
Para mais informações, vide seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Debêntures – Atrasos, falta de
pagamento dos créditos financeiros por parte dos devedores à Companhia e dos Debenturistas em cobrar e/ou
alienar os créditos financeiros recebidos da Companhia a título de dação em pagamento e outros eventos
poderão afetar negativamente a capacidade da Companhia de honrar as suas obrigações”, na página 66 deste
Prospecto.
Repactuação Programada
As Debêntures não serão objeto de repactuação programada.
Amortização Antecipada e Resgate Antecipado Facultativo
A Emissora poderá realizar a amortização antecipada das Debêntures, limitada a 98% (noventa e oito por cento) do
Valor Nominal Unitário das Debêntures (ou do saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures), observado que a
amortização antecipada somente poderá ocorrer em uma Data de Pagamento. Não será devido aos Debenturistas
o pagamento de prêmio caso ocorra a amortização antecipada das Debêntures.
Não obstante as demais hipóteses de resgate antecipado das Debêntures previstas na Escritura de Emissão, a
Emissora poderá, a qualquer momento, realizar o resgate antecipado facultativo da totalidade das Debêntures:
(i) caso o Agente de Cobrança verifique, devendo informar a Companhia e o Agente Fiduciário até o 5º (quinto) Dia
Útil de cada mês, que o Fundo de Custeio não possui fundos suficientes para arcar com os custos descritos na
Escritura de Emissão pelos próximos 6 (seis) meses contados da data de tal verificação, sem que haja
recomposição do Fundo de Custeio por meio da recuperação dos créditos, em até 30 (trinta) dias da referida
verificação de insuficiência; e/ou (ii) seja rescindido o Acordo Geral de Cobrança com o Agente de Cobrança,
exceto se suas obrigações no referido contrato forem assumidas em 30 (trinta) dias da rescisão por outra empresa
aprovada pelos Debenturistas, observado o quórum de aprovação previsto na Escritura de Emissão. Não haverá o
resgate antecipado parcial das Debêntures. Para mais informações, vide seção “Fatores de Risco Relacionados à
Oferta e às Debêntures – As Debêntures estão sujeitas a eventual Resgate Antecipado Facultativo Total, a critério
da Emissora”, na página 67 deste Prospecto.
A Emissora deverá comunicar a realização do resgate antecipado das Debêntures, em qualquer dos casos
mencionados acima: (i) aos Debenturistas com cópia ao Agente Fiduciário com 45 (quarenta e cinco) dias de
antecedência da data estipulada para o resgate antecipado; e (ii) a CETIP por meio de correspondência com a
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anuência do Agente Fiduciário, com, no mínimo, 2 (dois) Dias Úteis de antecedência da data estipulada para o
resgate antecipado.
As comunicações de que trata o parágrafo acima deverão conter: (i) a data para o pagamento do resgate
antecipado das Debêntures; e (ii) o valor do resgate antecipado das Debêntures.
O pagamento das Debêntures resgatadas será feito por meio dos procedimentos adotados pela CETIP, para as
Debêntures custodiadas eletronicamente na CETIP, exceto na hipótese de resgate das Debêntures por meio de
dação em pagamento dos Direitos Creditórios, e, nas demais hipóteses, por meio do Banco Liquidante e
Escriturador Mandatário.
Ainda, na hipótese de não realização dos Direitos Creditórios adquiridos pela Emissora relativa e especificamente
às Debêntures, até a Data de Vencimento ou ocorrência de vencimento antecipado das Debêntures, poderá
ocorrer o resgate mediante a dação em pagamento aos Debenturistas, de pleno direito e sem direito de regresso
contra a Emissora, no limite e na proporção dos seus créditos, dos Direitos Creditórios, mesmo que a Emissora já
tenha iniciado processo de cobrança destes valores.
Em caso de resgate antecipado, as Debêntures deverão ser canceladas.
Não será devido aos Debenturistas o pagamento de prêmio caso ocorra o resgate antecipado das Debêntures.
O resgate antecipado não poderá ocorrer enquanto existirem Direitos Creditórios vinculados às Debêntures,
exceto no caso de resgate das Debêntures por meio da dação em pagamento dos Direitos Creditórios aos
Debenturistas (ou a quem estes indicarem), nos termos da Escritura de Emissão.
Além das hipóteses previstas acima, os Debenturistas poderão, em Assembleia Geral dos Debenturistas,
devidamente convocada para esse fim, aprovar o resgate antecipado de todas as Debêntures. Em tal hipótese, a
Emissora realizará o resgate antecipado de todas as Debêntures dentro de até 30 (trinta) dias após a aprovação de
tal matéria pela Assembleia Geral de Debenturistas, aplicando-se as disposições previstas na Escritura de Emissão,
que estão descritas nos parágrafos acima. Nesta hipótese, caso ainda existam Direitos Creditórios vinculados às
Debêntures, o resgate antecipado será efetuado por meio da dação em pagamento dos Direitos Creditórios aos
Debenturistas (ou a quem estes indicarem), nos temos da Escritura de Emissão.
Para mais informações, vide seção “Informações sobre a Oferta – Dação em Pagamento dos Direitos Creditórios”
na página 40 e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Debêntures – Atrasos, falta de pagamento dos créditos
financeiros por parte dos devedores à Companhia e dos Debenturistas em cobrar e/ou alienar os créditos
financeiros recebidos da Companhia a título de dação em pagamento e outros eventos poderão afetar
negativamente a capacidade da Companhia de honrar as suas obrigações”, na página 66 deste Prospecto.
Aquisição Facultativa das Debêntures
A Emissora, na Escritura de Emissão, renunciou expressamente à faculdade prevista no artigo 55, §3º, da Lei das
Sociedades por Ações, sendo vedada, portanto, a aquisição pela Emissora de Debêntures em Circulação.
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Imunidade de Debenturistas
Caso qualquer Debenturista goze de algum tipo de imunidade ou isenção tributária, este deverá encaminhar ao
Banco Liquidante, no prazo mínimo de 10 (dez) Dias Úteis antes da data prevista para recebimento do primeiro
montante distribuído e relativo às Debêntures, documentação comprobatória dessa imunidade ou isenção
tributária, sob pena de ter descontados dos seus rendimentos os valores devidos nos termos da legislação
tributária em vigor.
Informações Sobre o Objeto Social da Companhia
A Companhia é uma companhia securitizadora de créditos financeiros, tendo como objeto social: (a) a aquisição e
securitização de créditos oriundos de operações praticadas por bancos múltiplos, bancos comerciais, bancos de
investimentos, sociedades de créditos imobiliários, sociedades de arrendamento mercantil, sociedades de créditos,
financiamento e investimento, associações de poupança e empréstimo, caixas econômicas e companhia
hipotecárias, entre outros; (b) a emissão e colocação, privada ou junto ao mercado financeiro e de capitais, de
qualquer título de crédito ou valor mobiliário compatível com suas atividades, respeitados os trâmites da
legislação aplicável; (c) a realização de negócios e a prestação de serviços relacionados às operações de
securitização de créditos supracitadas; e (d) a realização de operações de hedge em mercados de derivativos
visando a cobertura de riscos na sua carteira de créditos.
No âmbito das securitizações e emissões de valores mobiliários realizadas pela Companhia, é permitida a recompra
dos créditos financeiros por seus cedentes originais, desde que feita à vista. No mesmo sentido, é permitida
substituição de créditos financeiros.
Estão incluídas no objeto social da Companhia, as seguintes atividades: (a) gestão e administração dos créditos
financeiros supracitados; (b) a aquisição e a alienação de títulos representativos de créditos financeiros; (c) a
emissão, distribuição, recompra, revenda ou resgate de valores mobiliários de sua própria emissão no mercado
financeiro e de capitais; (d) a prestação de serviços envolvendo a estruturação de operações de securitização; (e) a
realização de operações nos mercados de derivativos visando à cobertura de riscos; e (f) a prestação de garantias
para os títulos e valores mobiliários por ela emitidos.
Informações Sobre os Créditos Financeiros Vinculados à Emissão
Os pagamentos aos investidores de cada emissão de valores mobiliários da Companhia têm como única fonte de
recursos valores oriundos dos créditos financeiros securitizados. Desta forma, qualquer atraso ou falta de
pagamento dos créditos financeiros por parte dos devedores à Companhia poderá afetar negativamente a
capacidade da Companhia de honrar as obrigações assumidas junto aos investidores dos valores mobiliários
emitidos pela Companhia, nos termos da Resolução CMN nº 2.686. Neste caso, os detentores das Debêntures
receberão os créditos financeiros dados em garantia por meio de uma dação em pagamento realizada pela
Companhia, os quais poderão estar em situação de inadimplência.
Os créditos vinculados às Debêntures terão como natureza os créditos financeiros oriundos de operações de:
(a) empréstimos e/ou financiamentos para o consumo; (b) dívidas de cartões de crédito; (c) dívidas com lastro em
hipotecas e alienação fiduciária; (d) empréstimos para pequenas e médias empresas; (e) financiamento de
investimento em bens de capital de empresas; (f) financiamento de veículos ou leasing; e (g) outros créditos não
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performados originados de oportunidades especiais de investimento, desde que enquadrados no artigo 1º da
Resolução CMN nº 2.686. Para todos os créditos vinculados às Debêntures não há coobrigação de recebimento
pelo credor original, bem como, possuem em média, atraso superior a 90 (noventa) dias, sendo originados de
oportunidades especiais de investimento desde que enquadrados no Art. 1º da Resolução CMN nº 2.686, a serem
adquiridos pela Emissora em leilões públicos ou privados e/ou negociações bilaterais, desde que observados os
Critérios de Elegibilidade; originados por bancos múltiplos, bancos comerciais, bancos de investimento, sociedades
de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades de arrendamento
mercantil, companhias hipotecárias, associações de poupança e empréstimo e pela Caixa Econômica Federal a
sociedades anônimas que tenham por objeto exclusivo a aquisição de tais créditos.
Agente de Cobrança
A Recovery é empresa contratada pela RENOVA como agente independente e sem qualquer subordinação. Atua na
administração e gestão da recuperação dos créditos adquiridos pela RENOVA. Na execução dos serviços, atua
conforme normas de cobrança e gestão de bens, bem como nos termos da legislação aplicável. Ainda, tem plenos
poderes e autoridade para praticar atos na recuperação dos créditos, podendo, para tanto, contratar em nome da
RENOVA prestadores terceirizados diversos, tais como, agências de cobrança, avaliadores de imóveis, leiloeiros,
órgãos de proteção ao crédito, escritório jurídicos, enfim, todo e qualquer prestador que seja necessário para
execução e segurança dos serviços, conforme contrato denominado “Acordo Geral de Cobrança” formalizado
entre a Recovery e a RENOVA, datado de 25 de abril de 2014, conforme consolidado.
Nos termos do contrato acima mencionado, a Recovery é igualmente responsável pela recuperação da cobrança
judicial, bem como pela condução do contingente passivo de ações referentes aos créditos adquiridos pela
RENOVA.
Pelos serviços prestados nos termos do Acordo Geral de Cobrança, a Recovery fará jus a uma remuneração a ser
realizada de três formas, podendo, inclusive, incidirem concomitantemente: (i) comissão fixa, a ser determinada na
forma descrita no modelo do Anexo IV do Acordo Geral de Cobrança, que compreenderá um percentual fixo a ser
pago mensalmente; (ii) um percentual com base no desempenho, a ser igualmente identificada no Anexo IV do
Acordo Geral de Cobrança; sendo que (i) e (ii) somente serão definidos no momento de aquisição dos Direitos
Creditórios e, portanto, aditivados ao Acordo Geral de Cobrança a cada nova aquisição de carteira;
(iii) remuneração fixa mensal igualmente definida no anexo IV, denominada “remuneração web”; e
(iv) remuneração extra, que consistirá no pagamento mensal, pela Companhia, do maior dentre os seguintes
valores: (a) R$22.000,00 (vinte e dois mil reais) mensais, atualizados anualmente pelo IGPM ou índice que vier a
substituí-lo; ou (b) 0,10% (dez centésimos por cento) ao ano incidente sobre o somatório do valor nominal unitário
das debêntures em circulação da 1ª (primeira) emissão da Companhia, conforme cálculo disposto no Acordo Geral
de Cobrança, pagos de forma mensal.
Pagamento dos Direitos Creditórios pelos Devedores mediante Dação em Pagamento
Na hipótese de quaisquer dos Direitos Creditórios adquiridos pela Emissora relativa e especificamente às
Debêntures serem total ou parcialmente pagos à Emissora pelos respectivos devedores mediante dação em
pagamento de bens, o Agente de Cobrança, na qualidade de mandatário da Emissora e nos termos do Acordo
Geral de Cobrança, procederá à venda extrajudicial desses bens e os recursos dela decorrentes serão depositados
na Conta Vinculada da Segunda Emissão e alocados ao pagamento das Debêntures.
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Para mais informações, vide seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Debêntures – Atrasos, falta de
pagamento dos créditos financeiros por parte dos devedores à Companhia e dos Debenturistas em cobrar e/ou
alienar os créditos financeiros recebidos da Companhia a título de dação em pagamento e outros eventos poderão
afetar negativamente a capacidade da Companhia de honrar as suas obrigações”, na página 66 deste Prospecto.
Assembleia Geral de Debenturistas
Os Debenturistas poderão, a qualquer tempo, reunir-se em assembleia geral, de acordo com o disposto no artigo
71 da Lei das Sociedades por Ações, a fim de deliberar sobre matéria de seu interesse.
A Assembleia Geral de Debenturistas poderá ser convocada pelo Agente Fiduciário, pela Emissora, por
Debenturistas que representem, no mínimo, 10% (dez por cento) das Debêntures em Circulação ou pela CVM,
conforme o caso.
A convocação da Assembleia Geral de Debenturistas se dará mediante anúncio publicado, pelo menos 3 (três)
vezes, nos órgãos de imprensa nos quais a Emissora costuma efetuar suas publicações, conforme disposto nesta
seção “Informações Sobre a Oferta” na subseção “Publicidade” na página 52 deste Prospecto, respeitadas outras
regras relacionadas à publicação de anúncio de convocação de assembleias gerais constantes da Lei das
Sociedades por Ações, da regulamentação aplicável e da Escritura de Emissão.
Aplicar-se-á à Assembleia Geral de Debenturistas, no que couber, o disposto na Lei das Sociedades por Ações, a
respeito das assembleias gerais de acionistas.
A Assembleia Geral de Debenturistas deverá ser realizada no prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação do
edital de convocação ou, caso não se verifique quórum para realização da Assembleia Geral de Debenturistas em
primeira convocação, no prazo de 8 (oito) dias, contados da publicação do edital de segunda convocação.
A Assembleia Geral de Debenturistas instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de Debenturistas que
representem, no mínimo, metade das Debêntures em Circulação e, em segunda convocação, com qualquer
quorum.
Cada Debênture conferirá a seu titular o direito a um voto nas Assembleias Gerais de Debenturistas, sendo
admitida a constituição de mandatários, titulares de Debêntures ou não.
Para efeitos de quorum de deliberação não serão computados, ainda, os votos em branco.
Será facultada a presença dos representantes legais da Emissora nas Assembleias Gerais de Debenturistas, exceto
quando formalmente solicitado pelo Agente Fiduciário, hipótese em que será obrigatória.
O Agente Fiduciário deverá comparecer à Assembleia Geral de Debenturistas e prestar aos Debenturistas as
informações que lhe forem solicitadas.
A presidência da Assembleia Geral de Debenturistas caberá ao Debenturista eleito pelos Debenturistas ou àquele
que for designado pela CVM.
Toda e qualquer deliberação dos Debenturistas, incluindo sem limitação a renúncia ou o perdão temporário à
declaração de vencimento antecipado das Debêntures, dependerá da aprovação de Debenturistas, que
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representem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) das Debêntures em Circulação, exceto se houver
outro quorum específico estabelecido para a matéria.
As seguintes deliberações relativas às características das Debêntures dependerão da aprovação por Debenturistas
que representem pelo menos 2/3 (dois terços) das Debêntures em Circulação, seja em primeira convocação da
Assembleia Geral de Debenturistas ou em qualquer convocação subsequente: (i) a Remuneração; (ii) as Datas de
Pagamento da Remuneração; (iii) o prazo de vencimento das Debêntures; (iv) os valores e datas de amortização do
principal das Debêntures; (v) os Eventos de Vencimento Antecipado; (vi) modificação dos quoruns de deliberação;
(vii) alteração das obrigações adicionais da Emissora; (viii) alteração das obrigações do Agente Fiduciário; ou (ix)
alterações nos procedimentos aplicáveis às Assembleias Gerais de Debenturistas.
As deliberações tomadas pelos Debenturistas em Assembleias Gerais de Debenturistas no âmbito de sua
competência legal, observados os quora estabelecidos na Escritura de Emissão, serão existentes, válidas e eficazes
perante a Emissora e obrigarão a todos os Debenturistas titulares das Debêntures em Circulação,
independentemente de terem comparecido às Assembleias ou do voto proferido nas Assembleias Gerais de
Debenturistas.
Independentemente das formalidades previstas na Lei das Sociedades por Ações e na Escritura de Emissão, serão
consideradas regulares as deliberações tomadas pelos Debenturistas em Assembleia Geral de Debenturistas, a que
comparecerem os titulares de todas as Debêntures em Circulação.
Local de Pagamento
Os pagamentos a que fizerem jus as Debêntures serão efetuados pela Emissora no dia de seu respectivo
vencimento por intermédio da CETIP, com relação às Debêntures que estejam custodiadas eletronicamente na
CETIP, conforme seus procedimentos, ou, com relação às Debêntures que não estejam custodiadas
eletronicamente na CETIP, por meio do Escriturador Mandatário das Debêntures. No caso de resgate das
Debêntures por meio de dação em pagamento dos Direitos Creditórios aos Debenturistas (ou a quem estes
indicarem), tal resgate das Debêntures deverá ocorrer fora do ambiente de pagamento da CETIP.
Prorrogação dos Prazos
Considerar-se-ão automaticamente prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação até o
primeiro dia útil subsequente se o vencimento coincidir com dia em que não haja expediente bancário na Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, sem nenhum acréscimo aos valores a serem pagos, ressalvados os casos cujos
pagamentos devam ser realizados por meio da CETIP, hipótese em que somente haverá prorrogação quando a
data de pagamento coincidir com feriado declarado nacional, sábado ou domingo.
Multa e Juros Moratórios
Sem prejuízo da Remuneração, ocorrendo impontualidade no pagamento pela Emissora de qualquer quantia
devida aos Debenturistas nos termos da Escritura de Emissão, os débitos em atraso vencidos e não pagos pela
Emissora, devidamente atualizados pela Remuneração, ficarão, desde a data da inadimplência até a data do
efetivo pagamento, sujeitos a, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial:
(i) multa convencional, irredutível e não compensatória, de 2% (dois por cento) e (ii) juros moratórios à razão de
1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata temporis.

47

INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA

Atraso no Recebimento dos Pagamentos
Sem prejuízo do disposto no item acima, o não comparecimento do Debenturista para receber o valor
correspondente a qualquer das obrigações pecuniárias devidas pela Emissora nas datas previstas na Escritura de
Emissão ou em comunicado publicado pela Emissora, nos termos da Escritura de Emissão, não lhe dará direito ao
recebimento da Remuneração e/ou encargos moratórios, previstos no item acima, a partir da data em que o valor
correspondente seja disponibilizado pela Emissora ao Debenturista, sendo-lhe, todavia, assegurados os direitos
adquiridos até a data em que os recursos se tornarem disponíveis.
Vencimento Antecipado
Observado o disposto na Escritura de Emissão, as Debêntures e todas as obrigações assumidas pela Emissora nos
termos da Escritura de Emissão serão consideradas antecipadamente vencidas, independentemente de qualquer
notificação judicial ou extrajudicial, na ocorrência de qualquer das seguintes hipóteses (cada um, “Evento de
Vencimento Antecipado”):
(a) não pagamento, pela Emissora de qualquer obrigação pecuniária relacionada às Debêntures, nos termos
da Escritura de Emissão, dos Contratos de Cessão Fiduciária ou de qualquer outro documento relacionado
à Emissão, nas respectivas datas de pagamento, não sanado no prazo de 1 (um) Dia Útil contado da data
do respectivo inadimplemento, o qual será utilizado exclusivamente para sanar qualquer problema
operacional enfrentado pela Emissora, desde que tenha havido recebimento proveniente da carteira de
Direitos Creditórios para tanto, sendo certo que a hipótese mencionada na Cláusula 4.9.1.2 da Escritura
de Emissão não ensejará vencimento antecipado das Debêntures;
(b) não cumprimento pela Emissora de qualquer obrigação não pecuniária, nos termos da Escritura de
Emissão, dos Contratos de Cessão Fiduciária ou de qualquer outro documento relacionado à Emissão, não
sanada no prazo previsto no respectivo contrato ou instrumento ou, em sua falta, em até 5 (cinco) Dias
Úteis;
(c) pedido de recuperação judicial, extrajudicial ou autofalência da Emissora, independentemente de
deferimento ou de seu processamento, para os casos de recuperação, ou pedido de falência formulado
por terceiros em face da Emissora não devidamente elidido(s) no prazo legal pela Emissora;
(d) pedido de recuperação judicial, extrajudicial ou autofalência do Agente de Cobrança, independentemente
de deferimento ou de seu processamento, para os casos de recuperação, ou pedido de falência formulado
por terceiros em face do Agente de Cobrança não devidamente elidido(s) no prazo legal pelo Agente de
Cobrança, exceto se este for substituído de suas funções perante a Emissora com relação aos Direitos
Creditórios vinculados às Debêntures em 30 (trinta) dias do referido pedido;
(e) liquidação, dissolução, extinção, ou insolvência da Emissora e/ou do Agente de Cobrança, exceto se este
for substituído de suas funções perante a Emissora com relação aos Direitos Creditórios vinculados às
Debêntures em 30 (trinta) dias do referido evento, por outra empresa aprovada pelos Debenturistas,
observado o quórum de aprovação previsto na Cláusula 7.12 da Escritura de Emissão;
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(f) rescisão do Acordo Geral de Cobrança com o Agente de Cobrança, exceto se suas obrigações no referido
contrato forem assumidas em 30 (trinta) dias da rescisão por outra empresa aprovada por Debenturistas,
observado o quórum de aprovação previsto na Cláusula 7.12 da Escritura de Emissão;
(g) rescisão do contrato relacionado à Conta Vinculada da Segunda Emissão;
(h) caso não seja observado o prazo estipulado, na Cláusula 1.2 da Escritura de Emissão, de constituição das
Garantias;
(i) caso os bens objeto das Garantias forem onerados, gravados, oferecidos em garantia a terceiros, ou forem
objeto de qualquer gravame, em qualquer momento após a data de subscrição das Debêntures, exceto
por ônus a ser constituído em relação a futuras emissões de debêntures da Emissora sobre a Conta
Recebedora, que será compartilhada conforme descrito e aprovado nos termos do item (A) da Cláusula
4.15.1 da Escritura de Emissão, o qual não ensejará vencimento antecipado das Debêntures;
(j) cessão, transferência, alienação ou constituição de qualquer gravame sobre os Direitos Creditórios objeto
das garantias para finalidade diversa da prevista na Escritura de Emissão e de forma contrária ao disposto
no Acordo Geral de Cobrança;
(k) caso os Contratos de Cessão Fiduciária ou seu objeto, integral ou parcialmente, por qualquer fato: (i)
sejam objeto de ações, decisões e/ou medidas judiciais, arbitrais e/ou administrativas que prejudiquem
ou impactem as garantias, de acordo com a decisão da Assembleia Geral de Debenturistas constituída
para esse fim; e/ou (ii) tornem-se inválidos, inexequíveis, inábeis ou impróprios para assegurar o
pagamento das Debêntures;
(l) alteração no objeto social da Emissora, de forma que a Emissora deixar de ser uma companhia
securitizadora de créditos financeiros ou deixe de observar o disposto na Resolução CMN nº 2.686;
(m) alienação de todos ou substancialmente todos os ativos da Emissora;
(n) transferência ou qualquer forma de cessão ou promessa a terceiros, pela Emissora, das obrigações
assumidas na Escritura de Emissão, nos Contratos de Cessão Fiduciária ou em qualquer outro documento
relacionado à Emissão, sem prévia expressa anuência dos Debenturistas das Debêntures em Circulação
reunidos em Assembleia Geral de Debenturistas especialmente convocada para esse fim, observado o
quórum de aprovação previsto na Cláusula 7.12 da Escritura de Emissão;
(o) constatação de que as declarações prestadas pela Emissora na Escritura de Emissão, nos Contratos de
Cessão Fiduciária ou em qualquer outro documento relacionado à Emissão, pela Emissora, eram falsas ou
enganosas, ou ainda, de forma relevante, incorretas ou incompletas na data em que foram declaradas;
(p) não cumprimento pela Emissora de qualquer decisão ou sentença judicial transitada em julgado ou
arbitral definitiva;
(q) não utilização, pela Emissora, dos recursos obtidos com a Emissão, estritamente nos termos da Cláusula
3.7 da Escritura de Emissão;
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(r) protestos de títulos contra a Emissora, exceto aqueles decorrentes dos Direitos Creditórios a serem
vinculados as Debêntures, cujo valor unitário ou agregado ultrapasse R$100.000,00 (cem mil reais), salvo
se o protesto for cancelado, em qualquer hipótese, no prazo máximo de 15 (quinze) Dias Úteis de sua
ocorrência;
(s) pagamento pela Emissora de dividendos e/ou de juros sobre capital próprio, resgate ou amortização de
ações, ou a realização de quaisquer outros pagamentos a seus acionistas, exceto os dividendos
obrigatórios por lei e os juros sobre capital próprio imputados aos dividendos obrigatórios;
(t) falta de pagamento de dívidas ou descumprimento de obrigações pecuniárias, cujo valor, individual ou
global, seja superior a R$100.000,00 (cem mil reais);
(u) a Emissora adquirir ou de qualquer forma se tornar titular de quaisquer direitos creditórios, que não os
Direitos Creditórios ou contratar qualquer dívida ou outra securitização ou praticar qualquer outra
operação de securitização que não as operações contempladas na Escritura de Emissão, sem prévia
expressa anuência dos Debenturistas, observado o quórum de aprovação previsto na Cláusula 7.12 da
Escritura de Emissão;
(v) cisão, fusão ou incorporação (inclusive de ações) da Emissora sem prévia expressa anuência dos
Debenturistas, observado o quórum de aprovação previsto na Cláusula 7.12 da Escritura de Emissão;
(w) se, durante a vigência da Escritura de Emissão, for constituída ou prestada qualquer garantia real, cessão
ou alienação fiduciária, penhora, arrolamento, arresto, sequestro, penhor, hipoteca, usufruto,
arrendamento, vinculação de bens, concessão de privilégio ou preferência ou qualquer outro ônus real,
gravame ou direito real de garantia sobre bens ou direitos Emissora, exceto se relacionado a futuras
emissões de debêntures da Emissora;
(x) ocorrência de quaisquer eventos ou situações que impossibilitem o exercício, pelos Debenturistas, de seus
direitos e garantias decorrentes da Escritura de Emissão, nos Contratos de Cessão Fiduciária ou em
qualquer outro documento relacionado à Emissão;
(y) declaração de vencimento antecipado de dívidas da Emissora ou a ocorrência de qualquer fato ou
descumprimento de qualquer obrigação que enseje direito dos credores de tais dívidas de declarar o seu
vencimento antecipado, cujo valor, em conjunto ou isoladamente, seja igual ou superior igual ou superior
a R$100.000,00 (cem mil reais);
(z) redução do capital social da Emissora, sem prévia expressa anuência dos Debenturistas, observado o
quórum de aprovação previsto na Cláusula 7.12 da Escritura de Emissão;
(aa) a transferência (por qualquer forma) e/ou mudança do controle direto e/ou indireto da Emissora, sem
prévia expressa anuência dos Debenturistas, observado o quórum de aprovação previsto na Cláusula 7.12
da Escritura de Emissão;
(bb) qualquer alteração da Escritura de Emissão, dos Contratos de Cessão Fiduciária, ou de qualquer outro
documento relacionado à Emissão sem prévia expressa anuência dos Debenturistas, observado o quórum
de aprovação previsto na Cláusula 7.12 da Escritura de Emissão;
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(cc) caso, uma vez desenquadrado, o Fundo de Custeio não seja reestabelecido no prazo previsto na
Cláusula 4.21.4.1, da Escritura de Emissão;
(dd) a Emissora deixe de ter suas demonstrações financeiras auditadas por auditor independente registrado na
CVM; e
(ee) transformação da Emissora em sociedade limitada, nos termos dos artigos 220 a 222 da Lei das
Sociedades por Ações.
A ocorrência de quaisquer dos Eventos de Vencimento Antecipado indicados nos subitens (c), (d), (e) (f), (j), (k), (l),
(q), (aa) e (bb) acima acarretará o vencimento antecipado automático das Debêntures, independentemente de
qualquer notificação prévia à Emissora ou consulta aos Debenturistas. Neste caso, o Agente Fiduciário deverá
assim que ciente declarar vencidas todas as obrigações decorrentes das Debêntures e exigir da Emissora o
pagamento do Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures em Circulação,
conforme o caso, acrescido da Remuneração calculada pro rata temporis, e de quaisquer outros valores
eventualmente devidos pela Emissora nos termos da Escritura de Emissão, desde a data de subscrição das
Debêntures ou da Data de Pagamento imediatamente anterior até a data do efetivo pagamento, no prazo de até
3 (três) Dias Úteis contados do recebimento de notificação enviada pelo Agente Fiduciário neste sentido.
Observados os prazos de cura, quando aplicáveis, na ocorrência de quaisquer dos demais Eventos de Vencimento
Antecipado, exceto pelos listados no parágrafo acima, o Agente Fiduciário deverá publicar edital de convocação de
Assembleia Geral de Debenturistas, conforme previsto na Cláusula Sétima da Escritura de Emissão, no prazo de
5 (cinco) Dias Úteis a contar da data em que tomar ciência do evento, para deliberar sobre a eventual não
decretação de vencimento antecipado das Debêntures, a qual dependerá da aprovação dos Debenturistas,
observado o quórum previsto na Cláusula 7.12 da Escritura de Emissão, hipótese na qual o Agente Fiduciário não
declarará o vencimento antecipado.
O vencimento antecipado das Debêntures somente não será declarado caso assim seja deliberado na Assembleia
Geral de Debenturistas de que trata o parágrafo acima. Não se realizando a referida Assembleia Geral de
Debenturistas, não havendo a sua convocação ou não havendo a deliberação na data originalmente estabelecida
para a sua realização, salvo se por suspensão da Assembleia Geral de Debenturistas decorrente de ato ou fato
imputável à Emissora, o Agente Fiduciário deverá declarar o vencimento antecipado das Debêntures, mediante
imediato envio de notificação à Emissora neste sentido.
Em caso de vencimento antecipado não automático das Debêntures, a Emissora obriga-se a efetuar o pagamento
do Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso, acrescido da
Remuneração calculada pro rata temporis, e de quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Emissora
nos termos da Escritura de Emissão, desde a data de subscrição das Debêntures ou da Data de Pagamento
imediatamente anterior até a data do efetivo pagamento: (i) no prazo de até 3 (três) Dias Úteis contados do
recebimento de notificação enviada pelo Agente Fiduciário neste sentido; ou (ii) no prazo de até 2 (dois) Dias Úteis
contados da data da realização da Assembleia Geral de Debenturistas, caso a Emissora tenha sido intimada a
comparecer à mencionada Assembleia Geral de Debenturistas, independentemente de ter comparecido ou
assinado a ata da referida Assembleia Geral de Debenturistas.
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Publicidade
Todos os atos societários da Emissão que, de qualquer forma, vierem a envolver interesses dos Debenturistas,
deverão ser veiculados no DOESP e no jornal “O Dia SP”, bem como na página da Emissora na rede mundial de
computadores – internet, sendo certo que caso a Emissora altere seu jornal de publicação após a Data de Emissão,
deverá enviar notificação ao Agente Fiduciário informando o novo veículo e publicar, nos jornais anteriormente
utilizados, aviso aos Debenturistas informando o novo veículo.
O Anúncio de Início, o Anúncio de Encerramento e quaisquer outros avisos ou comunicados relativos à Oferta
serão divulgados, nos termos do artigo 54-A da Instrução CVM 400, na página da rede mundial de computadores:
(a) da Companhia (www.renovabr.com.br); (b) do Coordenador Líder (www.btgpactual.com); (c) da CETIP; e (d) da
CVM (www.cvm.gov.br).
CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO
Regime de Colocação
As Debêntures serão objeto de oferta pública de distribuição, nos termos da Lei do Mercado de Valores
Mobiliários, da Instrução CVM 400, da Instrução CVM 281 e das demais disposições legais e regulamentares
aplicáveis, sob o regime de melhores esforços de colocação, no valor de R$1.000.000.000,00 (um bilhão de reais),
com a intermediação do Coordenador Líder.
A alocação das Debêntures entre os investidores será realizada de acordo com as decisões tomadas, em comum
acordo, entre a Emissora e o Coordenador Líder.
Melhores Esforços
Desde que todas as condições previstas no Contrato de Distribuição tenham sido satisfeitas, ou tenham sido
expressamente renunciadas pelo Coordenador Líder, este realizará a Oferta, em regime de melhores esforços de
colocação, com relação à totalidade das Debêntures.
Se até o final do Prazo de Colocação, as Debêntures não tiverem sido totalmente subscritas, o Coordenador Líder
não se responsabilizará pelo saldo não colocado.
Considerando que existe a possibilidade colocação parcial das Debêntures, o investidor poderá, no ato de
aceitação, condicionar sua adesão a que haja distribuição: (a) da totalidade dos valores mobiliários ofertados; ou
(b) de uma proporção ou quantidade mínima dos valores mobiliários originalmente objeto da oferta, definida
conforme critério do próprio investidor. No caso da alínea (b), o investidor deverá, no momento da aceitação,
indicar se, implementando-se a condição prevista, pretende receber a totalidade dos valores mobiliários por ele
subscritos ou quantidade equivalente à proporção entre o número de Debêntures efetivamente distribuídas e o
número de Debêntures originalmente ofertadas, presumindo-se, na falta da manifestação, o interesse do
investidor em receber a totalidade das Debêntures por ele subscritas.
Plano da Oferta
Com a anuência da Emissora, o Coordenador Líder organizará a Oferta em conformidade com o disposto no
artigo 33, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400, que levará em conta as relações com clientes e outras
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considerações de natureza comercial ou estratégica do Coordenador Líder e da Emissora, de forma a assegurar:
(i) que o tratamento conferido aos investidores seja justo e equitativo, (ii) a adequação do investimento ao perfil
de risco do público alvo da Oferta, e (iii) que os representantes de venda das instituições participantes do
consórcio de distribuição recebam previamente exemplares deste Prospecto Definitivo, incluindo o Formulário de
Referência anexo ao Prospecto Definitivo, elaborado nos termos da Instrução CVM 480, com informações mínimas
sobre a Emissora e a Oferta, nos termos da Instrução CVM 400, para leitura obrigatória, e que suas dúvidas possam
ser esclarecidas por pessoas designadas pelo Coordenador Líder, de acordo com os seguintes termos:
(i)

a colocação das Debêntures será pública, mediante intermediação do Coordenador Líder, e ocorrerá em
regime de melhores esforços de colocação;

(ii) o público alvo da Oferta é exclusivamente composto por investidores considerados qualificados, nos

termos da Instrução CVM 409, residentes ou não residentes no Brasil, incluindo, mas não se limitando a,
pessoas físicas e jurídicas, clubes de investimento, fundos de investimento, carteiras administradas,
entidades administradoras de recursos de terceiros registradas na CVM, entidades autorizadas a
funcionar pelo BACEN, condomínios destinados à aplicação em carteiras de títulos e valores mobiliários
registrados na CVM e/ou na BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, fundos de
pensão, entidades abertas ou fechadas de previdência complementar e de capitalização e seguradoras,
incluindo Pessoas Vinculadas, levando-se sempre em conta o perfil de risco dos destinatários da Oferta;
(iii) os materiais publicitários ou documentos de suporte às apresentações para potenciais investidores

eventualmente utilizados serão submetidos à aprovação prévia da CVM, nos termos do artigo 50 da
Instrução CVM 400, ou encaminhados à CVM previamente à sua utilização, nos termos do artigo 50,
parágrafo 5º, da Instrução CVM 400, conforme o caso;
(iv) observado o disposto no Contrato de Distribuição, a Oferta somente terá início após: (a) a concessão do

registro da Oferta pela CVM; (b) a disponibilização do Anúncio de Início; e (c) a disponibilização do
Prospecto Definitivo aos investidores e seu envio à CVM, nos termos do artigo 54 da Instrução CVM 400;
(v) cada pagamento referente à integralização das Debêntures será feito pelo Preço de Integralização, até a

Data Limite de Integralização, à vista, em moeda corrente nacional, adotando-se os procedimentos
estabelecidos pela CETIP. A integralização será realizada conforme aquisição dos Direitos de Creditórios;
(vi) caso a Oferta seja modificada, nos termos dos artigos 25 a 27 da Instrução CVM 400, a modificação deverá

ser divulgada imediatamente por meios ao menos iguais aos utilizados para a divulgação da Oferta e o
Coordenador Líder deverá se acautelar e se certificar, no momento do recebimento das aceitações da
Oferta, de que o investidor está ciente de que a Oferta foi alterada e de que tem conhecimento das novas
condições. Nesse caso, os investidores que já tiverem aderido à Oferta deverão ser comunicados
diretamente a respeito da modificação efetuada, para que confirmem, até as 16:00 horas do quinto Dia
Útil subsequente à data em que foi comunicada, de forma direta ao investidor, por escrito, a modificação
da Oferta, o interesse em revogar sua aceitação à Oferta, presumindo-se, na falta da manifestação, o
interesse do investidor em não revogar sua aceitação. Se o investidor revogar sua aceitação e se o
investidor já tiver efetuado o pagamento do Preço de Integralização, referido Preço de Integralização será
devolvido sem juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução dos valores relativos aos
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tributos e encargos incidentes, se existentes, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contados da data da
respectiva revogação;
(vii) caso a Oferta seja cancelada, revogada ou suspensa, tal fato deverá ser imediatamente divulgado ao

menos pelos mesmos meios utilizados para a divulgação do Anúncio de Início. A Companhia deverá dar
conhecimento da suspensão aos investidores que já tenham aceitado a Oferta, facultando-lhes a
possibilidade de revogar a aceitação até as 16:00 horas do quinto Dia Útil subsequente à data em que foi
comunicada, de forma direta ao investidor, por escrito a suspensão da Oferta, o interesse em revogar sua
aceitação à Oferta, presumindo-se, na falta da manifestação, o interesse do investidor em não revogar
sua aceitação. Se o investidor revogar sua aceitação e se o investidor já tiver efetuado o pagamento do
Preço de Integralização, o referido Preço de Integralização será devolvido sem juros ou correção
monetária, sem reembolso e com dedução dos valores relativos aos tributos e encargos incidentes, se
existentes, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contados da data da respectiva revogação; e
(viii) poderá ocorrer a distribuição parcial das Debêntures. Desta forma, o investidor poderá, no ato de

aceitação, condicionar sua adesão a que haja distribuição: (a) da totalidade dos valores mobiliários
ofertados; ou (b) de uma proporção ou quantidade mínima dos valores mobiliários originalmente objeto
da oferta, definida conforme critério do próprio investidor. No caso da alínea (b) deste inciso, o investidor
deverá, no momento da aceitação, indicar se, implementando-se a condição prevista, pretende receber a
totalidade dos valores mobiliários por ele subscritos ou quantidade equivalente à proporção entre o
número de Debêntures efetivamente distribuídas e o número de Debêntures originalmente ofertadas,
presumindo-se, na falta da manifestação, o interesse do investidor em receber a totalidade das
Debêntures por ele subscritas, sendo certo que caso: (I) indicada condição para a adesão pelo investidor;
(II) o investidor indique que não pretende receber a totalidade dos valores mobiliários por ele subscritos
ou quantidade equivalente à proporção entre o número de Debêntures efetivamente distribuídas e o
número de Debêntures originalmente ofertadas; e (III) o investidor já tenha efetuado o pagamento do
Preço de Integralização referido Preço de Integralização será devolvido sem juros ou correção monetária,
sem reembolso e com dedução dos valores relativos aos tributos incidentes, se existentes, e aos encargos
incidentes, se existentes, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contados da data em que tenha sido verificado o
não implemento da condição, observado que, com relação às Debêntures custodiadas na CETIP, tal
procedimento será realizado fora do âmbito da CETIP, de acordo com os procedimentos do Escriturador
Mandatário.
Público Alvo da Oferta
O público alvo da Oferta é composto exclusivamente por investidores qualificados, nos termos da Instrução CVM
409, residentes ou não residentes no Brasil, incluindo, mas não se limitando a, pessoas físicas e jurídicas, clubes de
investimento, fundos de investimento, carteiras administradas, entidades administradoras de recursos de terceiros
registradas na CVM, entidades autorizadas a funcionar pelo BACEN, condomínios destinados à aplicação em
carteiras de títulos e valores mobiliários registrados na CVM e/ou na BM&FBOVESPA, fundos de pensão, entidades
abertas ou fechadas de previdência complementar e de capitalização e seguradoras, incluindo Pessoas
Vinculadas (conforme abaixo definido), levando-se sempre em conta o perfil de risco dos destinatários da Oferta.
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Pessoas Vinculadas
Investidores que sejam: (a) controladores ou administradores da Emissora ou de qualquer controlador da Emissora
ou qualquer acionista ou administrador de sociedade controlada da Emissora ;(b) administradores, empregados,
operadores e demais prepostos do Coordenador Líder que desempenhem atividades de intermediação ou de
suporte operacional; (c) agentes autônomos que prestem serviços ao Coordenador Líder; (d) demais profissionais
que mantenham, com o Coordenador Líder, contrato de prestação de serviços diretamente relacionados à
atividade de intermediação ou de suporte operacional; (e) pessoas naturais que sejam, direta ou indiretamente,
controladoras ou participem do controle societário do Coordenador Líder; (f) sociedades controladas, direta ou
indiretamente, pelo Coordenador Líder ou por pessoas a ele vinculadas; (g) cônjuge ou companheiro e filhos
menores das pessoas mencionadas nas alíneas “a” a “d” acima; e (h) clubes e fundos de investimento cuja maioria
das cotas pertença a pessoas vinculadas, salvo se geridos discricionariamente por terceiros não vinculados; ou (i)
outras pessoas vinculadas à Oferta. Caso seja verificado excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) das
Debêntures, não será permitida a colocação de Debêntures junto a investidores que sejam Pessoas Vinculadas,
bem como seus cônjuges ou companheiros, seus ascendentes, descendentes e colaterais até o 2º grau, sendo as
intenções de investimento apresentadas por investidores que sejam Pessoas Vinculadas automaticamente
canceladas, nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400.
Estabilização de Preços e Garantia de Liquidez
Não será constituído fundo de manutenção de liquidez e não será celebrado contrato de estabilização de preços
ou contrato de garantia de liquidez tendo por objetivo as Debêntures.
Classificação de Risco
Não foi contratada agência de classificação de risco para avaliar o risco da Oferta.
Comissionamento do Coordenador Líder
Pelos trabalhos de estruturação, coordenação, colocação e distribuição, referentes à Oferta e às Debêntures, a
Emissora pagará ao Coordenador Líder uma comissão de R$100.000,00 (cem mil reais), a qual será divida da
seguinte forma:
(a) Comissão de Coordenação e Estruturação: pelos serviços de coordenação e estruturação da Oferta, uma
comissão de R$50.000,00 (cinquenta mil reais); e
(b) Comissão de Colocação: pelos serviços de colocação das Debêntures, uma comissão de
R$50.000,00 (cinquenta mil reais).
O pagamento do Comissionamento da Oferta deverá ser feito ao Coordenador Líder à vista, em moeda corrente
nacional, na primeira das seguintes datas: (i) data de liquidação financeira das Debêntures; ou (ii) data em que o
Contrato e Distribuição for resilido.
Cópia do Contrato de Distribuição
A cópia do Contrato de Distribuição estará disponível aos investidores, para consulta ou reprodução, na CVM, na
sede da Companhia e do Coordenador Líder.
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Custos Estimados da Oferta
As tabelas abaixo demonstram os custos, total e unitário, da Oferta, calculada com base no valor da Oferta na Data
de Emissão, assumindo a colocação da totalidade das Debêntures inicialmente ofertadas.
Valor Total
(R$)

Descrição
Valor Total

1.000.000.000,00

Custo Total
Comissões do Coordenador Líder
Estruturação e Coordenação
Colocação

Valor por Debênture
(1)

(R$)

% do Valor Total da
Oferta

1.000

100,00%

894.898,10

0,89

0,09%

100.000

0,10

0,01%

50.000

0,05

0,01%

50.000

0,05

0,01%

Taxa de Registro na CVM

82.870.

0,08

0,01%

CETIP

13.000

0,01

0,00%
0,00%

Agente de Cobrança

-

_-

75.600

0,08

0,01%

Advogados

354.428,10

0,35

0,04%

Auditores

ANBIMA

155.000

0,16

0,02%

Escriturador Mandatário e Banco Liquidante

2.000

0,00

0,00%

Agente Fiduciário

12.000

0,01

0,00%

Outras
Valor Líquido para Emissora

-

-

-0,00%

999.105.101,90

999,11

99,91%

A tabela abaixo apresenta o custo unitário de distribuição das Debêntures objeto desta Emissão:

Por Debênture

Valor Nominal
Unitário
R$1.000,00

Custo da Distribuição
R$0,89

% em relação ao preço
unitário
R$0,09%

Valor Líquido
R$999,11

(1)

INADEQUAÇÃO DA OFERTA A CERTOS INVESTIDORES
O investimento nas Debêntures não é adequado a investidores que: (i) não tenham profundo conhecimento dos
riscos envolvidos na operação ou que não tenham acesso à consultoria especializada; (ii) necessitem de liquidez
com relação às Debêntures a serem adquiridas, tendo em vista a possibilidade de serem pequenas ou inexistentes
as negociações das Debêntures no mercado secundário; e/ou (iii) não estejam dispostos a correr o risco de crédito
de empresa do setor privado e/ou dos setores em que a Companhia atua e/ou do setor dos Direitos Creditórios.
Para uma avaliação adequada dos riscos associados ao investimento nas Debêntures, os investidores deverão ler a
seção “Fatores de Risco” nas páginas 65 a 73 deste Prospecto Definitivo, bem como as seções relativas aos fatores
de risco constantes dos itens “4. Fatores de Risco” e “5. Riscos de Mercado” do Formulário de Referência antes de
aceitar a Oferta.
MANIFESTAÇÃO DE REVOGAÇÃO DA ACEITAÇÃO À OFERTA
Caso: (a) seja verificada divergência relevante entre as informações constantes do Prospecto Definitivo que altere
substancialmente o risco assumido pelo investidor ou a sua decisão de investimento; (b) a Oferta seja suspensa,
nos termos dos artigos 19 e 20 da Instrução CVM 400 e/ou do artigo 16 da Instrução CVM 281; e/ou (c) a Oferta
seja modificada, nos termos dos artigos 25 a 27 da Instrução CVM 400, o investidor poderá revogar sua aceitação à
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Oferta, devendo, para tanto, informar sua decisão ao Coordenador Líder: (i) até as 16:00 horas do quinto Dia Útil
subsequente à data de disponibilização do Prospecto Definitivo, no caso da alínea (a) acima; e (ii) até as
16:00 horas do quinto Dia Útil subsequente à data em que foi comunicada, de forma direta ao investidor, por
escrito, a suspensão ou modificação da Oferta, no caso das alíneas (b) e (c) acima, presumindo-se, na falta da
manifestação, o interesse do investidor em não revogar sua aceitação. Se o investidor revogar sua aceitação e se o
investidor já tiver efetuado o pagamento do Preço de Integralização, o Preço de Integralização será devolvido sem
juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução dos valores relativos aos tributos e encargos
incidentes, se existentes, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contados da data da respectiva revogação.
MODIFICAÇÃO DA OFERTA
Nos termos do artigo 25 e seguintes da Instrução CVM 400, havendo, a juízo da CVM, alteração substancial,
posterior e imprevisível nas circunstâncias de fato existentes quando da apresentação do pedido de registro da
Oferta, ou que o fundamentem, acarretando aumento relevante dos riscos assumidos pela Companhia e inerentes
à própria Oferta, a CVM poderá acolher pleito de modificação da Oferta. O pleito de modificação da Oferta
presumir-se-á deferido caso não haja manifestação da CVM em sentido contrário no prazo de 10 (dez) Dias Úteis,
contado do seu protocolo na CVM. Tendo sido deferida a modificação, a CVM poderá, por sua própria iniciativa ou
a requerimento do ofertante, prorrogar o prazo da Oferta por até 90 dias. É sempre permitida a modificação da
Oferta para melhorá-la em favor dos investidores ou para renúncia a condição da Oferta estabelecida pela
Companhia.
A modificação deverá ser divulgada imediatamente pelos meios ao menos iguais aos utilizados para a divulgação
da Oferta e o Coordenador Líder deverá 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. Nesse caso, os investidores que já tiverem aderido à Oferta deverão ser comunicados
diretamente a respeito da modificação efetuada, para que confirmem, até as 16:00 horas do quinto Dia Útil
subsequente à data em que foi comunicada, de forma direta ao investidor, por escrito, a modificação da Oferta,
o interesse em revogar sua aceitação à Oferta, presumindo-se, na falta da manifestação, o interesse do
investidor em não revogar sua aceitação. Se o investidor revogar sua aceitação e se o investidor já tiver
efetuado o pagamento do Preço de Integralização, referido Preço de Integralização será devolvido sem juros ou
correção monetária, sem reembolso e com dedução dos valores relativos aos tributos e encargos incidentes, se
existentes, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contados da data da respectiva revogação.
SUSPENSÃO DA OFERTA
Nos termos do artigo 19 da Instrução CVM 400, a CVM: (i) poderá suspender, a qualquer tempo, a Oferta se:
(a) estiver se processando em condições diversas das constantes da Instrução CVM 400 ou do registro da Oferta;
ou (b) for havida por ilegal, contrária à regulamentação da CVM ou fraudulenta, ainda que após obtido o
respectivo registro da Oferta; e (ii) deverá suspender a Oferta quando verificar ilegalidade ou violação de
regulamento sanáveis. O prazo de suspensão da Oferta não poderá ser 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 Oferta e cancelar o respectivo registro,
aplicando-se, neste caso, o disposto na seção “Informações Sobre a Oferta – Cancelamento ou Revogação da
Oferta” abaixo. A Companhia deverá dar conhecimento da suspensão aos investidores que já tenham aceitado a
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Oferta, facultando-lhes a possibilidade de revogar a aceitação até as 16:00 horas do quinto Dia Útil subsequente à
data em que foi comunicada, de forma direta ao investidor, por escrito a suspensão da Oferta, o interesse em
revogar sua aceitação à Oferta, presumindo-se, na falta da manifestação, o interesse do investidor em não revogar
sua aceitação. Se o investidor revogar sua aceitação e se o investidor já tiver efetuado o pagamento do Preço de
Integralização, o referido Preço de Integralização será devolvido sem juros ou correção monetária, sem reembolso
e com dedução dos valores relativos aos tributos e encargos incidentes, se existentes, no prazo de 5 (cinco) Dias
Úteis contados da data da respectiva revogação.
Adicionalmente, nos termos do artigo 16 da Instrução CVM 281, a CVM poderá suspender a distribuição quando:
(i) for fraudulenta ou ilegal, ainda que tenha sido obtido o registro; (ii) a oferta, o lançamento, a promoção ou a
divulgação estejam ocorrendo sem o devido registro, ou em condições diversas das previstas na referida instrução
ou no registro, ou com informações falsas, dolosas ou substancialmente imprecisas. A suspensão deverá ser
comunicada pela CVM às entidades participantes da distribuição, bem como deverá ser dada ampla divulgação aos
demais integrantes do mercado de valores mobiliários.
CANCELAMENTO OU REVOGAÇÃO DA OFERTA
Nos termos dos artigos 19 e 20 da Instrução CVM 400, a CVM poderá cancelar, a qualquer tempo, a Oferta se:
(i) estiver se processando em condições diversas das constantes da Instrução CVM 400 ou do registro da Oferta; ou
(ii) for havida por ilegal, contrária à regulamentação da CVM ou fraudulenta, ainda que após obtido o respectivo
registro da Oferta. A rescisão do Contrato de Distribuição importará no cancelamento do registro da Oferta. Nos
termos do artigo 25 e seguintes da Instrução CVM 400, havendo, a juízo da CVM, alteração substancial, posterior e
imprevisível nas circunstâncias de fato existentes quando da apresentação do pedido de registro da Oferta, ou que
o fundamentem, acarretando aumento relevante dos riscos assumidos pela Companhia e inerentes à própria
Oferta, a CVM poderá acolher pleito de revogação da oferta.
Se o investidor revogar sua aceitação e se o investidor já tiver efetuado o pagamento do Preço de Integralização,
referido Preço de Integralização será devolvido sem juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução
dos valores relativos aos tributos e encargos incidentes, se existentes, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contados da
data da respectiva revogação.
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APRESENTAÇÃO DO COORDENADOR LÍDER
BANCO BTG PACTUAL S.A. – COORDENADOR LÍDER
O Banco Pactual S.A. foi fundado em 1983 como uma distribuidora de títulos e valores mobiliários. Em 2006, o UBS
A.G., instituição global de serviços financeiros, e o Banco Pactual S.A. associaram-se para criar o Banco UBS Pactual
S.A. Em 2009, o Banco UBS Pactual S.A. foi adquirido pelo grupo BTG Investments, formando o BTG Pactual. O BTG
Pactual tem como foco principal as áreas de pesquisa, finanças corporativas, mercado de capitais, fusões e
aquisições, wealth management, asset management e sales and trading (vendas e negociações).
No Brasil, possui escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador,
Ribeirão Preto, Curitiba, Cuiabá e Sorriso. Possui, ainda, escritórios em Londres, Nova Iorque, Hong Kong, Santiago,
Lima, Medellín e Bogotá.
Na área de asset management, as estratégias de investimento são desenhadas para clientes institucionais, clientes
private, empresas e parceiros de distribuição. Na área de wealth management, o BTG Pactual oferece uma ampla
seleção de serviços personalizados, que variam desde asset management a planejamento sucessório e patrimonial.
O BTG Pactual também oferece serviços de sales and trading (vendas e negociações) em renda fixa, ações e
câmbio na América Latina, tanto em mercados locais quanto internacionais. Na área de investment banking, o BTG
Pactual presta serviços para diversos clientes em todo o mundo, incluindo serviços de subscrição nos mercados de
dívida e ações públicos e privados, assessoria em operações de fusões e aquisições e produtos estruturados
personalizados.
O BTG Pactual é o líder no ranking de ofertas de ações do Brasil de 2004 a 2013 pelo número de operações,
participando de um total de mais de 150 operações no período, segundo o ranking da base de dados internacional
Dealogic. Além disso, ficou em 1º lugar em volume e em número de ofertas em 2012 (Dealogic) e sempre em
posição de liderança com base em outros rankings desde 2004 (ANBIMA e Bloomberg). Ademais, vale destacar a
forte presença do banco na América Latina, tendo conquistado o 1º lugar em volume e em número de ofertas nos
anos de 2013 e 2012 (Dealogic, Bloomberg e Thomson Reuters).
Demonstrando a sua força no Brasil, o BTG Pactual foi eleito em 2010, 2011 e em 2013 como o “Brazil’s Equity
House of the Year”, segundo a Euromoney. O BTG Pactual foi também eleito por três vezes “World’s Best Equity
House” (Euromoney, em 2003, 2004 e 2007), além de “Equity House of the Year” (IFR, 2007). Sua atuação e grande
conhecimento sobre a América Latina renderam sete vezes o título de “Best Equity House Latin America”
(Euromoney de 2002 a 2005, 2007, 2008 e 2013; IFR em 2013) e o título de “Best Investment Bank” (Global
Finance em 2011 e World Finance em 2012). Como principal suporte a seus investidores, o BTG Pactual sempre
investiu fortemente na sua equipe de equity research, buscando os melhores profissionais do mercado para a
atuação junto ao grupo de investidores. Seus investimentos na área renderam o título de “#1 Equity Research
Team Latin America” em 2012, bem como no período de 2003 a 2007 (Institutional Investor).
Adicionalmente, sua expertise é demonstrada pela forte atuação no Brasil, onde o BTG Pactual foi reconhecido
pela sua atuação nos últimos anos, como primeiro colocado no ranking da Institutional Investor de 2003 a 2009,
em 2012 e em 2013 e como segundo colocado em 2010 e 2011, segundo o ranking publicado pela revista
Institutional Investor.
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O BTG Pactual apresentou forte atuação em 2010 no mercado de ofertas públicas de renda variável, participando
das ofertas de follow-on do Banco do Brasil, JBS, Even, PDG Realty, Petrobras, Lopes, Estácio Participações e
Anhanguera Educacional, bem como da abertura de capital da Aliansce, Multiplus, OSX, EcoRodovias, Mills, Júlio
Simões e Brasil Insurance. Esta posição foi alcançada em função do forte relacionamento do BTG Pactual com seus
clientes, com sua atuação constante e de acordo com a percepção de valor agregado para suas operações, fato
comprovado pela sua atuação em todas as operações de follow-on das empresas nas quais participou em sua
abertura de capital. Em 2011, realizou as seguintes ofertas: follow-on de Tecnisa, Ternium, Direcional, Gerdau, BR
Malls, e Kroton; e as ofertas públicas iniciais de QGEP, IMC, T4F, Magazine Luiza e Brazil Pharma. Deve-se destacar
também que o BTG Pactual atuou como coordenador líder e lead settlement agent na oferta de Gerdau, a qual foi
registrada no Brasil e SEC e coordenada apenas por bancos brasileiros. Em 2012, o BTG Pactual participou da oferta
pública inicial de Locamérica, Unicasa e de sua própria oferta pública inicial e do follow-on de Fibria, Brazil Pharma,
Suzano, Taesa, Minerva, Equatorial e Aliansce. Em 2013, o BTG Pactual participou da oferta pública inicial de Linx,
Biosev, Alupar, BB Seguridade, CPFL Renováveis, Ser Educacional e CVC e do follow-on de Multiplan, BHG, Abril
Educação, Iguatemi e Tupy. Em 2014, o BTG Pactual atuou como coordenador líder e agente estabilizador no
follow-on da Oi S.A. Em 2015, até o presente momento, o BTG Pactual participou da oferta pública de distribuição
primária de ações ordinárias e preferenciais de emissão da Telefônica Brasil S.A. e da oferta pública inicial de
distribuição secundária de ações ordinárias de emissão da FPC Par Corretora de Seguros S.A.
Como assessor financeiro em fusões e aquisições, o BTG Pactual também apresentou forte atuação ficando em
primeiro lugar no ranking de fusões e aquisições em 2010, 2011 e 2013, de acordo com a Thomson Reuters,
conforme informações em 31 de dezembro em 2010, 31 de dezembro de 2011 e 31 de dezembro de 2013. O BTG
Pactual assessorou seus clientes em importantes transações de fusões e aquisições em 2010, como a fusão da TAM
com a LAN, joint-venture entre Cosan e Shell, consolidação da participação detida pela Petrobras em Braskem e
Quattor e venda de participação minoritária no Teuto para a Pfizer; em 2011, também participou de importantes
transações, tais como aquisição do controle da Usiminas pela Ternium, assessor dos controladores da Schincariol
na venda do controle para a Kirin, fusão da Vanguarda com a Brasil Ecodiesel e venda da WTorre Properties para a
BR Properties. Em 2012, o BTG Pactual assessorou seus clientes em importantes transações, tais como parceria da
MPX com a E.ON, aquisição do controle da Comgás pela Cosan, aquisição dos ativos da OHL Brasil pela Abertis e
consolidação do controle da EcoRodovias pela CR Almeida. Em 2013, assessorou clientes em transações relevantes,
destacando-se entre outras a venda do Grupo Ometz (Wise-up) para a Abril Educação, venda de co-controle na
MPX para a E.ON, assessor da GDF Suez na alienação de participação minoritária na Hidrelétrica de Jirau para
Mitsui, assessor da Vale na colocação privada de VLI com Mitsui, FGTS e Brookfield.
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Para atendimento ao disposto no item 3.3.2 do Anexo III da Instrução CVM 400, são descritas abaixo as relações da
Companhia (e das sociedades de seu grupo econômico, conforme aplicável) com o Coordenador Líder e sociedades
do seu grupo econômico, além do relacionamento referente à presente Oferta.
O “Contrato de Distribuição Pública com Esforços restritos de Colocação de Debêntures Simples, Não Conversíveis
em Ações, em até Quatro Séries, sob o Regime de Melhores Esforços de Colocação, da 1ª (Primeira) Emissão da
Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.” celebrado entre a Companhia e o Coordenador
Líder em 22 de maio de 2014 terminou em 23 de junho de 2015 por meio do comunicado de encerramento da 1ª
emissão de debêntures da Companhia pelo Coordenador Líder. O Coordenador Líder, em razão do referido
contrato, fez jus a R$20.000,00 a título de comissionamento. Para mais informações sobre a referida emissão de
debêntures da Companhia, vide item 18.5 do Formulário de Referência.
O Coordenador Líder é, na data deste Prospecto, titular de 485 debêntures da 1ª emissão da Companhia, cada uma
no valor nominal unitário de R$1.000.000,00 (um milhão de reais). As referidas debêntures possuem data de
vencimento prevista para 25 de abril de 2024 e sobre elas incidem juros remuneratórios equivalentes a 110% da
variação acumulada da Taxa DI. O saldo devedor total das referidas debêntures, em 12 de junho de 2015, equivalia
a aproximadamente R$381.392.256,16. As referidas debêntures possuem como garantia a cessão fiduciária de
direitos creditórios adquiridos pela Companhia com os recursos captados em decorrência das próprias debêntures.
O Coordenador Líder, até a presente data, recebeu: (i) a título de juros, aproximadamente R$31.332.586,00; (ii) a
título de prêmio, aproximadamente R$35.129.336,00; e (iii) a título de amortização, R$70.236.486,00.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto em “Informações Sobre a Oferta
– Custos Estimados da Oferta” na página 56 deste Prospecto, não há qualquer outra remuneração a ser paga pela
Companhia ao Coordenador Líder ou a sociedades do seu conglomerado econômico no contexto da Oferta, não
havendo qualquer conflito de interesses envolvendo o Coordenador Líder ou qualquer outra sociedade de seu
conglomerado econômico com a Companhia.
O Coordenador Líder e/ou sociedades do seu grupo econômico podem possuir outros títulos e valores mobiliários
de emissão da Companhia, diretamente ou em fundos de investimento administrados e/ou geridos por tais
sociedades, adquiridos ou subscritos e integralizados em operações regulares a preços e condições de mercado.
Todavia, a participação do Coordenador Líder e/ou das sociedades integrantes do seu grupo econômico em valores
mobiliários da Companhia não atinge, e não atingiu nos últimos 12 meses, 5% do capital social da Companhia.
Exceto pelo disposto acima, a Companhia não possui qualquer outro relacionamento relevante com o Banco BTG
Pactual S.A. ou seu conglomerado econômico.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse referente à atuação do Coordenador Líder como
instituição intermediária líder da Oferta. Ainda, a Companhia declara que não há qualquer relacionamento entre a
Companhia e o Coordenador Líder que não esteja descrito acima.

61

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS
Estimamos receber em decorrência da Oferta recursos líquidos no montante de aproximadamente
R$1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), provenientes da emissão de 1.000.000 (um milhão) de Debêntures após
a dedução das comissões devidas ao Coordenador Líder e das despesas estimadas da Oferta.
Nesta data, não é possível descrever especificamente quais Direitos Creditórios serão adquiridos pela Emissora,
tendo em vista o modelo de negócios da Emissora, no qual estão incluídos a aquisição e venda de determinadas
carteiras no mercado, na medida em que são ofertadas, sendo que a Emissora, não possui, nesta data, compras de
carteira a serem liquidadas.
Entretanto, as Debêntures serão integralizadas mediante notificação, a ser enviada aos Debenturistas nos termos
da Cláusula 4.6.2.2 da Escritura de Emissão, e os recursos obtidos com cada integralização serão destinados à
aquisição de carteiras de Direitos Creditórios, que atendam ao Critério de Elegibilidade, conforme oportunidades
de aquisição se mostrem dentro da estratégia da Emissora.
Dessa forma, a Notificação de Integralização aos Debenturistas conterá a descrição detalhada dos Direitos
Creditórios a serem adquiridos.
Portanto, uma vez identificadas as carteiras de Direitos Creditórios a serem adquiridas e as Debêntures tiverem
sido integralizadas, os recursos líquidos captados pela Emissora com a Oferta serão aplicados da seguinte forma:
Os recursos oriundos da Emissão serão destinados: (i) para o pagamento dos custos da Oferta, observado o limite
total de R$500.000,00 (quinhentos mil reais); (ii) para constituição do Fundo de Custeio; e (iii) para a aquisição dos
recebíveis e demais créditos não performados (incluindo distressed assets), originados de operações de:
(a) empréstimos e/ou financiamentos para o consumo; (b) dívidas de cartões de crédito; (c) dívidas com lastro em
hipotecas e alienação fiduciária; (d) empréstimos para pequenas e médias empresas; (e) financiamento de
investimento em bens de capital de empresas; (f) financiamento de veículos ou leasing; e (g) outros créditos não
performados originados de oportunidades especiais de investimento, desde que enquadrados no artigo 1º da
Resolução CMN nº 2.686, a serem adquiridos pela Emissora em leilões públicos ou privados e/ou negociações
bilaterais , sendo certo que os Direitos Creditórios adquiridos observarão os Critérios de Elegibilidade previstos na
Escritura de Emissão.
Na eventualidade de colocação parcial das Debêntures objeto da Oferta e caso haja a necessidade de recursos
adicionais para a aquisição de créditos financeiros, a Companhia poderá buscar tais recursos mediante a emissão
de ações, de debêntures não conversíveis para distribuição pública ou de debêntures não conversíveis
subordinadas para distribuição pública ou privada, no Brasil, ou de títulos e valores mobiliários, no exterior, nos
termos da Resolução CMN 2.686. A forma de obtenção desses recursos será definida pela Companhia quando se
fizer necessária, dependendo inclusive das condições de mercado.
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CAPACIDADE DE PAGAMENTO
Os administradores da Emissora, com base em análise de seus indicadores de desempenho, geração operacional
de caixa e histórico do efetivo recebimento dos valores relacionados ao pagamento dos Direitos Creditórios,
entendem que a Emissora possui plenas condições para honrar com suas obrigações de curto e longo prazo,
incluindo as Debêntures. A Emissora pretende pagar as Debêntures, e seus respectivos juros, com recursos
provenientes dos Direitos Creditórios. Adicionalmente, na hipótese de não realização dos Direitos Creditórios
adquiridos pela Emissora poderá ocorrer a dação em pagamento aos Debenturistas, de pleno direito e sem direito
de regresso contra a Emissora, no limite e na proporção dos seus créditos, dos Direitos Creditórios não realizados
nos respectivos vencimentos, mesmo que a Emissora já tenha iniciado o processo de cobrança destes valores.
Para mais informações sobre a capacidade de pagamento da Companhia veja: (i) seção 10 do Formulário de
Referência da Emissora constante do Anexo A deste Prospecto, o qual se encontra na página 77 deste Prospecto; e
(ii) as demonstrações financeiras da Emissora e respectivas notas explicativas constante do Anexo F deste
Prospecto, o qual se encontra na página 351 deste Prospecto.
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CAPITALIZAÇÃO
A tabela a seguir apresenta informações sobre os empréstimos e financiamentos consolidados de curto e longo
prazo da Emissora, derivados das suas informações trimestrais relativas ao período de três meses findo em 30 de
junho de 2015. Os valores ajustados visam refletir a aplicação dos recursos obtidos com a colocação da totalidade
das Debêntures originalmente ofertadas, no montante de aproximadamente R$999.105,00 (novecentos e noventa
e nove mil, cento e cinco reais), após a dedução das comissões e despesas que a Emissora estima serem devidas no
âmbito da Oferta e assumindo que os recursos sejam integralmente utilizados conforme descrito na seção
“Destinação dos Recursos” na página 62 deste Prospecto, e levando em consideração a colocação e integralização
da totalidade das Debêntures, o que poderá não ocorrer.
Em 30 de junho de 2015
Efetivo

Ajustado(1)

(Em R$ mil)
Empréstimos e Financiamentos – Circulante

36.995

36.995

Empréstimos e financiamentos – Não circulante

520.277

1.519.382

Total de empréstimos e financiamentos

557.272

1.556.377

Total do patrimônio líquido
Total da capitalização (2)
(1)

(2)

(548)

(548)

556.724

1.555.829

Ajustado para refletir a aplicação dos recursos obtidos com a colocação da totalidade das Debêntures ofertadas no montante de aproximadamente
R$999.105,00, após a dedução das comissões e despesas que a Emissora estima serem devidas no âmbito da Oferta e assumindo que os recursos sejam
integralmente utilizados conforme descrito na seção “Destinação dos Recursos”, na página 62 deste Prospecto, cujo saldo contábil em 30 de junho 2015 dos
empréstimos e financiamentos a serem amortizados era de R$557.272,00. Os valores indicados nesta coluna levam em consideração a colocação e
integralização da totalidade das Debêntures, o que poderá não ocorrer.
O Total da Capitalização corresponde à soma do total de empréstimos e financiamentos e do total do patrimônio liquido.

Os dados acima deverão ser lidos em conjunto com: (i) seção 10 do Formulário de Referência da Emissora; e (ii) as
demonstrações financeiras da Emissora e respectivas notas explicativas, todos anexos a este Prospecto.
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Esta seção contempla, exclusivamente, os fatores de risco diretamente relacionados às Debêntures e à Oferta e não
descreve todos os fatores de risco relativos à Emissora e suas atividades, ou, ainda, relativos aos seus controladores
e acionistas, os quais o investidor deve considerar antes de subscrever Debêntures no âmbito da Oferta.
O investimento nas Debêntures ofertadas envolve exposição a determinados riscos. Antes de tomar uma decisão de
investimento nas Debêntures, os potenciais investidores devem considerar cuidadosamente, à luz de suas próprias
situações financeiras e objetivos de investimento, todas as informações disponíveis neste Prospecto Definitivo e no
Formulário de Referência da Emissora, principalmente os fatores de risco descritos nos itens “Fatores de Risco” e
“Riscos de Mercado”, constantes dos quadros 4 e 5, respectivamente, do Formulário de Referência da Emissora
constante do Anexo A deste Prospecto, o qual se encontra na página 77 deste Prospecto. Os negócios, a situação
financeira, os resultados operacionais, o fluxo de caixa, a liquidez e/ou os negócios atuais e futuros da Companhia
podem ser afetados de maneira adversa por qualquer dos fatores de risco mencionados abaixo e nos itens “Fatores
de Risco” e “Riscos de Mercado”, constantes dos quadros 4 e 5, respectivamente, do Formulário de Referência da
Emissora constante do Anexo A deste Prospecto, o qual se encontra na página 77 deste Prospecto. O preço de
mercado das Debêntures pode diminuir em razão de qualquer desses e/ou de outros fatores de risco, hipóteses em
que os potenciais investidores poderão perder parte substancial ou a totalidade do seu investimento nas
Debêntures. A leitura deste Prospecto Definitivo não substitui a leitura do Formulário de Referência da Emissora.
Os potenciais investidores podem perder parte substancial ou todo o seu investimento. Os riscos descritos abaixo
são aqueles que a Emissora atualmente acredita que poderão afetar de maneira adversa, podendo riscos adicionais
e incertezas atualmente não conhecidos pela Emissora, ou que a Emissora atualmente considera irrelevantes,
também prejudicar suas atividades, situação financeira e resultados operacionais de maneira significativa.
Recomenda-se aos investidores interessados que contatem seus consultores jurídicos e financeiros antes de investir
nas Debêntures.
A securitização de créditos financeiros é uma operação recente no Brasil e eventual cenário de discussão poderá
ter efeito adverso sobre a Companhia.
A securitização de créditos financeiros é uma operação recente no Brasil. A Resolução CMN nº 2.686, que
autorizou a cessão de créditos oriundos de operações praticadas por bancos múltiplos, bancos comerciais, bancos
de investimento, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário,
sociedades de arrendamento mercantil, companhias hipotecárias, associações de poupança e empréstimo e pela
Caixa Econômica Federal a sociedades anônimas que tenham por objeto exclusivo a aquisição de tais créditos.
Entretanto, até o momento, o mercado de securitização de créditos financeiros é restrito, composto por poucos
participantes. A securitização é uma operação mais complexa que outras emissões de valores mobiliários e
apresenta peculiaridades em relação às emissões usuais da maioria dos valores mobiliários de renda fixa, sendo
que eventuais incertezas regulatórias, alterações regulatórias ou problemas de inadimplência ou de crédito dos
devedores do lastro poderão afastar investidores, prejudicar significativamente a atratividade do produto e ter um
efeito adverso sobre a Companhia. Não existe, no Brasil, por exemplo, mercado ativo para compra e venda de
Direitos Creditórios. Assim, caso seja necessária a venda dos Direitos Creditórios adquiridos pela Companhia
poderá não haver compradores ou o preço de negociação poderá afetar negativamente a capacidade da
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Companhia de honrar as obrigações assumidas junto aos Debenturistas. Alternativamente, os Debenturistas
possuem a faculdade de receber, em pagamento, os créditos financeiros dados em garantia por meio de uma
dação em pagamento realizada pela Companhia, sendo certo que os Debenturistas poderão encontrar dificuldades
para alienar os Direitos Creditórios recebidos em razão da dação em pagamento e/ou cobrar os valores devidos
pelos respectivos devedores.
Toda a arquitetura do modelo financeiro, econômico e jurídico das emissões considera um conjunto de rigores e
obrigações de parte a parte estipuladas por meio de contratos públicos ou privados tendo por diretrizes a
legislação em vigor. Eventuais discussões poderão resultar em perdas por parte dos Debenturistas, em razão do
dispêndio de tempo e recursos para eficácia do arcabouço contratual e causar incerteza quanto ao desfecho de
processos judiciais relacionados ao produto.
Atrasos, falta de pagamento dos créditos financeiros por parte dos devedores à Companhia e dos Debenturistas
em cobrar e/ou alienar os créditos financeiros recebidos da Companhia a título de dação em pagamento e
outros eventos poderão afetar negativamente a capacidade da Companhia de honrar as suas obrigações.
A Companhia é uma companhia securitizadora de créditos financeiros, tendo como objeto social a aquisição e
securitização de créditos oriundos de operações financeiras, nos termos da Resolução CMN nº 2.686. Os
pagamentos aos Debenturistas têm como única fonte de recursos os valores oriundos da carteira de créditos
financeiros securitizada e vinculada a esta segunda Emissão. Desta forma, qualquer atraso ou falta de pagamento
dos créditos financeiros por parte dos devedores à Companhia poderá afetar negativamente a capacidade da
Companhia de honrar as obrigações assumidas junto aos Debenturistas, nos termos da Resolução CMN nº 2.686,
sendo que, depois de esgotados todos os meios cabíveis para a cobrança, judicial ou extrajudicial, dos referidos
créditos financeiros, a Companhia não disporá de quaisquer outros valores para efetuar a amortização e/ou o
resgate, em moeda corrente nacional, das Debêntures. Adicionalmente, na hipótese de morte do devedor dos
Direitos Creditórios o patrimônio deixado pelo de cujus responde pelo saldo a pagar do empréstimo originário dos
Direitos Creditórios, sendo que tal patrimônio pode se mostrar insuficiente.
Os créditos financeiros adquiridos pela Companhia consistem principalmente de créditos que estão em algum
estágio de inadimplência, o que poderá agravar o risco de os devedores não pagarem referidos créditos e,
consequentemente, a capacidade da Companhia de honrar as suas obrigações. Desta forma, considerando a
inadimplência dos créditos financeiros, o fluxo de caixa da Companhia para pagamento das Debêntures dependerá
da habilidade e diligência do Agente de Cobrança na gestão da cobrança e execução dos créditos financeiros
adquiridos. Além disso, as ações governamentais e outros fatores podem causar atrasos substanciais na
capacidade dos credores, bem como na capacidade do Agente de Cobrança, de liquidar ou executar os créditos
financeiros, o que poderá afetar o pagamento das Debêntures. Um exemplo disso são as recentes legislações
promulgadas nos Estados de São Paulo1, Mato Grosso2 e Paraíba3 que dificultaram e encareceram, além de terem
deixado mais lento o processo para incluir o nome de um devedor que deixou de honrar suas obrigações em
cadastros de mau pagador, como o da Serasa e do Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC), o que pode
afetar negativamente os resultados da Companhia.

1

Lei Estadual nº 15.659, de 9 de janeiro de 2015.
Lei Estadual nº 10.260, de 20 de janeiro de 2015.
3
Lei Estadual nº10.427, de 21 de janeiro de 2015.
2
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Adicionalmente, na hipótese de não realização dos Direitos Creditórios adquiridos pela Emissora, poderá ocorrer a
dação em pagamento aos Debenturistas, de pleno direito e sem direito de regresso contra a Emissora, no limite e
na proporção dos seus créditos, dos Direitos Creditórios não realizados nos respectivos vencimentos, mesmo que a
Emissora já tenha iniciado o processo de cobrança destes valores. No caso de não realização dos Direitos
Creditórios pela Emissora relativa às Debêntures, os Debenturistas poderão encontrar dificuldades para alienar os
Direitos Creditórios recebidos em razão da dação em pagamento e/ou cobrar os valores devidos pelos respectivos
devedores. Tais créditos financeiros poderão estar em situação de inadimplência.
Os Critérios de Elegibilidade não eliminam o risco de inadimplemento dos Direitos Creditórios pelos devedores e
não garantem que os créditos adquiridos pela Companhia em observância aos Critérios de Elegibilidade serão
performados.
A percepção de riscos em outros países, especialmente em outros países de economia emergente, poderá afetar
o valor de mercado de títulos e de valores mobiliários brasileiros, incluindo as Debêntures.
O investimento em títulos de mercados emergentes, entre os quais se inclui o Brasil, envolve um risco maior do
que os investimentos em títulos de emissores de países desenvolvidos, podendo tais investimentos serem tidos
como sendo de natureza especulativa. Os investimentos em valores mobiliários brasileiros, tais como as
Debêntures, estão sujeitos a riscos econômicos e políticos deste país que podem afetar a capacidade dos
emissores destes valores mobiliários de cumprir com suas obrigações. Eventos econômicos e políticos nestes
países podem, ainda, ter como consequência restrições a investimentos estrangeiros e/ou à repatriação de capital
investido. Não há certeza de que não ocorrerão no Brasil eventos políticos ou econômicos que poderão interferir
nas atividades da Emissora, conforme descrito acima.
As obrigações da Emissora e constantes da Escritura de Emissão estão sujeitas a hipóteses de vencimento
antecipado.
Quando da ocorrência de qualquer hipótese de vencimento antecipado, amortização extraordinária e/ou resgate
antecipado, conforme o caso, das Debêntures, a Companhia poderá não ter recursos suficientes para proceder à
liquidação antecipada destas. E, na hipótese da Companhia ser declarada inadimplente com relação à Emissão, os
titulares das Debêntures poderão receber o produto da liquidação dos créditos financeiros e as garantias a eles
atreladas, que poderá ser insuficiente para a quitação dos valores devidos no âmbito da Emissão.
Consequentemente, os titulares das Debêntures poderão sofrer prejuízos financeiros em decorrência de sua
liquidação antecipada, posto que: (i) não há qualquer garantia de que o produto da liquidação dos créditos
financeiros será suficiente para a quitação das obrigações das Debêntures; e (ii) não há qualquer garantia de que
os créditos financeiros serão adimplidos pelos seus respectivos credores, caso a Companhia realize uma dação em
pagamento aos titulares das Debêntures.
As Debêntures estão sujeitas a eventual Resgate Antecipado Facultativo Total, a critério da Emissora.
A Emissora reserva-se o direito de, a seu livre e exclusivo critério e nos termos da Escritura de Emissão, promover o
Resgate Antecipado Facultativo Total das Debêntures, o que ocasionará a redução do horizonte de investimento
dos titulares de Debêntures. Nesse caso, os titulares de Debêntures poderão não conseguir reinvestir o montante
percebido com o pagamento antecipado das Debêntures em modalidade de investimento que os remunere, nos
mesmos níveis das Debêntures. O Resgate Antecipado das Debêntures será realizado mediante a dação em
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pagamento aos Debenturistas, de pleno direito e sem direito de regresso contra a Emissora, no limite e na
proporção dos seus créditos, dos Direitos Creditórios, mesmo que a Emissora já tenha iniciado processo de
cobrança destes valores, observados os procedimentos operacionais da CETIP para as Debêntures custodiadas
eletronicamente na CETIP, nos termos da Cláusula 4.10.2.3 da Escritura de Emissão.
Para informações adicionais, veja a seção “Informações Sobre a Oferta” nos itens “Amortização Antecipada e
Resgate Antecipado” na página 42 deste Prospecto.
As garantias podem não ser monetizadas, uma vez que podem haver créditos não performados.
Considerando que os Direitos Creditórios podem ser créditos não performados, as garantias podem não ser
monetizadas e o produto da sua excussão pode não ser suficiente para pagar integralmente ou até mesmo
parcialmente o saldo devedor das Debêntures. Assim, os direitos creditórios dados em garantia aos Debenturistas
podem não ser suficientes para amortizar e/ou resgatar as Debêntures integral e tempestivamente.
A volatilidade do mercado de capitais brasileiro e a baixa liquidez do mercado secundário brasileiro de
debêntures pode dificultar a venda das Debêntures e afetar o valor recebido por seus titulares.
O investimento em valores mobiliários negociados em países de economia emergente, tais como o Brasil, envolve
frequentemente um maior grau de risco se comparado a investimentos em valores mobiliários de empresas
localizadas em mercados de títulos internacionais. O mercado de capitais brasileiro é significativamente menor,
menos líquido, mais concentrado e geralmente mais volátil do que alguns mercados internacionais, como o dos
Estados Unidos.
Atualmente, o mercado secundário brasileiro apresenta baixa liquidez para negociações de debêntures. Os
subscritores das Debêntures não têm nenhuma garantia de que no futuro terão um mercado líquido em que
possam negociar a alienação desses títulos, caso queiram optar pelo desinvestimento. Isso pode trazer dificuldades
aos titulares de Debêntures que queiram vendê-las no mercado secundário.
Não será realizada classificação de risco (rating) em relação às Debêntures, o que poderá dificultar a captação
de recursos pela Emissora, bem como acarretar redução de liquidez das Debêntures para negociação no mercado
secundário.
As Debêntures não serão classificadas por qualquer agência de classificação de risco. A falta de uma classificação
de risco (rating) poderá reduzir a liquidez das Debêntures para negociação no mercado secundário e, portanto,
poderá afetar o valor destas no mercado. A falta de uma classificação de risco irá reduzir o potencial para, ou
aumentar o custo de, financiar a compra e/ou manter as Debêntures.
Adicionalmente, alguns dos principais investidores que subscrevem ou adquirem valores mobiliários por meio de
ofertas públicas no Brasil (tais como entidades de previdência complementar) estão sujeitos a regulamentações
específicas que condicionam seus investimentos em valores mobiliários a determinadas classificações de risco.
Assim, a falta de classificações de risco obtidas com relação às Debêntures poderá reduzir a negociação das
Debêntures no mercado secundário.
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Eventual falha do Agente de Cobrança para executar os créditos financeiros, rescisão do contrato de prestação
de serviços com o Agente de Cobrança ou renúncia do Agente de Cobrança pode causar atrasos, inadimplemento
no pagamento das Debêntures, ou ainda, dação em pagamento dos créditos financeiros aos Debenturistas.
No caso de atrasos ou inadimplemento das obrigações dos pagamentos dos Direitos Creditórios, não há garantias
de que a cobrança judicial e/ou extrajudicial dos valores devidos por parte do Agente de Cobrança atingirão os
resultados almejados, ou seja, pode não haver a recuperação total dos valores inadimplidos. Além disso, a
eventual incapacidade do Agente de Cobrança de realizar suas obrigações pode resultar em reduções ou atrasos
no pagamento das Debêntures. Caso o Agente de Cobrança renuncie à sua função ou seu contrato de prestação de
serviço seja rescindido, a Companhia deverá nomear um sucessor para os serviços de cobrança dos créditos
financeiros capaz de executar os procedimentos que porventura tenham sido descontinuados a instaurar
procedimentos alternativos de cobrança de Direitos Creditórios inadimplidos, o que também poderá resultar em
reduções ou atrasos no pagamento das Debêntures, uma vez que, além do tempo normal para alteração do
Agente de Cobrança, poderão ocorrer erros na transferência e manutenção dos dados, extravio ou perda de
documentos, incompatibilidade de sistemas e outros fatores relacionados à alteração de um prestador de serviço.
A eventual impossibilidade de cobrança dos créditos financeiros em razão de falha do Agente de Cobrança para
executá-los poderá resultar na dação em pagamento, aos Debenturistas, dos referidos créditos financeiros.
Estes fatores poderão afetar negativamente os resultados da Companhia, bem como os Debenturistas.
Despesas de liquidação ou execução dos créditos financeiros podem ser desproporcionais e reduzirão o produto
disponível para pagamento das Debêntures.
Despesas de liquidação ou execução com relação a um crédito financeiro não possuem relação direta com o valor
devido no momento da inadimplência. Assim, dado que o Agente de Cobrança terá o mesmo trabalho para a
cobrança dos créditos financeiros com valores diversos, o valor realizado após as despesas de liquidação ou
execução será menor no caso de um crédito financeiro de menor valor. Despesas de liquidação ou execução, tais
como honorários advocatícios, pagamento do Agente de Cobrança, entre outros, reduzirão o valor disponível para
pagamento das Debêntures.
Certas taxas, custos ou outras despesas serão pagos a partir do produto obtido com a cobrança dos créditos
financeiros antes do pagamento das Debêntures.
Cada um dos contratos de prestação de serviço celebrados pela Companhia para a cobrança dos créditos
financeiros ou para a emissão das Debêntures, como, por exemplo, Agente de Cobrança, Agente Fiduciário,
Escriturador Mandatário, Banco Liquidante, assessores jurídicos, entre outros, preveem que certos custos,
despesas e indenizações incorridos em conformidade com tais contratos de prestação de serviço serão feitos antes
do pagamento das Debêntures, sendo que tais pagamentos irão reduzir os montantes disponíveis para pagar as
Debêntures.
Estes fatores poderão afetar negativamente os resultados da Companhia, bem como afetar o pagamento devido
aos Debenturistas.
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A capacidade da Companhia de honrar suas obrigações decorrentes das Debêntures depende do pagamento
pelos devedores dos créditos financeiros.
A capacidade da Companhia de honrar suas obrigações decorrentes das Debêntures depende do pagamento pelos
devedores dos créditos financeiros. Os créditos financeiros representam créditos detidos pela Companhia contra
seus devedores, oriundos de operações de empréstimo, de financiamento e de arrendamento mercantil, que
compreendem atualização monetária e outras eventuais taxas de remuneração, penalidades e demais encargos
contratuais ou legais, bem como os respectivos acessórios. O recebimento integral e tempestivo pelos
Debenturistas dos montantes devidos depende do recebimento das quantias devidas em função dos créditos
financeiros, em tempo hábil para o pagamento dos valores devidos aos detentores das Debêntures. A ocorrência
de eventos que afetem a situação econômico-financeira dos devedores poderá afetar negativamente o devido
recebimento pela Companhia caso: (i) os créditos financeiros não sejam adimplidos; ou (ii) o produto da liquidação
dos créditos financeiros não seja suficiente para honrar as obrigações da Companhia estabelecidas na Emissão.
O regime de colocação não garante a colocação total das Debêntures, podendo afetar a destinação dos recursos
da Companhia.
O Contrato de Distribuição prevê a colocação das Debêntures sob o regime de melhores esforços de colocação,
com relação à totalidade das Debêntures. Nenhuma garantia pode ser dada de que as Debêntures serão
efetivamente colocadas.
Se até a Data Limite de Integralização no item “Cronograma Estimado das Etapas da Oferta” as Debêntures não
tiverem sido total ou parcialmente subscritas e integralizadas, o Coordenador Líder não se responsabilizará pelo
saldo não colocado.
Assim, eventual colocação parcial das Debêntures poderá reduzir a liquidez destas para negociação no mercado
secundário e, portanto, afetar o seu valor no mercado.
Para mais informações , vide seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Debêntures - As Debêntures não
serão integralizadas à vista e, portanto, a obrigação de integralizar poderá ser inadimplida pelos Debenturistas”,
na página 71 deste Prospecto.
A não aquisição de créditos financeiros poderá prejudicar a liquidação das Debêntures.
A Companhia não possui a capacidade de originar créditos para securitização. Desta forma, a Companhia pode ter
dificuldades em adquirir créditos financeiros, bem como de identificar oportunidades atraentes, uma vez que os
créditos são normalmente adquiridos em leilões públicos e/ou privados, sendo que o sucesso na identificação e
realização de parcerias para aquisição de créditos é fundamental para a realização da Oferta e para a liquidação
das Debêntures, de modo que o volume de Debêntures inicialmente pretendido poderá não ser atingido, afetando
a liquidez das Debêntures no mercado secundário.
Adicionalmente, a cessão dos Direitos Creditórios poderá ser invalidada ou tornada ineficaz, impactando
negativamente os Debenturistas que já tiverem integralizado as Debêntures, caso seja realizada em: (i) fraude
contra credores, inclusive da massa, se no momento da cessão a cedente estivesse insolvente ou se com ela
passasse ao estado de insolvência; (ii) fraude de execução, caso: (a) quando da cessão a cedente fosse sujeito
passivo de demanda judicial capaz de reduzi-lo à insolvência; ou (b) sobre os Direitos Creditórios cedidos pendesse
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demanda judicial fundada em direito real; ou (iii) fraude à execução fiscal, se a cedente, quando da celebração da
cessão de créditos, sendo sujeito passivo por débito com a Fazenda Pública por crédito tributário regularmente
inscrito como dívida ativa, não dispusesse de bens para total pagamento da dívida fiscal.
As Debêntures não serão integralizadas à vista e, portanto, a obrigação de integralizar poderá ser inadimplida
pelos Debenturistas.
O Valor Nominal Unitário das Debêntures será integralizado na medida em que ocorrerem chamadas para
integralização de Debêntures, nos termos da Escritura de Emissão. Não há garantias, todavia, de que: (i) todos os
Debenturistas adimplirão com suas obrigações de integralizar Debêntures nos termos da Escritura de Emissão;
(ii) eventuais inadimplementos dos Debenturistas resultarão no cancelamento das Debêntures subscritas e não
integralizadas; e consequentemente (iii) as aquisições de Direitos Creditórios pela Emissora dependerão da
integralização das Debêntures, que poderão ser prejudicadas em função de inadimplementos de um ou mais
Debenturistas.
As Debêntures que não tiverem sido integralizadas não poderão ser negociadas no mercado secundário, nos
termos da Escritura de Emissão.
Assim, o eventual inadimplemento dos Debenturistas em integralizar as Debêntures poderá: (i) prejudicar as
oportunidades de aquisição, pela Emissora, de carteiras de Direitos Creditórios; e (ii) reduzir a liquidez das
Debêntures para negociação no mercado secundário, na medida em que as Debêntures não integralizadas não
podem ser negociadas no mercado secundário e, caso a integralização seja inadimplida, serão canceladas.
Adicionalmente, os Debenturistas que eventualmente não forem notificados para integralizar as Debêntures, por
motivo atribuível à Companhia, estarão impossibilitados: (i) de negociar as Debêntures no mercado secundário; e
(ii) de receber qualquer valor a título de Remuneração.
Os Direitos Creditórios estão sujeitos aos efeitos da política econômica praticada pelo Governo Federal.
O Governo Federal intervém frequentemente na política monetária, fiscal e cambial, e, consequentemente,
também na economia do País. As medidas que podem vir a ser adotadas pelo Governo Federal para estabilizar a
economia e controlar a inflação compreendem controle de salários e preços, desvalorização cambial, controle de
capitais e limitações no comércio exterior, entre outras. Os Direitos Creditórios, bem como a originação e
pagamento dos Direitos Creditórios podem ser adversamente afetados por mudanças nas políticas
governamentais, bem como por: (i) flutuações das taxas de câmbio; (ii) alterações na inflação; (iii) alterações nas
taxas de juros; (iv) alterações na política fiscal; e (v) outros eventos políticos, diplomáticos, sociais e econômicos
que possam afetar o Brasil ou os mercados internacionais. As medidas do Governo Federal para manter a
estabilidade econômica, bem como a especulação sobre eventuais atos futuros do governo podem gerar
incertezas sobre a economia brasileira e uma maior volatilidade no mercado de capitais nacional, afetando a
liquidação dos Direitos Creditórios, na medida em que os recursos provenientes dos Direitos Creditórios podem ser
insuficientes para pagar parte ou a totalidade dos rendimentos aos titulares das Debêntures, podendo assim
impactar negativamente a rentabilidade das Debêntures. Os Direitos Creditórios estão sujeitos a oscilações nos
seus preços em função da reação dos mercados frente a notícias econômicas e políticas, tanto no Brasil como no
exterior, podendo ainda responder a notícias específicas a respeito dos respectivos emissores. As variações de
preços dos Direitos Creditórios poderão ocorrer também em função de alterações nas expectativas dos
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participantes do mercado, podendo inclusive ocorrer mudanças nos padrões de comportamento de preços dos
Direitos Creditórios sem que haja mudanças significativas no contexto econômico e/ou político nacional e
internacional. Dessa forma, as oscilações acima referidas podem impactar negativamente a rentabilidade das
Debêntures, não sendo assegurada rentabilidade aos Debenturistas.
A ausência de notificação aos devedores poderá prejudicar o recebimento dos Direitos Creditórios.
A cessão de crédito financeiro objeto do contrato de cessão dos créditos poderá não ser previamente notificada
aos devedores dos créditos financeiros, para que estes efetuem o pagamento dos valores devidos diretamente à
Emissora, por intermédio do Agente de Cobrança, uma vez que os devedores poderão não vir a receber a
notificação de cessão em razão de possíveis inconsistências nos seus dados cadastrais mantidos junto ao Cedente.
Consequentemente, os devedores poderão não realizar o pagamento com relação aos Direitos Creditórios até que
sejam notificados da referida cessão.
Riscos associados às aplicações financeiras realizadas com os recursos disponíveis na Conta Vinculada da
Segunda Emissão e na Conta Recebedora.
O Agente Fiduciário poderá realizar aplicações financeiras com os valores provenientes dos Direitos Creditórios, as
quais se encontram sujeitas a riscos que podem reduzir o valor disponível para pagamento dos valores devidos aos
Debenturistas. Dentre tais riscos, destacam-se: (i) as aplicações financeiras sujeitam-se à capacidade de seus
emissores em honrar os compromissos de pagamento de juros e principal; (ii) na hipótese de incapacidade
financeira ou falta de disposição de pagamento de qualquer investimento feito com os recursos disponíveis na
Conta Vinculada da Segunda Emissão e na Conta Recebedora; (iii) alterações nas condições financeiras que possam
afetar os investimentos realizados na medida em que tais condições podem acarretar impactos significativos de
preço e liquidez dos investimentos no mercado secundário; e (iv) as aplicações financeiras também podem ser
impactadas por alterações do padrão de comportamento dos participantes do mercado, independentemente de
alterações significativas das condições financeiras de seus emissores, em decorrência de mudanças, ou da
expectativa de mudanças, do contexto econômico e/ou político nacional e/ou internacional, sendo que o Agente
de Cobrança, a Companhia, e o Agente Fiduciário somente serão responsabilizados por qualquer perda ou
incapacidade de recuperação das aplicações financeiras realizadas com os recursos disponíveis na Conta Vinculada
da Segunda Emissão e na conta Recebedora em caso de dolo ou má-fé de sua parte comprovados.
Risco de Intervenção ou Liquidação do Banco Depositário
Os recursos provenientes dos Direitos Creditórios serão depositados em conta corrente de titularidade da
Companhia no Banco Bradesco S.A. Na hipótese de intervenção ou liquidação extrajudicial do banco depositário
mencionado acima, os recursos provenientes dos Direitos Creditórios depositados poderão ser bloqueados e
poderão não ser recuperados, o que afetaria a capacidade da Companhia de honrar as obrigações assumidas junto
aos Debenturistas.
Não contratação de auditores independentes para emissão de carta conforto no âmbito da Oferta
O Código ANBIMA em seu artigo 7º, inciso X, prevê a necessidade de manifestação escrita por parte dos Auditores
Independentes acerca da consistência das informações financeiras constantes deste Prospecto com as
demonstrações financeiras publicadas pela Emissora. No âmbito desta Emissão não houve a contratação dos
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Auditores Independentes para emissão da carta conforto, nos termos acima descritos. Consequentemente, os
Auditores Independentes da Emissora, conforme o caso, não se manifestaram sobre a consistência das
informações financeiras da Emissora constantes deste Prospecto Definitivo.
A constituição de condomínio civil em razão de eventual dação em pagamento dos Direitos Creditórios
adquiridos e não realizados pela Emissora poderá causar efeitos adversos para os Debenturistas
Na hipótese de não realização dos Direitos Creditórios adquiridos pela Emissora, poderá ocorrer a dação em
pagamento aos Debenturistas, de pleno direito e sem direito de regresso contra a Emissora, no limite e na
proporção dos seus créditos, dos Direitos Creditórios não realizados nos respectivos vencimentos. Adicionalmente,
eventual resgate das Debêntures poderá se dar mediante dação em pagamento dos Direitos Creditórios adquiridos
e não realizados pela Emissora relativa e especificamente às Debêntures. Em qualquer desses casos, os Direitos
Creditórios conferidos aos Debenturistas em dação em pagamento serão compulsoriamente mantidos em
condomínio, nos termos do artigo 1.314 e seguintes do Código Civil, a ser necessariamente constituído no prazo
máximo de 45 (quarenta e cinco) dias contados da realização da Assembleia Geral de Debenturistas para deliberar
sobre esta matéria. Os termos e as condições da convenção de condomínio conterão avença assegurando aos
Debenturistas, originalmente titulares das Debêntures, o direito de preferência no recebimento de quaisquer
verbas decorrentes da cobrança dos créditos mantidos em condomínio. Não podemos garantir que eventual
condomínio constituído pelos Debenturistas e/ou os termos e condições de sua convenção serão satisfatórios aos
interesses dos Debenturistas, podendo causar efeitos adversos para eles.
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61.366.936/0001-25
25/09/2013 a 31/12/2015
Auditoria anual das Demonstrações Financeiras para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2013 e 2014,
bem como para os trimestres de 2015 da RENOVA Companhia Securitizadora de Creditos Financeiros S.A. (“Companhia”).
Os auditores independentes não foram contratados para a prestação de serviços profissionais não associados à auditoria
externa.
Pelos serviços acima descritos foi pago aos auditores independentes no exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2014 é de R$110.000,00.
Nos termos da Instrução CVM nº 308, não houve substituição do auditor.

CPF/CNPJ

Período de prestação de serviço

Descrição do serviço contratado

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

Justificativa da substituição

Período de prestação de
serviço
31/12/2013 a 31/12/2015

Nome responsável técnico

Emerson Morelli

116.494.128-35
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471-5
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da justificativa do emissor
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2.3 - Outras informações relevantes

2.3. - Outras informações relevantes
Considerando que a Companhia foi constituída em 25 de setembro de 2013, não existem informações
relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012. Quanto aos exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2013 e 2014 e ao período de seis meses findo em 30 de junho de
2015, todas as demais informações relevantes relacionadas a esta Seção 2 foram descritas nos itens
acima.
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3.1 - Informações Financeiras

Últ. Inf. Contábil (30/06/2015)

Exercício social (31/12/2014)
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3.2 - Medições não contábeis

3.2. - Medições não contábeis
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para a Companhia,
tendo em vista a mesma ser registrada na categoria B.
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3.3. - Eventos subsequentes às últimas demonstrações financeiras
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para a Companhia,
tendo em vista a mesma ser registrada na categoria B.
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3.4 - Política de destinação dos resultados

3.4. - Política de Destinação dos Resultados

a. Regras sobre retenção de
lucros

b. Valores das Retenções de
Lucros
c. Regras sobre distribuição
de dividendos

d.
Periodicidade
das
distribuições de dividendos

e. Eventuais restrições à
distribuição de dividendos
impostas por legislação ou
regulamentação
especial
aplicável ao emissor, assim
como contratos, decisões
judiciais, administrativas ou
arbitrais

Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de
2014
2013
Nos termos do artigo 31 do Nos termos do artigo 31 do
Estatuto Social da Companhia, do Estatuto Social da Companhia, do
resultado apurado em cada resultado apurado em cada
exercício serão retidos 5% (cinco exercício serão retidos 5% (cinco
por cento) do lucro liquido que por cento) do lucro liquido que
será aplicado na constituição de será aplicado na constituição de
reserva legal, sendo que, demais reserva legal, sendo que, demais
retenções deverão ser aprovadas retenções deverão ser aprovadas
pela Assembleia Geral.
pela Assembleia Geral.
No exercício social encerrado em No exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2014 a 31 de dezembro de 2013 a
Companhia não apresentou lucro.
Companhia não apresentou lucro.
Nos termos do artigo 32 do Nos termos do artigo 32 do
Estatuto Social, e do inciso I do Estatuto Social, e do inciso I do
artigo 202 da Lei das Sociedades artigo 202 da Lei das Sociedades
por Ações, será distribuído em por Ações, será distribuído em
cada exercício social, como cada exercício social, como
dividendo mínimo obrigatório pela dividendo mínimo obrigatório pela
Companhia,
o
montante Companhia,
o
montante
correspondente a 10% (dez por correspondente a 10% (dez por
cento) do lucro líquido do cento) do lucro líquido do
exercício.
exercício.
A distribuição de dividendos é A distribuição de dividendos é
anual, ressalvada a possibilidade de anual, ressalvada a possibilidade de
distribuição
de
dividendos distribuição
de
dividendos
intermediários pelo Conselho de intermediários pelo Conselho de
Administração,
conforme Administração,
conforme
expressamente autorizado pelo expressamente autorizado pelo
Estatuto Social da Companhia em Estatuto Social da Companhia em
seu artigo 34.
seu artigo 34.
A Escritura de Emissão (conforme A Escritura de Emissão prevê que a
definida no item 3.9 abaixo) prevê Companhia não poderá pagar
que a Companhia não poderá dividendos além dos obrigatórios
pagar dividendos além dos por lei caso ela esteja em mora
obrigatórios por lei caso ela esteja relativamente ao cumprimento de
em mora relativamente ao quaisquer de suas obrigações
cumprimento de quaisquer de suas pecuniárias previstas na Escritura
obrigações pecuniárias previstas na de Emissão.
Escritura de Emissão.

2012
n/a

n/a

n/a

n/a

n/a
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3.5 - Distribuição de dividendos e retenção de lucro líquido
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para a Companhia, tendo em vista a
mesma ser registrada na categoria B.

PÁGINA: 8 de 169
92

Formulário de Referência - 2015 - RENOVA Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.

Versão : 1

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

3.6. - Declaração de dividendos à conta de lucros retidos ou reservas
Considerando que a Companhia foi constituída em 25 de setembro de 2013, não existem informações
relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012. Não houve declaração de
dividendos à conta de lucros retidos ou reservas constituídas nos exercícios sociais encerrados em 31 de
dezembro de 2013 e 2014.
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557.272.496,60
468.018.524,20

31/12/2014

Montante total da dívida,
de qualquer natureza

30/06/2015

Exercício Social

3.7 - Nível de endividamento

Índice de Endividamento

Índice de Endividamento

Tipo de índice
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Observação

Total

Quirografárias

Garantia Flutuante

Garantia Real

Tipo de dívida

Exercício social (31/12/2014)

Observação

Total

Quirografárias

Garantia Flutuante

Garantia Real

Tipo de dívida

Últ. Inf. Contábil (30/06/2015)

72.008.364,16

376.859,73

0,00

71.631.504,43

Inferior a um ano

37.755.325,05

1.312.449,42

0,00

36.442.875,63

Inferior a um ano

388.089.956,84

0,00

0,00

388.089.956,84

Um a três anos

509.126.828,12

0,00

0,00

509.126.828,12

Um a três anos

3.8 - Obrigações de acordo com a natureza e prazo de vencimento

Três a cinco anos

Três a cinco anos
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.920.203,20

0,00

0,00

7.920.203,20

Superior a cinco anos

10.390.343,43

0,00

0,00

10.390.343,43

Superior a cinco anos

Total
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468.018.524,20

376.859,73

0,00

467.641.664,47

Total

557.272.496,60

1.312.449,42

0,00

555.960.047,18
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3.9 - Outras informações relevantes

3.9. - Outras informações relevantes
Na data deste Formulário de Referência, estamos sujeitos a cláusulas de cross-default constantes do
Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis
em Ações, em até Quatro Séries, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da
RENOVA Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. (“Escritura de Emissão”).
Para mais informações acerca da 1ª emissão de debêntures e sobre a Escritura de Emissão, veja o item
18.5 deste Formulário de Referência.
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4.1 - Descrição dos fatores de risco

4. - Fatores de Risco
4.1. - Descrição dos fatores de risco
a.

Com relação à Companhia

A securitização de créditos financeiros é uma operação recente no Brasil e eventuais incertezas
poderão ter efeito adverso sobre a Companhia.
A securitização de créditos financeiros é uma operação recente no Brasil. A Resolução do Banco Central
do Brasil nº 2.686, de 26 de janeiro de 2000, conforme alterada (“Resolução CMN nº 2.686/00”), que
autorizou a cessão de créditos oriundos de operações praticadas por bancos múltiplos, bancos
comerciais, bancos de investimento, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades
de crédito imobiliário, sociedades de arrendamento mercantil, companhias hipotecárias, associações de
poupança e empréstimo e pela Caixa Econômica Federal a sociedades anônimas que tenham por objeto
exclusivo a aquisição de tais créditos. Entretanto, até o momento, o mercado de securitização de
créditos financeiros é restrito, composto por poucos participantes. A securitização é uma operação mais
complexa que outras emissões de valores mobiliários e apresenta peculiaridades em relação às emissões
usuais da maioria dos valores mobiliários de renda fixa, sendo que eventuais incertezas regulatórias,
alterações regulatórias ou problemas de inadimplência ou de crédito dos devedores do lastro poderão
afastar investidores, prejudicar significativamente a atratividade do produto e ter um efeito adverso
sobre a Companhia. Não existe, no Brasil, por exemplo, mercado ativo para compra e venda de créditos
financeiros. Assim, caso seja necessária a venda dos créditos financeiros adquiridos pela Companhia
poderá não haver compradores ou o preço de negociação poderá afetar negativamente a capacidade da
Companhia de honrar as obrigações assumidas junto aos detentores de valores mobiliários de emissão
da Companhia. Alternativamente, os detentores de valores mobiliários de emissão da Companhia
possuem a faculdade de receber, em pagamento, os créditos financeiros dados em garantia por meio de
uma dação em pagamento realizada pela Companhia, sendo certo que os detentores de valores
mobiliários de emissão da Companhia poderão encontrar dificuldades para alienar os créditos
financeiros recebidos em razão da dação em pagamento e/ou cobrar os valores devidos pelos
respectivos devedores.
Toda a arquitetura do modelo financeiro, econômico e jurídico das emissões considera um conjunto de
rigores e obrigações de parte a parte estipuladas por meio de contratos públicos ou privados tendo por
diretrizes a legislação em vigor. Eventuais discussões poderão resultar em perdas por parte dos
investidores em valores mobiliários de emissão da Companhia, em razão do dispêndio de tempo e
recursos para eficácia do arcabouço contratual e causar incerteza quanto ao desfecho de processos
judiciais relacionados ao produto.
Atrasos, falta de pagamento dos créditos financeiros por parte dos devedores à Companhia e outros
eventos poderão afetar negativamente a capacidade da Companhia de honrar as suas obrigações.
A Companhia é uma companhia securitizadora de créditos financeiros, tendo como objeto social a
aquisição e securitização de créditos oriundos de operações financeiras, nos termos da Resolução CMN
nº 2.686/00. Os pagamentos aos investidores de cada emissão de valores mobiliários da Companhia têm
como única fonte de recursos os valores oriundos da carteira de créditos financeiros securitizada e
vinculada à respectiva emissão. Desta forma, qualquer atraso ou falta de pagamento dos créditos
14
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financeiros por parte dos devedores à Companhia poderá afetar negativamente a capacidade da
Companhia de honrar as obrigações assumidas junto aos investidores dos valores mobiliários emitidos
pela Companhia, nos termos da Resolução CMN nº 2.686/00, sendo que, depois de esgotados todos os
meios cabíveis para a cobrança, judicial ou extrajudicial, dos referidos créditos financeiros, a Companhia
não disporá de quaisquer valores para efetuar a amortização e/ou resgate, em moeda corrente nacional,
dos valores mobiliários garantidos por tais créditos financeiros. Adicionalmente, na hipótese de morte
do devedor dos créditos financeiros o patrimônio deixado pelo de cujus responde pelo saldo a pagar do
empréstimo originário dos créditos financeiros, sendo que tal patrimônio pode ser mostrar insuficiente.
Os créditos financeiros adquiridos pela Companhia consistem principalmente de créditos que estão em
algum estágio de inadimplência, o que poderá agravar o risco de os devedores não pagarem referidos
créditos e, consequentemente, a capacidade da Companhia de honrar as suas obrigações. Desta forma,
considerando a inadimplência dos créditos financeiros, o fluxo de caixa da Companhia para pagamento
dos valores mobiliários emitidos nos termos da Resolução CMN nº 2.686/00 dependerá da habilidade e
diligência dos agentes de cobrança contratados para a gestão da cobrança e execução dos créditos
financeiros adquiridos. Além disso, como discutido neste item 4.1, as ações governamentais e outros
fatores podem causar atrasos substanciais na capacidade dos credores, bem como na capacidade dos
agentes de cobrança, de liquidar ou executar os créditos financeiros, o que poderá afetar o pagamento
dos valores mobiliários emitidos pela Companhia nos termos da Resolução CMN nº 2.686/00. Um
exemplo disso são as recentes legislações promulgadas nos Estados de São Paulo1, Mato Grosso2 e
Paraíba3 que dificultaram e encareceram, além de terem deixado mais lento o processo para incluir o
nome de um devedor que deixou de honrar suas obrigações em cadastros de mau pagador, como o da
Serasa e do Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC), o que pode afetar negativamente os
resultados da Companhia.
No caso de não realização dos créditos financeiros pela Companhia relativa aos valores mobiliários de
sua emissão, os detentores de referidos valores mobiliários poderão encontrar dificuldades para alienar
os créditos financeiros recebidos em razão da dação em pagamento e/ou cobrar os valores devidos
pelos respectivos devedores. Tais créditos financeiros poderão estar em situação de inadimplência.
Adicionalmente, os critérios de elegibilidade determinados para a aquisição dos créditos financeiros não
eliminam o risco de inadimplemento dos referidos créditos pelos devedores e não garantem que os
créditos adquiridos pela Companhia em observância aos critérios de elegibilidade serão performados.
A Companhia poderá enfrentar desafios em virtude se tratar de uma empresa em crescimento e recém
atuante em um mercado competitivo.
A Companhia foi constituída em 25 de setembro de 2013, com registro concedido pela JUCESP em 24 de
outubro de 2013, e realizou, até 30 de junho de 2015, apenas uma emissão de debêntures, a qual
contou com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de
2009 (“Instrução CVM 476”). Desta forma, a Companhia poderá enfrentar desafios em virtude se tratar

1

Lei Estadual nº 15.659, de 9 de janeiro de 2015.
Lei Estadual nº 10.260, de 20 de janeiro de 2015.
3
Lei Estadual nº10.427, de 21 de janeiro de 2015.
2
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de uma empresa recém constituída, com pouco histórico nessa atividade, em um mercado sem tradição
no Brasil e com poucas barreiras de entrada.
O sucesso da Companhia apoia-se em “pessoas chave”. A perda de membros da alta administração,
ou a incapacidade de atrair e manter estas pessoas pode ter um efeito adverso relevante sobre a
Companhia.
Os ganhos da Companhia provêm basicamente da securitização de créditos financeiros, que necessita de
uma equipe especializada, para originação, estruturação e gestão, com vasto conhecimento técnico,
operacional e mercadológico dos produtos de securitização. Desta forma, a capacidade da Companhia
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 Companhia, 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 Companhia.
O eventual vencimento antecipado ou amortização extraordinária dos valores mobiliários de emissão
da Companhia poderão causar um efeito adverso nos resultados da Companhia.
Quando da ocorrência de qualquer hipótese de vencimento antecipado, amortização extraordinária
e/ou resgate antecipado, conforme o caso, dos valores mobiliários emitidos ou que vierem a ser
emitidos pela Companhia, esta poderá não ter recursos suficientes para proceder à liquidação
antecipada dos valores mobiliários de sua emissão. E, na hipótese da Companhia ser declarada
inadimplente com relação à emissão, os titulares de valores mobiliários de sua emissão poderão receber
o produto da liquidação dos créditos financeiros e as garantias a eles atreladas, que poderá ser
insuficiente para a quitação dos valores devidos no âmbito dos valores mobiliários de sua emissão.
Consequentemente, os titulares dos valores mobiliários de emissão da Companhia poderão sofrer
prejuízos financeiros em decorrência de sua liquidação antecipada, posto que: (i) não há qualquer
garantia de que o produto da liquidação dos créditos financeiros será suficiente para a quitação das
obrigações dos valores mobiliários de sua emissão; e (ii) não há qualquer garantia de que os créditos
financeiros serão adimplidos pelos seus respectivos credores, caso a Companhia realize uma dação em
pagamento aos titulares dos valores mobiliários de sua emissão.
A não aquisição de créditos financeiros poderá prejudicar as atividades da Companhia.
A Companhia não possui a capacidade de originar créditos para securitização, sendo suas emissões
realizadas com lastro em 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 Companhia pode ter dificuldades em identificar oportunidades atraentes ou pode não ser
capaz de efetuar os investimentos desejados em termos economicamente favoráveis.
Adicionalmente, a cessão dos créditos financeiros adquiridos no âmbito de emissões de valores
mobiliários pela Companhia poderá ser invalidada ou tornada ineficaz, impactando negativamente os
detentores dos respectivos valores mobiliários, caso seja realizada em: (i) fraude contra credores,
inclusive da massa, se no momento da cessão a cedente estivesse insolvente ou se com ela passasse ao
estado de insolvência; (ii) fraude de execução, caso: (a) quando da cessão a cedente fosse sujeito
passivo de demanda judicial capaz de reduzi-lo à insolvência; ou (b) sobre os créditos financeiros
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cedidos pendesse demanda judicial fundada em direito real; ou (iii) fraude à execução fiscal, se a
cedente, quando da celebração da cessão de créditos, sendo sujeito passivo por débito com a Fazenda
Pública por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa, não dispusesse de bens para total
pagamento da dívida fiscal.
A falta de acesso a capital adicional em condições satisfatórias pode restringir o crescimento e
desenvolvimento futuro da Companhia, o que pode prejudicar sua situação financeira, assim como
seus resultados operacionais.
Se os recursos atualmente disponíveis forem insuficientes para financiar as futuras exigências
operacionais da Companhia, esta poderá precisar de recursos adicionais, proveniente de diferentes
fontes de financiamentos, tendo em vista o crescimento e desenvolvimento futuros de suas atividades.
Não se pode assegurar a disponibilidade de capital adicional ou, se disponível, que o mesmo terá
condições satisfatórias. A falta de acesso a capital adicional em condições satisfatórias pode restringir o
crescimento e desenvolvimento futuros das suas atividades, o que poderia vir a prejudicar de maneira
relevante a situação financeira e os resultados operacionais da Companhia.
A baixa liquidez do mercado secundário brasileiro de valores mobiliários com lastro em créditos
financeiros pode dificultar o desinvestimento por titulares de valores mobiliários de emissão da
Companhia.
Atualmente, o mercado secundário brasileiro apresenta baixa liquidez para negociações de valores
mobiliários com lastro em créditos financeiros. Os subscritores ou adquirentes destes valores
mobiliários não têm qualquer garantia de que no futuro terão um mercado líquido em que possam
negociar a alienação desses títulos, caso queiram optar pelo desinvestimento. Isso pode trazer
dificuldades aos titulares dos valores mobiliários de emissão da Companhia que queiram vendê-lo no
mercado secundário.
Limitação dos procedimentos de revisão.
Os agentes de cobrança contratados e a própria Companhia poderão, em alguns casos, realizar a análise
e revisão dos contratos financeiros por amostragem, em razão da característica dos créditos financeiros
estabelecidas no sistema do agente de cobrança, de forma que apenas alguns dos créditos serão
utilizados para gerar a informação estatística sobre referidos créditos. Desta forma, a Companhia não
pode garantir que haverá informações suficientes sobre os créditos adquiridos ou se haverá garantia de
que o processo de análise e revisão que será realizado com base nos fatos relevantes será suficiente
para garantir que os créditos financeiros serão adimplidos.
A ausência de notificação aos devedores poderá prejudicar o recebimento dos valores devidos em
relação aos créditos financeiros.
A cessão de crédito financeiro objeto do contrato de cessão dos créditos poderá não ser previamente
notificada aos devedores dos créditos financeiros, para que estes efetuem o pagamento dos valores
devidos diretamente à Companhia, por intermédio dos agentes de cobrança, uma vez que os devedores
poderão não vir a receber a notificação de cessão em razão de possíveis inconsistências nos seus dados
cadastrais mantidos junto aos cedentes. Consequentemente, os devedores poderão não realizar o
pagamento com relação aos créditos financeiros até que sejam notificados da referida cessão.
17
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Riscos associados às aplicações financeiras realizadas com os recursos disponíveis nas contas
vinculadas da respectiva emissão de valores mobiliários e nas contas recebedoras da respectiva
emissão de valores mobiliários.
Poderá, conforme a emissão de valores mobiliários feita ou a ser feita, ocorrer aplicações financeiras
com os valores provenientes dos créditos financeiros adquiridos no âmbito da referida emissão de
valores mobiliários, as quais se encontram sujeitas a riscos que podem reduzir o valor disponível para
pagamento dos valores devidos aos detentores de valores mobiliários da emissão aplicável. Dentre tais
riscos, pode destacar-se, por exemplo: (i) a sujeição das aplicações financeiras à capacidade de seus
emissores em honrar os compromissos de pagamento de juros e principal; (ii) na hipótese de
incapacidade financeira ou falta de disposição de pagamento de qualquer investimento feito com os
recursos disponíveis na conta vinculada ou na conta recebedora aplicável da respectiva emissão de
valores mobiliários; (iii) alterações nas condições financeiras que possam afetar os investimentos
realizados na medida em que tais condições podem acarretar impactos significativos de preço e liquidez
dos investimentos no mercado secundário; e (iv) as aplicações financeiras também podem ser
impactadas por alterações do padrão de comportamento dos participantes do mercado,
independentemente de alterações significativas das condições financeiras de seus emissores, em
decorrência de mudanças, ou da expectativa de mudanças, do contexto econômico e/ou político
nacional e/ou internacional.
b.

Riscos relacionados ao seu controlador, direto ou indireto, ou grupo de controle

A Companhia não pode garantir que a eventual mudança de seu controle não resulte em riscos
decorrentes de tal mudança, incluindo, sem limitação, diferenças entre acionistas, estratégias,
capacidade financeira e/ou problemas operacionais.
c.

Riscos relacionados aos seus acionistas

No futuro, caso haja outros acionistas na Companhia, os interesses dos acionistas controladores da
Companhia poderão ser conflitantes com os interesses dos demais acionistas.
A Companhia atualmente possui como controladora a Nova Atlantis Participações Ltda. detentora de
aproximadamente 95% do capital social da Companhia. Para mais informações, ver a seção
“15. Controle” deste Formulário de Referência.
Os acionistas controladores da Companhia tem poder de controle sobre esta, incluindo poderes para:
•

eleger os membros do Conselho de Administração; e

•

determinar a orientação de qualquer medida com relação à Companhia que exija a aprovação
dos acionistas, incluindo operações com partes relacionadas, reorganizações societárias,
alienações e as datas e pagamentos de quaisquer dividendos futuros.

Caso no futuro haja outros acionistas, os acionistas controladores da Companhia poderão ter interesse
em realizar aquisições, alienações, parcerias, buscar financiamentos ou operações similares que possam
18
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entrar em conflito com os interesses dos demais acionistas, e, mesmo em tais casos, o interesse dos
acionistas controladores poderá prevalecer.
A Companhia pode vir a ter que captar recursos adicionais por meio da emissão de valores mobiliários,
o que poderá resultar em uma diluição da participação dos acionistas à época, no seu capital social.
A Companhia poderá vir a precisar de capital adicional no futuro, por meio da emissão de novos valores
mobiliários, o que poderá resultar em diminuição do preço dos valores mobiliários de emissão da
Companhia já existentes e/ou na diluição da participação do investidor no capital social da Companhia.
Adicionalmente, a Companhia poderá optar pela sua obtenção mediante operações de emissão pública
ou privada de valores mobiliários. O direito de preferência dos acionistas da Companhia poderá ser
excluído ou reduzido em qualquer captação de recursos por meio da distribuição pública de ações ou
valores mobiliários conversíveis em ações, o que poderá afetar o preço das ações de emissão da
Companhia e resultar na diluição da participação do investidor no capital social da Companhia.
Os detentores das ações da Companhia poderão não receber dividendos ou juros sobre o capital
próprio ou receber dividendos inferiores ao mínimo obrigatório.
A capacidade da Companhia de pagar dividendos depende da sua capacidade de gerar lucros. Em
determinadas circunstâncias, a Companhia poderá não ser capaz de distribuir dividendos ou distribuí-los
em valor inferior ao dividendo mínimo obrigatório. Dentre elas: (i) caso o lucro líquido seja capitalizado,
utilizado para compensar prejuízo ou retido nos termos da Lei das Sociedades por Ações; (ii) caso o
Conselho de Administração informe à Assembleia Geral Ordinária que a distribuição é incompatível com
a situação financeira da Companhia, suspendendo a distribuição obrigatória de dividendos em
determinado exercício social; (iii) caso o fluxo de caixa e o lucro da Companhia, bem como a distribuição
desse lucro sob a forma de dividendos, inclusive dividendos sob a forma de juros sobre o capital próprio,
não ocorra, fazendo com que o dividendo mínimo obrigatório ultrapasse a parcela realizada do lucro
líquido do exercício; e/ou (iv) a existência futura de restrições em contratos de financiamento
celebrados pela Companhia à distribuição de dividendos.
Dessa forma, os acionistas da Companhia poderão não receber dividendos ou juros sobre capital próprio
em tais circunstâncias ou podem receber dividendos inferiores ao mínimo obrigatório.
d.

Riscos relacionados as suas controladas e coligadas

A Companhia não tem qualquer controlada.
e.

Riscos relacionados aos seus fornecedores

Eventual falha dos agentes de cobrança contratados para executar os créditos financeiros, rescisão do
contrato de prestação de serviços com os agentes de cobrança ou renúncia dos agentes de cobrança
podem causar atrasos ou inadimplemento no pagamento dos valores mobiliários emitidos pela
Companhia nos termos da Resolução CMN nº 2.686/00.
No caso de atrasos ou inadimplemento das obrigações dos pagamentos dos créditos financeiros, não há
garantias de que a cobrança judicial e/ou extrajudicial dos valores devidos por parte dos agentes de
cobrança atingirão os resultados almejados, ou seja, pode não haver a recuperação total dos valores
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inadimplidos. Além disso, a eventual incapacidade dos agentes de cobrança de realizarem suas
obrigações pode resultar em reduções ou atrasos no pagamento dos valores mobiliários emitidos pela
Companhia nos termos da Resolução CMN nº 2.686/00. Caso qualquer agente de cobrança renuncie à
sua função ou seu contrato de prestação de serviço seja rescindido, a Companhia deverá nomear um
sucessor para os serviços de cobrança dos créditos financeiros capaz de executar os procedimentos que
porventura tenham sido descontinuados a instaurar procedimentos alternativos de cobrança dos
créditos financeiros inadimplidos, o que também poderá resultar em reduções ou atrasos no pagamento
dos valores mobiliários emitidos pela Companhia nos termos da Resolução CMN nº 2.686/00, uma vez
que, além do tempo normal para alteração do respectivo agente de cobrança, poderão ocorrer erros na
transferência e manutenção dos dados, extravio ou perda de documentos, incompatibilidade de
sistemas e outros fatores relacionados à alteração de um prestador de serviço. Estes fatores poderão
afetar negativamente os resultados da Companhia, bem como os titulares dos valores mobiliários de sua
emissão.
A Companhia contrata prestadores de serviços terceirizados, o que poderá trazer prejuízos à mesma.
A Companhia contrata prestadores de serviços terceirizados para a realização de atividades como
agente de cobrança, auditor, agente fiduciário, 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 Companhia, poderá ser necessária a substituição do prestador de
serviço. Esta substituição, no entanto, poderá não ser bem sucedida e afetar adversamente a
capacidade da Companhia em gerir seus ativos relacionados a cada uma de suas emissões de valores
mobiliários, afetando igualmente os resultados da Companhia e os titulares dos valores mobiliários de
sua emissão.
Risco de Intervenção ou Liquidação do Banco Depositário.
Os recursos provenientes dos créditos financeiros serão depositados em conta corrente de titularidade
da Companhia no Banco Bradesco S.A. Na hipótese de intervenção ou liquidação extrajudicial do banco
depositário mencionado acima, os recursos provenientes dos créditos financeiros depositados poderão
ser bloqueados e poderão não ser recuperados, o que afetaria a capacidade da Companhia de honrar as
obrigações assumidas junto aos detentores de valores mobiliários de emissão da Companhia.
Despesas de liquidação ou execução dos créditos financeiros podem ser desproporcionais e reduzirão o
produto disponível para pagamento dos valores mobiliários emitidos pela Companhia nos termos da
Resolução CMN nº 2.686/00.
Despesas de liquidação ou execução com relação a um crédito financeiro não possuem relação direta
com o valor devido no momento da inadimplência. Assim, dado que o agente de cobrança terá o mesmo
trabalho para a cobrança dos créditos financeiros com valores diversos, o valor realizado após as
despesas de liquidação ou execução será menor no caso de um crédito financeiro de menor valor.
Despesas de liquidação ou execução, tais como honorários advocatícios, pagamento do agente de
cobrança, entre outros, reduzirão o valor disponível para pagamento dos valores mobiliários emitidos
pela Companhia nos termos da Resolução CMN nº 2.686/00.
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Certas taxas, custos ou outras despesas serão pagas a partir do produto obtido com a cobrança dos
créditos financeiros antes do pagamento dos valores mobiliários emitidos pela Companhia nos termos
da Resolução CMN nº 2.686/00.
Cada um dos contratos de prestação de serviço celebrados pela Companhia para a cobrança dos créditos
financeiros ou para a emissão de valores mobiliários, como, por exemplo, agente de cobrança, agente
fiduciário, escriturador mandatário, banco liquidante, assessores jurídicos, entre outros, preveem que
certos custos, despesas e indenizações incorridos em conformidade com tais contratos de prestação de
serviço serão feitos antes do pagamento dos valores mobiliários emitidos pela Companhia nos termos
da Resolução CMN nº 2.686/00, sendo que tais pagamentos irão reduzir os montantes disponíveis para
pagar referidos valores mobiliários.
Estes fatores poderão afetar negativamente os resultados da Companhia, bem como afetar o
pagamento devido aos titulares dos valores mobiliários de sua emissão.
f.

Riscos relacionados aos seus clientes

A capacidade da Companhia de honrar suas obrigações decorrentes de determinados valores
mobiliários emitidos nos termos da Resolução CMN nº 2.686/00 depende do pagamento pelos
devedores dos créditos financeiros.
A capacidade da Companhia de honrar suas obrigações decorrentes de determinados valores mobiliários
emitidos nos termos da Resolução CMN nº 2.686/00 depende do pagamento pelos devedores dos
créditos financeiros. Os créditos financeiros representam créditos detidos pela Companhia contra seus
devedores, oriundos de operações de empréstimo, de financiamento e de arrendamento mercantil, que
compreendem atualização monetária e outras eventuais taxas de remuneração, penalidades e demais
encargos contratuais ou legais, bem como os respectivos acessórios. O recebimento integral e
tempestivo pelos titulares dos valores mobiliários emitidos nos termos da Resolução CMN nº 2.686/00
dos montantes devidos depende do recebimento das quantias devidas em função dos créditos
financeiros, em tempo hábil para o pagamento dos valores devidos aos detentores dos referidos valores
mobiliários. A ocorrência de eventos que afetem a situação econômico-financeira dos devedores poderá
afetar negativamente o devido recebimento pela Companhia caso: (i) os créditos financeiros não sejam
adimplidos; ou (ii) o produto da liquidação dos créditos financeiros não seja suficiente para honrar as
obrigações da Companhia estabelecidas em determinadas emissões.
g.

Riscos Relacionados aos setores da economia nos quais o emissor atua

O Governo Federal poderá influenciar negativamente os resultados financeiros e operacionais da
Companhia e dos devedores dos créditos financeiros em razão das suas constantes intervenções no
mercado financeiro e de capitais.
O Governo Federal exerceu e continua exercendo influência significativa sobre a economia brasileira.
Esta influência, associada às condições políticas e econômicas brasileiras exerce um impacto direto no
mercado mobiliário e pode afetar adversamente os resultados financeiros e operacionais da Companhia
ou dos devedores dos créditos financeiros, e, portanto, o desempenho financeiro dos valores
mobiliários emitidos pela Companhia nos termos da Resolução CMN nº 2.686/00.
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A economia brasileira tem sido marcada por frequentes e, por vezes, significativas intervenções do
Governo Federal, que realiza modificações em suas políticas monetárias, de crédito e fiscal, causando
impactos sobre os mais diversos setores e segmentos da economia do país. As medidas econômicas
implementadas pelo Governo Federal podem influenciar significativamente as companhias brasileiras,
bem como as condições de mercado e preços de valores mobiliários brasileiros. 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, controles de preço, desvalorizações de moeda, controles de capital, limites sobre
importações e outras medidas.
Os negócios, a situação financeira, os resultados operacionais e financeiros e o fluxo de caixa da
Companhia ou dos devedores dos créditos financeiros podem ser adversamente afetados pelos
seguintes fatores e a resposta do Governo Federal a esses fatores:
- desvalorizações e outras variações cambiais;
- inflação;
- políticas de controle cambial e restrições a remessas para o exterior;
- instabilidade social, política e econômica;
- instabilidade de preços;
- escassez de energia;
- taxas de juros;
- liquidez dos mercados financeiros e de capitais local;
- políticas fiscais; e
- outros fatores 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 aumentar a volatilidade do mercado de valores mobiliários brasileiro. Desta
maneira, tais incertezas e os acontecimentos futuros na economia brasileira poderão afetar
adversamente os resultados financeiros e operacionais da Companhia ou dos devedores dos créditos
financeiros.
Adicionalmente, a inflação e as medidas tomadas pelo Governo Federal para combatê-la poderão
contribuir de maneira significativa para a incerteza econômica no Brasil, podendo prejudicar as
atividades da Companhia e/ou dos devedores dos créditos financeiros, e, portanto, o desempenho
financeiro e/ou a negociação dos valores mobiliários emitidos nos termos da Resolução CMN
nº 2.686/00.
Historicamente, o Brasil vem experimentando altos índices de inflação. A inflação, combinada com a
especulação pública sobre possíveis medidas futuras, tem 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.
As medidas adotadas pelo Governo Federal para controle da inflação frequentemente têm incluído a
manutenção de política monetária restritiva com altas taxas de juros, restringindo assim a
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disponibilidade de crédito e reduzindo o crescimento econômico. Como consequência, as taxas de juros
têm flutuado de maneira significativa.
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 Companhia e também, sobre os devedores dos créditos
financeiros, podendo impactar negativamente o desempenho financeiro dos valores mobiliários
emitidos pela Companhia nos termos da Resolução CMN nº 2.686/00. 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 Companhia e dos devedores dos créditos financeiros.
A instabilidade cambial pode prejudicar a economia brasileira, bem como os negócios da Companhia
e/ou dos devedores dos créditos financeiros, resultando em impacto negativo no desempenho
financeiro e no preço de mercado dos valores mobiliários emitidos pela Companhia nos termos da
Resolução CMN nº 2.686/00.
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. Por exemplo, o Real desvalorizou 18,7% em 2001 e
52,3% em 2002 frente ao Dólar. Embora o Real tenha valorizado 11,8%, 8,7% e 17,2% com relação ao
Dólar em 2005, 2006 e 2007, respectivamente, em 2008, em decorrência do agravamento da crise
econômica mundial, o Real se desvalorizou 32% frente ao Dólar, tendo fechado em R$2,337 por US$1,00
em 31 de dezembro de 2008. Em 30 de dezembro de 2009, a taxa de câmbio entre o Real e o Dólar era
de R$1,74 por US$1,00 e R$1,66 em 2010 por US$1,00. 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 Companhia, na qualidade de emissora dos valores mobiliários emitidos nos termos da
Resolução CMN nº 2.686/00, e/ou dos devedores dos créditos financeiros.
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 Companhia e/ou dos
devedores dos créditos financeiros, podendo impactar o desempenho financeiro, o preço de mercado
dos valores mobiliários emitidos nos termos da Resolução CMN nº 2.686/00 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.
Acontecimentos e a percepção de riscos em outros países, sobretudo em países de economia
emergente, nos Estados Unidos e nos países da União Europeia, podem prejudicar o preço de mercado
dos valores mobiliários brasileiros, inclusive da negociação dos valores mobiliários emitidos pela
Companhia nos termos da Resolução CMN nº 2.686/00, e causar um impacto negativo nos resultados e
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condições financeira da Companhia e/ou dos devedores dos créditos financeiros, que lastreiam tais
valores mobiliários.
O valor de mercado de valores mobiliários de emissão de companhias brasileiras é influenciado, em
diferentes graus, pelas condições econômicas e de mercado de outros países, inclusive países da
América Latina e países de economia emergente, inclusive nos Estados Unidos. A reação dos
investidores aos acontecimentos nesses outros países pode causar um efeito adverso sobre o valor de
mercado dos valores mobiliários de companhias brasileiras, inclusive dos valores mobiliários emitidos
pela Companhia nos termos da Resolução CMN nº 2.686/00. Crises em outros países de economia
emergente, incluindo os da América Latina, têm afetado adversamente a disponibilidade de crédito para
empresas brasileiras no mercado externo, a saída significativa de recursos do país e a diminuição na
quantidade de moeda estrangeira investida no país, podendo, ainda, reduzir o interesse dos investidores
nos valores mobiliários das companhias brasileiras, o que poderia prejudicar o preço de mercado dos
valores mobiliários emitidos pela Companhia nos termos da Resolução CMN nº 2.686/00.
Os créditos financeiros estão sujeitos aos efeitos da política econômica praticada pelo Governo
Federal.
O Governo Federal intervém frequentemente na política monetária, fiscal e cambial, e,
consequentemente, também na economia do País. As medidas que podem vir a ser adotadas pelo
Governo Federal para estabilizar a economia e controlar a inflação compreendem controle de salários e
preços, desvalorização cambial, controle de capitais e limitações no comércio exterior, entre outras. Os
créditos financeiros adquiridos ou que vierem a serem adquiridos pela Companhia, bem como a
originação e pagamento dos referidos créditos financeiros podem ser adversamente afetados por
mudanças nas políticas governamentais, bem como por: (i) flutuações das taxas de câmbio; (ii)
alterações na inflação; (iii) alterações nas taxas de juros; (iv) alterações na política fiscal; e (v) outros
eventos políticos, diplomáticos, sociais e econômicos que possam afetar o Brasil ou os mercados
internacionais. As medidas do Governo Federal para manter a estabilidade econômica, bem como a
especulação sobre eventuais atos futuros do governo podem gerar incertezas sobre a economia
brasileira e uma maior volatilidade no mercado de capitais nacional, afetando a liquidação dos créditos
financeiros, na medida em que os recursos provenientes do pagamento dos créditos financeiros podem
ser insuficientes para pagar parte ou a totalidade dos rendimentos aos titulares dos valores mobiliários
de emissão da Companhia, podendo assim impactar negativamente a rentabilidade de tais valores
mobiliários. Os créditos financeiros estão sujeitos a oscilações nos seus preços em função da reação dos
mercados frente a notícias econômicas e políticas, tanto no Brasil como no exterior, podendo ainda
responder a notícias específicas a respeito dos respectivos emissores. As variações de preços dos
créditos financeiros poderão ocorrer também em função de alterações nas expectativas dos
participantes do mercado, podendo inclusive ocorrer mudanças nos padrões de comportamento de
preços dos créditos financeiros sem que haja mudanças significativas no contexto econômico e/ou
político nacional e internacional. Dessa forma, as oscilações acima referidas podem impactar
negativamente a rentabilidade dos valores mobiliários, não sendo assegurada rentabilidade aos
detentores dos referidos valores mobiliários.
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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 dos devedores dos créditos financeiros.
As operações de créditos financeiros 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 dos devedores dos créditos financeiros. Uma
eventual redução do volume de investimentos estrangeiros no País poderá ter impacto no balanço 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.
Os valores mobiliários emitidos pela Companhia nos termos da Resolução CMN nº 2.686/00 podem
estar sujeitos ainda às variações e condições dos mercados de atuação dos devedores e garantidores das
operações, que são afetados principalmente pelas condições políticas e econômicas nacionais e
internacionais. O investimento nos valores mobiliários emitidos pela Companhia nos termos da
Resolução CMN nº 2.686/00 está sujeito a outros riscos advindos de motivos alheios ou exógenos, tais
como moratória, guerras, revoluções, mudanças nas regras aplicáveis aos valores mobiliários de modo
geral.
h.

Riscos relacionados à regulação dos setores nos quais o emissor atua

Eventuais alterações na regulamentação em vigor poderiam afetar os negócios da Companhia.
A atividade que a Companhia desenvolve está sujeita à regulamentação da CVM e do Banco Central do
Brasil no que tange ao seu funcionamento, às ofertas públicas de valores mobiliários e à securitização de
créditos financeiros. Eventuais alterações na regulamentação em vigor poderiam acarretar um aumento
de custo nas operações de securitização e consequentemente limitar o crescimento e/ou reduzir a
competitividade dos produtos da Companhia.
i.

Riscos Relacionados aos países estrangeiros onde o emissor atua

A Companhia não atua em países estrangeiros.
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4.2. - Em relação a cada um dos riscos acima mencionados, caso relevantes, comentar sobre eventuais
expectativas de redução ou aumento na exposição do emissor a tais riscos
A Companhia não tem eventuais expectativas sobre a redução ou aumento relativos à exposição aos
riscos mencionados no item 4.1 acima.
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4.3. - Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais em que o emissor ou suas
controladas sejam parte, discriminando entre trabalhistas, tributários, cíveis e outros: (i) que não
estejam sob sigilo; e (ii) que sejam relevantes para os negócios do emissor ou de suas controladas
Na data deste Formulário de Referência, a Companhia não é parte em qualquer processo judicial,
administrativo ou arbitral que: (i) não esteja sob sigilo; e (ii) seja relevante para os seus negócios.
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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

4.4. - Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que
o emissor ou suas controladas sejam parte e cujas partes contrárias sejam administradores, ou exadministradores, controladores ou ex-controladores ou investidores do emissor ou de suas
controladas
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para companhias
registradas na categoria B.
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4.5. - Em relação aos processos sigilosos relevantes em que o emissor ou suas controladas sejam parte
e que não tenham sido divulgados nos itens 4.3 e 4.4 acima, analisar o impacto em caso de perda e
informar os valores envolvidos
Na data deste Formulário de Referência, a Companhia não é parte em qualquer processo sigiloso
relevante.
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4.6 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos, não sigilosos
e relevantes em conjunto

4.6 - Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos, baseados
em fatos e causas jurídicas semelhantes, que não estejam sob sigilo e que em conjunto sejam
relevantes, em que o emissor ou suas controladas sejam parte, discriminando entre trabalhistas,
tributários, cíveis e outros
Na data deste Formulário de Referência, a Companhia não é parte em processos judiciais,
administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos, baseados em fatos e causas juridicamente
semelhantes, que não estejam sob sigilo e que em conjunto sejam relevantes.
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4.7 - Outras contingências relevantes

4.7. - Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores
Na data deste Formulário de Referência, não há contingências em relação à Companhia.
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4.8 - Regras do país de origem e do país em que os valores mobiliários estão custodiados

4.8. - Em relação às regras do país de origem do emissor estrangeiro e às regras do país no qual os
valores mobiliários do emissor estrangeiro estão custodiados, se diferente do país de origem
Não aplicável, pois somos uma Companhia com sede no Brasil e nossos valores mobiliários estão
custodiados neste país.
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5. - Riscos de Mercado
5.1. - Descrição, qualitativa e quantitativamente, dos principais riscos de mercado a que o emissor
está exposto, inclusive em relação a riscos cambiais e a taxas de juros
Política Econômica do Governo Federal
A economia brasileira é marcada por frequentes e, por vezes, significativas intervenções do Governo
Federal, que modificam as políticas monetárias, de crédito, fiscal e outras para influenciar a economia
do Brasil.
A Companhia não tem controle sobre quais medidas ou políticas que o Governo Federal poderá adotar
no futuro e, portanto, não pode prevê-las. Os negócios, resultados operacionais e financeiros e o fluxo
de caixa da Companhia podem ser adversamente afetados em razão de mudanças na política pública
federal, estadual e/ou municipal, e por fatores como: (i) variação nas taxas de câmbio; (ii) controle de
câmbio; (iii) índices de inflação; flutuações nas taxas de juros; (iv) falta de liquidez nos mercados
doméstico, financeiro e de capitais; (v) racionamento de energia elétrica; (vi) instabilidade de preços;
(vii) política fiscal e regime tributário; e (viii) medidas de cunho político, social e econômico que ocorram
ou possam afetar o País.
Adicionalmente, o Presidente da República tem poder considerável para determinar as políticas
governamentais e atos relativos à economia brasileira e, consequentemente, afetar as operações e
desempenho financeiro de empresas brasileiras. 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 aumentar a volatilidade do mercado
de valores mobiliários brasileiro, sendo assim, tais incertezas e outros acontecimentos futuros na
economia brasileira poderão prejudicar o desempenho da Companhia e respectivos resultados
operacionais.
Política Anti-Inflacionária
Historicamente, o Brasil apresentou índices extremamente elevados de inflação e vários momentos de
instabilidade no processo de controle inflacionário. A inflação e as medidas do Governo Federal para
combatê-la, combinadas com a especulação de futuras políticas de controle inflacionário, contribuíram
para a incerteza econômica e aumentaram a volatilidade do mercado de capitais brasileiro. 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. Futuras medidas tomadas pelo Governo Federal, incluindo ajustes
na taxa de juros, intervenção no mercado de câmbio e ações para ajustar ou fixar o valor do Real,
podem ter um efeito material desfavorável sobre a economia brasileira e por consequência sobre a
Companhia.
Instabilidade da taxa de câmbio e desvalorização do Real
A moeda brasileira tem historicamente sofrido frequentes desvalorizações. No passado, o Governo
Federal implementou diversos planos econômicos e fez uso de diferentes políticas cambiais, incluindo
desvalorizações repentinas, pequenas desvalorizações periódicas (durante as quais a frequência dos
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ajustes variou de diária a mensal), sistemas de câmbio flutuante, controles cambiais e dois mercados de
câmbio. As desvalorizações cambiais em períodos de tempo mais recentes resultaram em flutuações
significativas nas taxas de câmbio do Real frente ao Dólar em outras moedas. Não é possível assegurar
que a taxa de câmbio entre o Real e o Dólar irá permanecer nos níveis atuais.
As depreciações do Real frente ao Dólar também podem criar pressões inflacionárias adicionais no Brasil
que podem afetar negativamente a liquidez dos devedores, o interesse dos investidores e por
consequência, o desempenho da Companhia.
Fatores relativos ao Ambiente Macroeconômico Internacional
O valor de mercado dos títulos e valores mobiliários emitidos por companhias brasileiras é influenciado
pela percepção de risco do Brasil e de outras economias emergentes e a deterioração dessa percepção
poderá ter um efeito negativo na economia nacional.
Acontecimentos adversos na economia e as condições de mercado em outros países de mercados
emergentes, especialmente da América Latina, poderão influenciar o mercado em relação aos títulos e
valores mobiliários emitidos por companhias brasileiras. Ainda que as condições econômicas nesses
países possam diferir consideravelmente das condições econômicas no Brasil, 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.
Além disso, em consequência da globalização, não apenas problemas com países emergentes afetam o
desempenho econômico e financeiro do país como também a economia de países desenvolvidos, como
os Estados Unidos da América, interferem consideravelmente no mercado brasileiro.
Assim, em consequência dos problemas econômicos em vários países de mercados desenvolvidos em
anos recentes (como por exemplo, a crise imobiliária nos Estados Unidos da América em 2008), os
investidores estão mais cautelosos na realização de seus investimentos, o que causa uma retração dos
investimentos. Essas crises podem produzir uma evasão de investimentos estrangeiros no Brasil,
fazendo com que as companhias brasileiras enfrentem custos mais altos para captação de recursos,
tanto nacional como estrangeiro.
Risco de Crédito
A Companhia aplica seus recursos preponderantemente nos direitos creditórios e depende da solvência
dos respectivos devedores para distribuição de rendimentos aos debenturistas. A solvência dos
devedores pode ser afetada por fatores macroeconômicos relacionados à economia brasileira, tais como
elevação das taxas de juros, aumento da inflação, baixos índices de crescimento econômico, aumento
do índice de desemprego etc., conforme explicado anteriormente. Assim, na hipótese de ocorrência de
um ou mais desses eventos, poderá haver o aumento da inadimplência dos direitos creditórios da
Companhia ou a impossibilidade de recuperação dos direitos creditórios, afetando negativamente seus
resultados e/ou provocando perdas patrimoniais aos debenturistas.
Risco de Liquidez
O caixa da Companhia é investido em Certificados de Depósito Bancário (CDBs), com liquidez diária,
34
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indexados a taxas de juros, portanto variações nas taxas de mercado podem afetar o fluxo de caixa da
Companhia.
A Companhia administra sua estrutura de ativos, passivos e capital com o objetivo de buscar otimizar
sua estrutura de capital, possibilitar um retorno adequado aos acionistas e minimizar o risco de liquidez.
Não existe, no Brasil, por exemplo, mercado ativo para compra e venda de direitos creditórios.
Assim, caso seja necessária à venda dos direitos creditórios da carteira vinculadas as debêntures, poderá
não haver compradores ou o preço de negociação poderá causar prejuízo para os debenturistas; e
insuficiência de recursos no momento da liquidação das debêntures. Ocorrendo a liquidação das
debêntures, a Companhia pode não dispor de recursos para pagamento aos debenturistas em hipótese
de, por exemplo, o adimplemento dos direitos creditórios não ser exigível dos devedores ou a
Companhia não ter recuperado os direitos creditórios inadimplidos. Neste caso, o pagamento ao
debenturista ficaria condicionado: (i) ao vencimento e pagamento pelos devedores dos direitos
creditórios da Companhia, conforme o caso; (ii) à recuperação por meio de cobrança judicial ou
extrajudicial, conforme o caso; (iii) à venda dos direitos creditórios a terceiros, com risco de deságio
capaz de comprometer a rentabilidade da debêntures; ou (iv) ao pagamento em dação em direitos
creditórios, exclusivamente nas hipóteses de liquidação antecipada das debêntures. Nas três situações,
o debenturista pode sofrer prejuízos.
Risco de Taxa de Juros
O caixa da Companhia pode ser investido em Certificados de Depósito Bancário (CDBs), indexados a
taxas de juros, portanto variações nas taxas de mercado podem afetar o fluxo de caixa da Companhia.
Análise de sensibilidade
Títulos para negociação
Os instrumentos financeiros (Títulos para Negociação) da Companhia estão registrados pelo valor de
custo, acrescidos de rendimentos ou encargos incorridos, os quais até 30 de junho de 2015 se
aproximam dos valores de mercado. Os principais riscos atrelados às operações da Companhia estão
ligados à variação da CDI para aplicações financeiras. Com a finalidade de verificar a sensibilidade das
aplicações financeiras e certificados de depósitos bancários à taxa de juros média das respectivas
remunerações, fator de risco de taxa de juros ao qual a Companhia possuía exposição ativa nas datas
base de 30 de junho de 2015 e 31 de dezembro de 2014, foram definidos três cenários diferentes com
base em projeções divulgadas pelo boletim “Focus”, pelo Banco Central.
Em 17 de julho de 2015, definiu-se a taxa provável para SELIC média para os próximos 12 meses de
14,25% a.a. A partir da variação das taxas prováveis em cenários de deterioração para o SELIC foram
determinadas as variações 25% para menos e 50% para menos, ou seja, recalculou-se as taxas anuais
das aplicações financeiras, respectivamente com o SELIC a 10,69% a.a. 7,13% a.a.

Em 31 de outubro de 2014, definiu-se a taxa provável para SELIC média para os próximos 12 meses de
12,15% a.a. A partir da variação das taxas prováveis em cenários de deterioração para o SELIC foram
determinadas as variações 25% para menos e 50% para menos, ou seja, recalculou-se as taxas anuais
35
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das aplicações financeiras, respectivamente com o SELIC a 9,11% a.a. 6,08% a.a.
Para cada cenário, foi calculada a “receita financeira bruta”, não se levando em consideração a
incidência de tributos sobre os rendimentos das aplicações. Calculou-se a sensibilidade das aplicações
financeiras aos cenários para as remunerações médias mensais, a partir dos saldos existentes em 30 de
junho de 2015 e em 31 de dezembro de 2014.
Operação (Em R$ mil)
Aplicação financeira
Receita projetada

Posição em
30/06/2015
15.224
-

Fator de risco
CDI
-

Cenário I
provável
14,25%
2.169

Cenário II
25% menos
10,69%
1.627

Cenário III
50% menos
7,13%
1.085

Operação (Em R$ mil)
Aplicação financeira
Receita projetada

Posição em
31/12/2014
6.726
-

Fator de risco
CDI
-

Cenário I
provável
12,15%
817

Cenário II
25% menos
9,11%
613

Cenário III
50% menos
6,08%
409

Direitos Creditórios
O principal risco ao qual a Companhia está sujeita se refere a possível redução dos fluxos de
recebimentos dos devedores de direitos creditórios em detrimento de instabilidade no ambiente
econômico. Especialistas em créditos não performados estimam que, em um cenário de extrema crise
econômica, os fluxos possam sofrer redução de até 50%.
Para cada cenário, foi calculada a “receita financeira bruta”, não se levando em consideração a
incidência de tributos. Calculou-se a sensibilidade da carteira de crédito aos cenários para as
remunerações médias mensais, a partir dos saldos existentes em 30 de junho de 2015 e em 31 de
dezembro de 2014.
Em 30 de junho de 2015, no caso de redução dos fluxos líquidos em 25%, o valor presente das carteiras
cairia de R$538,0 milhões para R$403,0 milhões. No caso de redução dos fluxos líquidos em 50%, o valor
presente das carteiras cairia para R$269,0 milhões, conforme demonstrado na tabela abaixo.
Operação (Em R$ mil)
Fluxos projetados
Despesa projetada
Fluxo projetados calculados

Posição em 30/06/2015
538.634

Cenário I
-25%
(134.659)
403.976

Cenário II
-50%
(269.317)
269.317

Em 31 de dezembro de 2014, no caso de redução dos fluxos líquidos em 25%, o valor presente das
carteiras cairia de R$455,0 milhões para R$342,0 milhões. No caso de redução dos fluxos líquidos em
50%, o valor presente das carteiras cairia para R$228,0 milhões, conforme demonstrado na tabela
abaixo.
Operação (Em R$ mil)
Fluxos projetados
Despesa projetada

Posição em 31/12/2014
6.726

Cenário I
-25%
(113.350)

Cenário II
-50%
(227.000)
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5.2. - Descrição da política de gerenciamento de riscos de mercado adotada pelo emissor, seus
objetivos, estratégias e instrumentos, indicando:
a. riscos para os quais se busca proteção:
A Companhia possui uma política formal para gerenciamento de riscos cujo controle e gestão é
responsabilidade da diretoria financeira, que se utiliza de instrumentos de controle por meio de
sistemas adequados e de profissionais capacitados na mensuração, análise e gestão de riscos.
Adicionalmente, não são permitidas operações com instrumentos financeiros de caráter especulativo.
Os principais riscos para os quais a Companhia busca proteção são Risco de Crédito e Risco de Liquidez.
A Companhia não possui mecanismos de proteção para o risco de taxa de juros por considerar que tratase de um risco ao qual a Companhia está pouco exposta.
b. estratégia de proteção patrimonial (hedge):
A Companhia atualmente não realiza quaisquer operações que envolvam derivativos. No entanto, faz
parte do objeto social da Companhia a realização de operações de hedge em mercados derivativos. As
operações com derivativos podem aumentar a volatilidade da carteira de créditos financeiros, limitar as
possibilidades de rentabilidade nas operações realizadas e não produzir os efeitos pretendidos, o que
poderia expor o patrimônio comum da Companhia.
c. instrumentos utilizados para proteção patrimonial (hedge):
Vide item (b) acima.
d. parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos:
A Companhia não possui mecanismos de monitoramento para o enquadramento ou desenquadramento
da exposição dos parâmetros utilizados para o gerenciamento de riscos.
e. se o emissor opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial
(hedge) e quais são esses objetivos:
As aplicações financeiras da Companhia são realizadas por meio das aquisições de Certificados de
Depósitos Bancários (CDBs) indexados a taxas de juros. Portanto, variações nas taxas de mercado
podem afetar o fluxo de caixa da Companhia. O objetivo do investimento do caixa excedente em CDBs e
em Fundo de Investimentos de baixo risco é manter a liquidez imediata dos recursos disponíveis da
empresa, além de utilizar exposição ao menor risco de juros e patrimonial possível.
f.

estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos:

De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para companhias
registradas na categoria B.
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g. adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da efetividade da
política adotada:
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para companhias
registradas na categoria B.
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5.3. – Informar se, em relação ao último exercício social, houve alterações significativas nos principais
riscos de mercado a que o emissor está exposto ou na política de gerenciamento de riscos adotada
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para companhias
registradas na categoria B.
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5.4. - Outras informações relevantes
Operações com Derivativos
A Companhia atualmente não realiza quaisquer operações que envolvam derivativos. No entanto, faz
parte do objeto social da Companhia a realização de operações de hedge em mercados derivativos. As
operações com derivativos podem aumentar a volatilidade da carteira de créditos financeiros, limitar as
possibilidades de rentabilidade nas operações realizadas e não produzir os efeitos pretendidos, o que
poderia expor o patrimônio comum da Companhia.

36
AMECURRENT 710609697.12 11-mar-15 23:16

PÁGINA: 39 de 169
123

Formulário de Referência - 2015 - RENOVA Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.

Versão : 1

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

Data de Constituição do Emissor

25/09/2013

Forma de Constituição do Emissor

A Companhia foi constituída em 25 de setembro de 2013, sob a forma de
sociedade por ações, na República Federativa do Brasil, com seus atos
constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial de São Paulo sob o
NIRE 35300458371.

País de Constituição

Brasil

Prazo de Duração

Prazo de Duração Indeterminado

Data de Registro CVM

Registro Sendo Requerido
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6.3. - Breve histórico do emissor
A RENOVA Companhia Securitizadora de Creditos Financeiros S.A. é uma companhia securitizadora de
créditos financeiros constituída nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme
alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) e da Resolução CMN nº 2.686/00, com sede na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, 1499, 19º andar, Bela Vista, CEP 01311-200.
A fundadora da Companhia é a Nova Atlantis Participações Ltda. (“Nova Atlantis”), com sede na Rua do
Rocio, 288, cj. 16, Vila Olímpia, São Paulo, SP, CEP 04.552-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
11.101.923/0001-56 e com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de São
Paulo – JUCESP sob o NIRE 35.223.596.891.
A Companhia foi constituída em 25 de setembro de 2013, com registro concedido pela JUCESP em 24 de
outubro de 2013, e tem como objeto social: (a) a aquisição e securitização de créditos oriundos de
operações praticadas por bancos múltiplos, bancos comerciais, bancos de investimentos, sociedades de
créditos imobiliários, sociedades de arrendamento mercantil, sociedades de créditos, financiamento e
investimento, associações de poupança e empréstimo, caixas econômicas e companhias hipotecárias,
entre outros; (b) a emissão e colocação, privada ou junto ao mercado financeiro e de capitais, de
qualquer título de crédito ou valor mobiliário compatível com suas atividades, respeitados os trâmites
da legislação aplicável; (c) a realização de negócios e a prestação de serviços relacionados às operações
de securitização de créditos supracitadas; e (d) a realização de operações de hedge em mercados
derivativos visando à cobertura de riscos na sua carteira de créditos.
Adicionalmente, estão incluídas no objeto social da Companhia, as seguintes atividades: (a) gestão e
administração dos créditos financeiros supracitados; (b) a aquisição e a alienação de títulos
representativos de créditos financeiros; (c) a emissão, distribuição, recompra, revenda ou resgate de
valores mobiliários de sua própria emissão no Mercado Financeiro e de Capitais; (d) a prestação de
serviços envolvendo a estruturação de operações de securitização; (e) a realização de operações nos
mercados de derivativos visando à cobertura de riscos; e (f) a prestação de garantias para os títulos e
valores mobiliários por ela emitidos.
A Companhia não foi objeto de transformação ou reorganização societária desde a sua fundação.
Na data deste Formulário de Referência, não existe Acordo de Acionistas da Companhia.
Para informações sobre as carteiras de créditos adquiridas pela Companhia, vide item 6.5 deste
Formulário de Referência.
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6.5. - Descrever os principais eventos societários, tais como incorporações, fusões, cisões,
incorporações de ações, alienações e aquisições de controle societário, alienações e aquisições de
ativos importantes, pelos quais tenham passado o emissor ou qualquer de suas controladas ou
coligadas
Alienações e aquisições de ativos importantes
Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2013 e 2014, bem como no exercício social
corrente, a Companhia adquiriu os seguintes ativos relevantes:
Evento 01
a. Evento

Aquisição do portfólio de financiamento de
veículos e outras operações de Crédito Direto ao
Consumidor do Banco Pan S.A, datado de 21 de
maio de 2014 e com liquidação em 30 de maio de
2014.
b. Principais condições do negócio
Aquisição por meio de venda bilateral,
formalizada pela assinatura do contrato de cessão,
de uma carteira de créditos inadimplidos
referente à financiamento de veículos, originados
em pessoa física ou jurídica, com saldo contábil de
R$597.131.092,95, com 37.882 (trinta e sete mil e
oitocentos e oitenta e duas) operações. Condições
básicas da cessão: respeitam a legislação vigente,
sendo que todos os créditos possuem origem legal
e não há coobrigação ou responsabilidade do
cedente na recuperação dos créditos cedidos.
c. Sociedades envolvidas
Companhia e a Banco Pan S.A. (nova denominação
social do Banco Panamericano S.A.).
d. Efeitos resultantes da operação no quadro Não houve alteração no quadro acionário.
acionário, especialmente sobre a participação do
controlador, de acionistas com mais de 5% (cinco
por cento) do capital social e dos administradores
do emissor
e. Quadro societário antes e depois da operação
Não houve alteração no quadro societário.
Evento 02
a. Evento

Aquisição do portfólio do Banco Santander (Brasil)
S.A., datado de 16 de junho de 2014 e com
liquidação em 20 de junho de 2014:
1.
Pessoa
Física/Cartões:
1.177.075
operações;
2.
Pessoa Jurídica: 45.875 operações;
3.
Migrados: 1.133 operações; e
4.
Carteira de acordos: 190.331 operações.

b. Principais condições do negócio

Aquisição por meio de proposta vencedora em
43
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leilão, formalizada pela assinatura do contrato de
cessão, de 4 carteiras de créditos, que conforme a
cima se referem a: 1. Créditos oriundos de cartão
de crédito, com origem em pessoa física, com
saldo contábil de R$2.596.185.840,85 e 1.177.075
operações; 2. Créditos envolvendo pessoa jurídica
referente aos produtos de capital de giro, cheque
especial, conta corrente e crédito gerenciado, de
R$1.139.195.544,66 e 45.875 operações; 3.
Créditos com origem em pessoa jurídica
referentes a conta corrente garantida e capital de
giro, com saldo contábil de R$1.048.449.091,44 e
1.133 operações; 4. Créditos com acordos
vigentes, ou seja, não inadimplidos, com origem
em pessoa física ou jurídica referentes a
financiamento e refinanciamento de bens diversos
e
veículos,
crédito
pessoal
eletrônico,
empréstimos, cartões de crédito, operações de
câmbio e adiantamento a depositantes, com saldo
contábil de R$651.002.173,45 e 190.331
operações. Condições básicas da cessão:
respeitam a legislação vigente, sendo que todos
os créditos possuem origem legal e não há
coobrigação ou responsabilidade do cedente na
recuperação dos créditos cedidos.
c. Sociedades envolvidas
Companhia e Banco Santander (Brasil) S.A.
d. Efeitos resultantes da operação no quadro Não houve alteração no quadro acionário.
acionário, especialmente sobre a participação do
controlador, de acionistas com mais de 5% (cinco
por cento) do capital social e dos administradores
do emissor
e. Quadro societário antes e depois da operação
Não houve alteração no quadro societário.
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Evento 03
a. Evento

Aquisição do portfólio de financiamento de
veículos e saldo remanescente da BV Financeira
S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento,
datado de 1º de agosto de 2014, com liquidação
em 06 de agosto de 2014, com 11.407 (onze mil
quatrocentas e sete) operações.

b. Principais condições do negócio

Aquisição por meio de proposta vencedora em
leilão, formalizada pela assinatura do contrato de
cessão, com créditos inadimplidos originados de
pessoa física ou jurídica referentes à
financiamento de veículos, com saldo de
R$262.740.188,09 e 8.592 operações e saldo
remanescente, com saldo de R$42.860.799,99 e
2.815 operações. Condições básicas da cessão:
respeitam a legislação vigente, sendo que todos
os créditos possuem origem legal e não há
coobrigação ou responsabilidade do cedente na
recuperação dos créditos cedidos.
c. Sociedades envolvidas
Companhia e BV Financeira S.A.– Crédito,
Financiamento e Investimento.
d. Efeitos resultantes da operação no quadro Não houve alteração no quadro acionário.
acionário, especialmente sobre a participação do
controlador, de acionistas com mais de 5% (cinco
por cento) do capital social e dos administradores
do emissor
e. Quadro societário antes e depois da operação
Não houve alteração no quadro societário.
Evento 04
a. Evento

b. Principais condições do negócio

Aquisição do portfólio de financiamento de
veículos da BV Financeira S.A. – Fundo de
Investimento em Direitos Creditórios II, datado de
1º de agosto de 2014, com liquidação em 06 de
agosto de 2014, com 1.127 (mil cento e vinte e
sete) operações.
Aquisição por meio de proposta vencedora em
leilão, formalizada pela assinatura do contrato de
cessão, com créditos inadimplidos originados de
pessoa física ou jurídica referentes à
financiamento de veículos, com saldo de
R$7.495.015,28 e 1.127 operações. Condições
básicas da cessão: respeitam a legislação vigente,
sendo que todos os créditos possuem origem legal
e não há coobrigação ou responsabilidade do
cedente na recuperação dos créditos cedidos.
45
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c. Sociedades envolvidas

Companhia, BV Financeira – Fundo de
Investimento em Direitos Creditórios II e BV
Financeira S.A. – Crédito, Financiamento e
Investimento (interveniente).
d. Efeitos resultantes da operação no quadro Não houve alteração no quadro acionário.
acionário, especialmente sobre a participação do
controlador, de acionistas com mais de 5% (cinco
por cento) do capital social e dos administradores
do emissor
e. Quadro societário antes e depois da operação
Não houve alteração no quadro societário.
Evento 05
a. Evento

Aquisição do portfólio do Banco Santander S.A.,
datado de 22 de setembro de 2014, com
liquidação em 26 de setembro de 2014, com
103.487 (cento e três mil e quatrocentos e oitenta
e sete) operações.
b. Principais condições do negócio
Aquisição por meio de proposta vencedora em
leilão, formalizada pela assinatura do contrato de
cessão, com créditos inadimplidos originados de
pessoa física ou jurídica referentes a cheque
especial, adiantamento a depositantes, conta
corrente, financiamento de bens diversos e
crédito pessoal eletrônico, com saldo de
R$405.883.981,88
e
103.487
operações.
Condições básicas da cessão: respeitam a
legislação vigente, sendo que todos os créditos
possuem origem legal e não há coobrigação ou
responsabilidade do cedente na recuperação dos
créditos cedidos.
c. Sociedades envolvidas
Companhia e Banco Santander S.A.
d. Efeitos resultantes da operação no quadro Não houve alteração no quadro acionário.
acionário, especialmente sobre a participação do
controlador, de acionistas com mais de 5% (cinco
por cento) do capital social e dos administradores
do emissor
e. Quadro societário antes e depois da operação
Não houve alteração no quadro societário.

Evento 06
a. Evento

Aquisição do portfólio do Cetelem Brasil S.A.,
Crédito Financiamento e Investimento S.A.,
datado de 24 de setembro de 2014, com
liquidação em 29 de setembro de 2014, com
63.449 (sessenta e três mil e quatrocentos e
quarenta e quatro) operações.
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b. Principais condições do negócio

Aquisição por meio de proposta vencedora em
leilão, formalizada pela assinatura do termo de
cessão, com créditos inadimplidos originados em
pessoa física referentes a cartões de crédito e
CDC, com saldo de R$125.028.401,69 e 63.449
operações. Condições básicas da cessão:
respeitam a legislação vigente, sendo que todos
os créditos possuem origem legal e não há
coobrigação ou responsabilidade do cedente na
recuperação dos créditos cedidos.
c. Sociedades envolvidas
Companhia e Cetelem Brasil S.A. Crédito
Financiamento e Investimento (atual Banco
Cetelem
S.A.
Crédito
Financiamento
e
Investimento).
d. Efeitos resultantes da operação no quadro Não houve alteração no quadro acionário.
acionário, especialmente sobre a participação do
controlador, de acionistas com mais de 5% (cinco
por cento) do capital social e dos administradores
do emissor
e. Quadro societário antes e depois da operação
Não houve alteração no quadro societário.

Evento 07
a. Evento

Aquisição do portfólio da Sorocred – Crédito,
Financiamento e Investimento S.A., datado de 05
de dezembro de 2014, com liquidação em 12 de
dezembro de 2014, com 184.754 (cento e oitenta
e quatro mil e setecentos e cinquenta e quatro)
operações.

b. Principais condições do negócio

Aquisição por meio de proposta vencedora em
leilão, formalizada pela assinatura do termo de
cessão, com créditos inadimplidos originados de
pessoa física ou jurídica referentes a cartões de
crédito
e
crediário,
com
saldo
de
R$146.295.901,83
e
184.754
operações.
Condições básicas da cessão: respeitam a
legislação vigente, sendo que todos os créditos
possuem origem legal e não há coobrigação ou
responsabilidade do cedente na recuperação dos
créditos cedidos.
c. Sociedades envolvidas
Companhia, Sorocred – Crédito, Financiamento e
Investimento S.A. e Sorocred Meios de Pagamento
Ltda. (Interveniente).
d. Efeitos resultantes da operação no quadro Não houve alteração no quadro acionário.
acionário, especialmente sobre a participação do
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controlador, de acionistas com mais de 5% (cinco
por cento) do capital social e dos administradores
do emissor
e. Quadro societário antes e depois da operação
Não houve alteração no quadro societário.
Evento 08
a. Evento

Aquisição do portfólio da Cejud Cobranças
Extrajudiciais Ltda., datado de 05 de dezembro de
2014, com liquidação em 12 de dezembro de
2014, com 98.867 (noventa e oito mil e oitocentos
e sessenta e sete) operações.

b. Principais condições do negócio

Aquisição por meio de proposta vencedora em
leilão, formalizada pela assinatura do termo de
cessão, com créditos inadimplidos originados de
pessoa física referentes a cartões de crédito e
crediário, com saldo de R$38.763.109,58 e 98.867
operações. Condições básicas da cessão:
respeitam a legislação vigente, sendo que todos
os créditos possuem origem legal e não há
coobrigação ou responsabilidade do cedente na
recuperação dos créditos cedidos.
c. Sociedades envolvidas
Companhia,Cejud Cobranças Extrajudiciais Ltda. e
Sorocred
Meios
de
Pagamento
Ltda.
(interveniente).
d. Efeitos resultantes da operação no quadro Não houve alteração no quadro acionário.
acionário, especialmente sobre a participação do
controlador, de acionistas com mais de 5% (cinco
por cento) do capital social e dos administradores
do emissor
e. Quadro societário antes e depois da operação
Não houve alteração no quadro societário.
Evento 09
a. Evento

Aquisição do portfólio da Scard Administradora de
Cartões de Crédito Ltda., datado de 05 de
dezembro de 2014, com liquidação em 12 de
dezembro de 2014, com 87.561 (oitenta e sete mil
e quinhentos e sessenta e uma) operações.

b. Principais condições do negócio

Aquisição por meio de proposta vencedora em
leilão, formalizada pela assinatura do termo de
cessão, com créditos inadimplidos originados de
pessoa física referentes a cartões de crédito e
crediário, com saldo de R$47.524.904,04 e 87.561
operações. Condições básicas da cessão:
respeitam a legislação vigente, sendo que todos
os créditos possuem origem legal e não há
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coobrigação ou responsabilidade do cedente na
recuperação dos créditos cedidos.
c. Sociedades envolvidas
Companhia, Scard Administradora de Cartões de
Crédito Ltda. e Sorocred Meios de Pagamento
Ltda. (interveniente).
d. Efeitos resultantes da operação no quadro Não houve alteração no quadro acionário.
acionário, especialmente sobre a participação do
controlador, de acionistas com mais de 5% (cinco
por cento) do capital social e dos administradores
do emissor
e. Quadro societário antes e depois da operação
Não houve alteração no quadro societário.
Evento 10
a. Evento

Aquisição do portfólio do Banco Santander S.A.,
datado de 08 de dezembro de 2014, com
liquidação em 10 de dezembro de 2014, com
102.962 (cento e duas mil e novecentos e sessenta
e duas) operações.
b. Principais condições do negócio
Aquisição por meio de proposta vencedora em
leilão, formalizada pela assinatura do contrato de
cessão, com créditos inadimplidos originados de
pessoa física ou jurídica referentes a cheque
especial, adiantamento a depositantes, conta
corrente, financiamento de bens diversos e
crédito pessoal eletrônico, com saldo de
R$279.156.294,56
e
102.962
operações.
Condições básicas da cessão: respeitam a
legislação vigente, sendo que todos os créditos
possuem origem legal e não há coobrigação ou
responsabilidade do cedente na recuperação dos
créditos cedidos.
c. Sociedades envolvidas
Companhia e Banco Santander S.A.
d. Efeitos resultantes da operação no quadro Não houve alteração no quadro acionário.
acionário, especialmente sobre a participação do
controlador, de acionistas com mais de 5% (cinco
por cento) do capital social e dos administradores
do emissor
e. Quadro societário antes e depois da operação
Não houve alteração no quadro societário.
Evento 11
a. Evento

Aquisição do portfólio do Banco Santander S.A.,
datado de 15 de dezembro de 2014, com
liquidação em 19 de dezembro de 2014, com
944.452 (novecentos e quarenta e quatro mil e
quatrocentos e cinquenta e duas) operações.

b. Principais condições do negócio

Aquisição por meio de proposta vencedora em
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leilão, formalizada pela assinatura do contrato de
cessão, com créditos inadimplidos originados de
pessoa física ou jurídica referentes a cheque
especial, adiantamento a depositantes, conta
corrente, financiamento de bens diversos e
crédito pessoal eletrônico, com saldo de
R$2.088.406.580,15 e 944.452 operações.
Condições básicas da cessão: respeitam a
legislação vigente, sendo que todos os créditos
possuem origem legal e não há coobrigação ou
responsabilidade do cedente na recuperação dos
créditos cedidos.
c. Sociedades envolvidas
Companhia e Banco Santander S.A.
d. Efeitos resultantes da operação no quadro Não houve alteração no quadro acionário.
acionário, especialmente sobre a participação do
controlador, de acionistas com mais de 5% (cinco
por cento) do capital social e dos administradores
do emissor
e. Quadro societário antes e depois da operação
Não houve alteração no quadro societário.
Evento 12
a. Evento

Aquisição do portfólio do Banco Bradesco
Financiamentos S.A., datado de 22 de dezembro
de 2014, com liquidação em 23 de dezembro de
2014, com 54.828 (cinquenta e quatro mil e
oitocentos e vinte e oito) operações;

b. Principais condições do negócio

Aquisição por meio de proposta vencedora em
leilão, formalizada pela assinatura do contrato de
cessão, com créditos inadimplidos originados em
pessoa física referentes a financiamento de
veículos, com saldo de R$514.151.712,42 e 54.828
operações. Condições básicas da cessão:
respeitam a legislação vigente, sendo que todos
os créditos possuem origem legal e não há
coobrigação ou responsabilidade do cedente na
recuperação dos créditos cedidos.
c. Sociedades envolvidas
Companhia e Banco Bradesco Financiamentos S.A.
d. Efeitos resultantes da operação no quadro Não houve alteração no quadro acionário.
acionário, especialmente sobre a participação do
controlador, de acionistas com mais de 5% (cinco
por cento) do capital social e dos administradores
do emissor
e. Quadro societário antes e depois da operação
Não houve alteração no quadro societário.
Evento 13
a. Evento

Aquisição do portfólio do Banco Pan S.A., datado
50
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de 26 de dezembro de 2014, com liquidação em
30 de dezembro de 2014 e com 26.805 (vinte e
seis mil e oitocentos e cinco) operações.
b. Principais condições do negócio

Aquisição por meio de venda bilateral,
formalizada pela assinatura do contrato de cessão,
de uma carteira de créditos inadimplidos
referente à financiamento de veículos e CDC,
originados em pessoa física ou jurídica, com saldo
contábil de R$180.818.179,00 e 26.805 operações.
Condições básicas da cessão: respeitam a
legislação vigente, sendo que todos os créditos
possuem origem legal e não há coobrigação ou
responsabilidade do cedente na recuperação dos
créditos cedidos.
c. Sociedades envolvidas
Companhia e Banco Pan S.A.
d. Efeitos resultantes da operação no quadro Não houve alteração no quadro acionário.
acionário, especialmente sobre a participação do
controlador, de acionistas com mais de 5% (cinco
por cento) do capital social e dos administradores
do emissor
e. Quadro societário antes e depois da operação
Não houve alteração no quadro societário.
Evento 14
a. Evento

Aquisição do portfólio do Panamericano
Arrendamento Mercantil S.A., datado de 26 de
dezembro de 2014, com liquidação em 30 de
dezembro de 2014, com 9.074 (nove mil e setenta
e quatro) operações.

b. Principais condições do negócio

Aquisição por meio de venda bilateral,
formalizada pela assinatura do contrato de cessão,
de uma carteira de créditos inadimplidos
referente à operações de arrendamento mercantil
de veículos, originados em pessoa física ou
jurídica, com saldo contábil de R$45.001.458,00 e
9.074 operações. Condições básicas da cessão:
respeitam a legislação vigente, sendo que todos
os créditos possuem origem legal e não há
coobrigação ou responsabilidade do cedente na
recuperação dos créditos cedidos.
c. Sociedades envolvidas
Companhia e Panamericano Arrendamento
Mercantil S.A.
d. Efeitos resultantes da operação no quadro Não houve alteração no quadro acionário.
acionário, especialmente sobre a participação do
controlador, de acionistas com mais de 5% (cinco
por cento) do capital social e dos administradores
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do emissor
e. Quadro societário antes e depois da operação
Evento 15
a. Evento

Não houve alteração no quadro societário.

Aquisição do portfólio da Caixa Econômica
Federal, datado de 29 de dezembro de 2014, com
liquidação em 30 de dezembro de 2014, com
456.989 (quatrocentos e cinquenta e seis mil e
novecentos e oitenta e nove) operações.

b. Principais condições do negócio

Aquisição por meio de venda bilateral,
formalizada pela assinatura do contrato de cessão,
de uma carteira de créditos inadimplidos
referente à cheque especial (pessoa física) e
cheque empresa (pessoa jurídica) a, com saldo
contábil de R$1.059.378.015,08 e 456.989
operações. Condições básicas da cessão:
respeitam a legislação vigente, sendo que todos
os créditos possuem origem legal e não há
coobrigação ou responsabilidade do cedente na
recuperação dos créditos cedidos.
c. Sociedades envolvidas
Companhia e Caixa Econômica Federal.
d. Efeitos resultantes da operação no quadro Não houve alteração no quadro acionário.
acionário, especialmente sobre a participação do
controlador, de acionistas com mais de 5% (cinco
por cento) do capital social e dos administradores
do emissor
e. Quadro societário antes e depois da operação
Não houve alteração no quadro societário.
Evento 16
a. Evento

Aquisição do portfólio do Banco Santander S.A.,
datado de 20 de janeiro de 2015, com liquidação
em 23 de janeiro de 2015, com 179.269 (cento e
setenta e nove mil e duzentos e sessenta e nove)
operações.

b. Principais condições do negócio

Aquisição por meio de proposta vencedora em
leilão, formalizada pela assinatura do contrato de
cessão, com créditos inadimplidos originados de
pessoa física ou jurídica referentes a cheque
especial, adiantamento a depositantes, conta
corrente, financiamento de bens diversos e
crédito pessoal eletrônico, com saldo de
R$1.062.303.283,15 e 179.269 operações.
Condições básicas da cessão: respeitam a
legislação vigente, sendo que todos os créditos
possuem origem legal e não há coobrigação ou
52
AMECURRENT 717319649.6 26-ago-15 11:27

PÁGINA: 51 de 169
135

Formulário de Referência - 2015 - RENOVA Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.

Versão : 1

6.5 - Principais eventos societários ocorridos no emissor, controladas ou coligadas

responsabilidade do cedente na recuperação dos
créditos cedidos.
c. Sociedades envolvidas
Companhia e Banco Santander S.A.
d. Efeitos resultantes da operação no quadro Não houve alteração no quadro acionário.
acionário, especialmente sobre a participação do
controlador, de acionistas com mais de 5% (cinco
por cento) do capital social e dos administradores
do emissor
e. Quadro societário antes e depois da operação
Não houve alteração no quadro societário.
Evento 17
a. Evento

Aquisição do portfólio da Recovery do Brasil
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Não Padronizados Multisetorial, datado de 25 de
fevereiro de 2015, com liquidação em 27 de
fevereiro de 2015, com 2.151.028 (dois milhões,
cento e cinquenta e uma mil e vinte e oito)
operações.

b. Principais condições do negócio

Aquisição por meio de venda bilateral,
formalizada pela assinatura do contrato de cessão,
de uma carteira de créditos inadimplidos
originados em pessoa física ou jurídica, referentes
a empréstimos, conta corrente, crediários, cheque
especial, etc, com saldo contábil de
R$2.258.551.680,00 e 2.151.028 operações.
Condições básicas da cessão: respeitam a
legislação vigente, sendo que todos os créditos
possuem origem legal e não há coobrigação ou
responsabilidade do cedente na recuperação dos
créditos cedidos.
c. Sociedades envolvidas
Companhia e Recovery do Brasil Fundo de
Investimento em Direitos Creditórios Não
Padronizados Multisetorial.
d. Efeitos resultantes da operação no quadro Não houve alteração no quadro acionário.
acionário, especialmente sobre a participação do
controlador, de acionistas com mais de 5% (cinco
por cento) do capital social e dos administradores
do emissor
e. Quadro societário antes e depois da operação
Não houve alteração no quadro societário.
Evento 18
a. Evento

Aquisição do portfólio da BV Financeira S.A. –
Crédito, Financiamento e Investimento, datado de
17 de março de 2015, com liquidação em 19 de
março de 2015, com 131.495 (cento e trinta e
uma mil e quatrocentos e noventa e cinco)
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operações.
b. Principais condições do negócio

Aquisição por meio de proposta vencedora em
leilão, formalizada pela assinatura do contrato de
cessão, com créditos inadimplidos originados de
pessoa física referentes à operações de cartão de
crédito, com saldo de R$247.957.925,59 e 131.495
operações. Condições básicas da cessão:
respeitam a legislação vigente, sendo que todos
os créditos possuem origem legal e não há
coobrigação ou responsabilidade do cedente na
recuperação dos créditos cedidos.
c. Sociedades envolvidas
Companhia e BV Financeira S.A. Crédito,
Financiamento e Investimento.
d. Efeitos resultantes da operação no quadro Não houve alteração no quadro acionário.
acionário, especialmente sobre a participação do
controlador, de acionistas com mais de 5% (cinco
por cento) do capital social e dos administradores
do emissor
e. Quadro societário antes e depois da operação
Não houve alteração no quadro societário.
Evento 19
a. Evento

Aquisição do portfólio do Banco Santander S.A.,
datado de 16 de março de 2015, com liquidação
em 18 de março de 2015, com 132.245 (cento e
trinta e duas mil e duzentas e quarenta e cinco
operações) operações.

b. Principais condições do negócio

Aquisição por meio de proposta vencedora em
leilão, formalizada pela assinatura do contrato de
cessão, com créditos inadimplidos originados de
pessoa física referentes a cheque especial,
adiantamento a depositantes, conta corrente,
financiamento de bens diversos e crédito pessoal
eletrônico, com saldo de R$385.671.570,74 e
132.245 operações. Condições básicas da cessão:
respeitam a legislação vigente, sendo que todos
os créditos possuem origem legal e não há
coobrigação ou responsabilidade do cedente na
recuperação dos créditos cedidos.
c. Sociedades envolvidas
Companhia e Banco Santander S.A.
d. Efeitos resultantes da operação no quadro Não houve alteração no quadro acionário.
acionário, especialmente sobre a participação do
controlador, de acionistas com mais de 5% (cinco
por cento) do capital social e dos administradores
do emissor
e. Quadro societário antes e depois da operação
Não houve alteração no quadro societário.
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Evento 20
a. Evento

Aquisição do portfólio da Caixa Econômica
Federal, datado de 30 de março de 2015, com
liquidação em 31 de março de 2015, com
1.450.514 (um milhão, quatrocentos e cinquenta
mil e quinhentos e quatorze) operações.

b. Principais condições do negócio

Aquisição por meio de venda bilateral,
formalizada pela assinatura do contrato de cessão,
de uma carteira de créditos inadimplidos
referente à cheque especial (pessoa física) e
cheque empresa (pessoa jurídica) a, com saldo
contábil de R$1.346.914.121,00 e 1.450.514
operações. Condições básicas da cessão:
respeitam a legislação vigente, sendo que todos
os créditos possuem origem legal e não há
coobrigação ou responsabilidade do cedente na
recuperação dos créditos cedidos.
c. Sociedades envolvidas
Companhia e Caixa Econômica Federal
d. Efeitos resultantes da operação no quadro Não houve alteração no quadro acionário.
acionário, especialmente sobre a participação do
controlador, de acionistas com mais de 5% (cinco
por cento) do capital social e dos administradores
do emissor
e. Quadro societário antes e depois da operação
Não houve alteração no quadro societário.
Evento 21
a. Evento

Aquisição do portfólio do Banco Cetelem S.A.,
incorporador por sucessão da Cetelem Brasil S.A. –
Crédito, Financiamento e Investimento, datado de
07 de abril de 2015, com liquidação em 13 de abril
de 2015, com 51.724 (cinquenta e uma mil,
setecentos e vinte e quatro) operações.

b. Principais condições do negócio

Aquisição por meio de proposta vencedora em
leilão, formalizada pela assinatura do termo de
cessão, com créditos inadimplidos originados de
pessoa física referentes a cartões de crédito e
CDC, com saldo de R$133.662.467,99 e 51.724
operações. Condições básicas da cessão:
respeitam a legislação vigente, sendo que todos
os créditos possuem origem legal e não há
coobrigação ou responsabilidade do cedente na
recuperação dos créditos cedidos.
c. Sociedades envolvidas
Companhia e Banco Cetelem S.A.
d. Efeitos resultantes da operação no quadro Não houve alteração no quadro acionário.
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6.5 - Principais eventos societários ocorridos no emissor, controladas ou coligadas

acionário, especialmente sobre a participação do
controlador, de acionistas com mais de 5% (cinco
por cento) do capital social e dos administradores
do emissor
e. Quadro societário antes e depois da operação
Não houve alteração no quadro societário.
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6.6 - Informações de pedido de falência fundado em valor relevante ou de recuperação
judicial ou extrajudicial

6.6. - Indicar se houve pedido de falência, fundado em valor relevante, ou de recuperação judicial ou
extrajudicial do emissor, e o estado atual de tais pedidos
Até a data deste Formulário de Referência, a Companhia não apresentou nem sofreu qualquer pedido
de falência ou de recuperação judicial ou extrajudicial.
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6.7 - Outras informações relevantes

6.7. - Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Não há outras informações consideradas relevantes pela Companhia.
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7.1 - Descrição das atividades do emissor e suas controladas

7. - Atividades do Emissor
7.1. - Descrever sumariamente as atividades desenvolvidas pelo emissor e suas controladas
A Companhia é uma companhia securitizadora de créditos financeiros, constituída nos termos da Lei das
Sociedades por Ações e da Resolução CMN nº 2.686/00, com o objetivo exclusivo de aquisição de
créditos oriundos de operações financeiras para posterior securitização destes créditos por meio da
emissão de debêntures não conversíveis para distribuição pública ou de debêntures não conversíveis
subordinadas para distribuição pública ou privada, caso a emissão se de no Brasil, ou ainda, por meio da
emissão de títulos e valores mobiliários no exterior, observadas a legislação e regulamentação vigentes.
Conforme o seu estatuto social, a Companhia tem por objeto social: (a) a aquisição e securitização de
créditos oriundos de operações praticadas por bancos múltiplos, bancos comerciais, bancos de
investimentos, sociedades de créditos imobiliários, sociedades de arrendamento mercantil, sociedades
de créditos, financiamento e investimento, associações de poupança e empréstimo, caixas econômicas e
companhias hipotecárias, entre outros; (b) a emissão e colocação, privada ou junto ao mercado
financeiro e de capitais, de qualquer título de crédito ou valor mobiliário compatível com suas
atividades, respeitados os trâmites da legislação aplicável; (c) a realização de negócios e a prestação de
serviços relacionados às operações de securitização de créditos supracitadas; e (d) a realização de
operações de hedge em mercados derivativos visando à cobertura de riscos na sua carteira de créditos.
Adicionalmente, estão incluídas no objeto social da Companhia, as seguintes atividades: (a) gestão e
administração dos créditos financeiros supracitados; (b) a aquisição e a alienação de títulos
representativos de créditos financeiros; (c) a emissão, distribuição, recompra, revenda ou resgate de
valores mobiliários de sua própria emissão no Mercado Financeiro e de Capitais; (d) a prestação de
serviços envolvendo a estruturação de operações de securitização; (e) a realização de operações nos
mercados de derivativos visando à cobertura de riscos; e (f) a prestação de garantias para os títulos e
valores mobiliários por ela emitidos.
A Companhia, que atua na aquisição de direitos creditórios, vencidos ou não, realiza tal aquisição por
meio de emissão e posterior subscrição de debêntures. O valor subscrito por investidores é aplicado
pela Companhia na compra dos direitos creditórios, sempre por meio de contrato de cessão de créditos,
formalizado entre a Companhia e bancos múltiplos, bancos comerciais, bancos de investimentos,
sociedades de créditos imobiliários, sociedades de arrendamento mercantil, sociedades de créditos,
financiamento e investimento, associações de poupança e empréstimo, caixas econômicas e
companhias hipotecárias, entre outros, sendo que estes contratos de cessão, junto aos créditos
efetivamente cedidos, são dados em garantia a todos investidores, por meio de um contrato de cessão
fiduciária.
A partir da aquisição, a Companhia, por meio da Agente de Cobrança, atua na administração, gestão e
cobrança dos créditos adquiridos, que se instrumentaliza pela cobrança telefônica, inscrição de
devedores em órgãos de proteção ao crédito, cartas, SMS, e ainda ações massificadas de cobrança.
Igualmente atua na cobrança de créditos ajuizados, substituindo o credor original em todos os processos
judiciais que envolvam os créditos cedidos, tornando-se responsável pela condução destas demandas,
bem como pelos procedimentos de recuperação adotados.
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O valor proveniente da recuperação de créditos é usado no pagamento de despesas, dos prestadores de
serviços, escritórios de advocacia, demandas administrativas e judiciais, bem como no pagamento dos
seus investidores, conforme proporção de debêntures adquiridas.
Por fim, todas as operações de cessão e aquisição de créditos realizadas pela Companhia são amparadas
pelo BACEN (Banco Central do Brasil), que regula o mercado por meio de resoluções, dentre as quais se
destacam a Resolução CMN 2.686/00 e a Resolução 2.836, de 30 de maio de 2001, conforme alterada.
A Companhia não possui sociedades controladas.
A Companhia não depende de patentes, marcas, franquias e contratos de royalties para o
desenvolvimento de suas atividades.
Na data deste Formulário de Referência a Companhia não possui funcionários próprios, pois sua
estrutura funcional é essencialmente terceirizada. Adicionalmente, a Companhia não possui política de
recursos humanos.
Na data deste Formulário de Referência, toda a receita auferida pela Companhia é proveniente de
operações realizadas no Brasil. Dessa forma a Companhia não possui dependência de mercados
estrangeiros.
A Companhia não possui concorrentes nos mercados em que atua.
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7.2 - Informações sobre segmentos operacionais

7.2. - Em relação a cada segmento operacional que tenha sido divulgado nas últimas demonstrações
financeiras de encerramento de exercício social ou, quando houver, nas demonstrações financeiras
consolidadas, indicar as seguintes informações
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para companhias
registradas na categoria B.
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7.3 - Informações sobre produtos e serviços relativos aos segmentos operacionais

7.3. - Em relação aos produtos e serviços que correspondam aos segmentos operacionais divulgados
no item 7.2, descrever:
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para companhias
registradas na categoria B.
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7.4 - Clientes responsáveis por mais de 10% da receita líquida total

7.4. - Identificar se há clientes responsáveis por mais de 10% da receita líquida total do emissor,
informando:
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para companhias
registradas na categoria B.
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7.5 - Efeitos relevantes da regulação estatal nas atividades

7.5. - Descrever os efeitos da regulação estatal sobre as atividades do emissor, comentando
especificamente:
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para companhias
registradas na categoria B.
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7.6 - Receitas relevantes provenientes do exterior

7.6. – Em relação aos países dos quais o emissor obtém receitas relevantes, identificar
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para companhias
registradas na categoria B.
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7.7 - Efeitos da regulação estrangeira nas atividades

7.7. - Em relação aos países estrangeiros divulgados no item 7.6, informar em que medida o emissor
está sujeito à regulação desses países e de que modo tal sujeição afeta os negócios do emissor
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para companhias
registradas na categoria B.
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7.8 - Relações de longo prazo relevantes

7.8. - Descrever relações de longo prazo relevantes do emissor que não figurem em outra parte deste
formulário
A Companhia não publica relatório de sustentabilidade, ou aderiu a padrões internacionais relativos à
proteção ambiental, ou ainda, adotou políticas de responsabilidade social, patrocínio e incentivo cultural
pelo fato de sua administração entender não ser relevante para os negócios de securitização de créditos
financeiros que desenvolve.
A Companhia adota práticas de governança corporativa e aquelas recomendadas e/ou exigidas pela
legislação. Aos órgãos de administração da Companhia são submetidas decisões acerca de todas as
operações da Companhia, conforme competência descrita pelo Estatuto Social da Companhia vigente.
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7.9 - Outras informações relevantes

7.9. - Outras Informações que julgamos relevantes
Não há outras informações consideradas relevantes pela Companhia.
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8.1 - Descrição do Grupo Econômico

8. - Grupo Econômico
8.1. – Descrever o grupo econômico em que se insere o emissor, indicando:
a.

controladores diretos e indiretos

Controlador direto:
Nova Atlantis Participações Ltda. (“Nova Atlantis”), com sede na Rua do Rocio, 288, cj. 16, Vila Olímpia,
São Paulo, SP, CEP 04.552-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.101.923/0001-56 e com seus atos
constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o
NIRE 35.223.596.891, com participação direta na Companhia com 99,99%.
Controlador indireto:
João Paulo dos Santos Pacifico (“João Paulo”), brasileiro, engenheiro, casado, portador da Cédula de
Identidade RG nº 25.684.186 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 267.616.938-61, residente e
domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua do Rocio, 288, conj. 16,
Vila Olímpia, CEP 04552-000, com participação indireta na Companhia, via Nova Atlantis, com 95,01%.
b.

controladas e coligadas

Controladas:
Não há sociedades controladas.
Coligadas:
Não há sociedades coligadas.
c.

participações do emissor em sociedades do grupo

Não há participações da Companhia em sociedades do grupo.
d.

participações de sociedades do grupo no emissor.

Não há participações detidas por outras sociedades do grupo que não sejam controladores diretos ou
indiretos da Companhia.
e.

sociedades sob controle comum.

GaiaSec Assessoria Financeira Ltda. (“GaiaSec Ltda.”), com sede na Rua do Rocio, 288, cj. 16, Vila
Olímpia, São Paulo, SP, CEP 04.552-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.204.136/0001-98 e com seus
atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o
NIRE 35.221.894.984. A GaiaSec Ltda. é controlada pela Nova Atlantis, acima qualificada, que detém
99,99% das ações.
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Gaia Agro Assessoria Financeira Ltda. (“Gaia Agro Ltda.”), com sede na Rua do Rocio, 288, cj. 16, Vila
Olímpia, São Paulo, SP, CEP 04.552-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.942.352/0001-21 e com seus
atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o
NIRE 35.227.918.443. A Gaia Agro Ltda. é controlada pela Nova Atlantis, que detém 99,90% das ações.
GaiaServ Assessoria Financeira Ltda. (“GaiaServ”), com sede na Rua do Rocio, 288, cj. 16, Vila Olímpia,
São Paulo, SP, CEP 04.552-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.621.628/0001-93 e com seus atos
constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o
NIRE 35.224.757.953. A Gaia Serv é controlada pela Nova Atlantis, que detém 99,99% das ações.
Gaia Esportes & Saúde Ltda. (“Gaia Esportes”), com sede na Rua Dona Eugenia, 373, Jardim Europa,
Piracicaba, SP, CEP 13.416-401, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.344.720/0001-89 e com seus atos
constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o
NIRE 35.225.918.594. A Nova Atlantis, detém 50,00% das ações da Gaia Esportes.
GaiaFit Artigos Esportivos Ltda. (“GaiaFit”), com sede na Rua Dona Eugenia, 373, Jardim Europa,
Piracicaba, SP, CEP 13.416-401, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.858.714/0001-63 e com seus atos
constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o
NIRE 35.228.246.171. A Nova Atlantis, detém 31,00% das ações da GaiaFit.
Gaia Securitizadora S.A. (“Gaia Sec”), com sede na Rua do Rocio, 288, cj. 15, Vila Olímpia, São Paulo, SP,
CEP 04.552-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.587.384/0001-30 e com seus atos constitutivos
registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o NIRE 35.300.369.149. A Gaia Sec
é controlada pela Gaia Sec Ltda., que detém 99,99% das ações.
Gaia Agro Securitizadora S.A. (“Gaia Agro”), sociedade anônima, com sede na Rua do Rocio, 288,
conjunto 16, 1º andar, Vila Olímpia, São Paulo, SP, CEP 04.552-000, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 14.876.090/0001-93, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São
Paulo – JUCESP sob o NIRE 35.300.418.514. A Gaia Agro é controlada pela Gaia Agro Ltda., que detém
99,90% das ações.
Gaia Cred Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. (“Gaia Cred”), sociedade anônima, com
sede na Rua do Rocio, nº 288, 1º andar, Vila Olímpia, São Paulo, SP, CEP 04.552-000, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 20.646.442/0001-17, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do
Estado de São Paulo – JUCESP sob o NIRE 35.300.467.558. A Gaia Cred é controlada pela Nova Atlantis,
que detém 99,90% das ações.
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8.2. - Organograma do Grupo Econômico
Organograma Grupo Gaia

Legenda:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nova Atlantis: Nova Atlantis Participações Ltda. (CNPJ: 11.101.923/0001-56)
GaiaSec Ltda.: GaiaSec Assessoria Financeira Ltda. (CNPJ: 09.204.136/0001-98)
Gaia Agro Ltda.: Gaia Agro Assessoria Financeira Ltda. (CNPJ: 18.942.352/0001-21)
Renova S.A.: RENOVA Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.
(CNPJ: 19.133.012/0001-12)
GaiaServ: GaiaServ Assessoria Financeira Ltda. (CNPJ: 12.621.628/0001-93)
Gaia Esportes: Gaia Esportes & Saúde Ltda. (CNPJ: 14.344.720/0001-89)
GaiaFit: GaiaFit Artigos Esportivos Ltda. (CNPJ: 19.858.714/0001-63)
Gaia Sec: Gaia Securitizadora S.A. (CNPJ: 07.587.384/0001-30)
Gaia Agro: Gaia Agro Securitizadora S.A. (CNPJ: 14.876.090/0001-93)
GaiaCred: Gaia Cred Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. (CNPJ: 20.646.442/000117)
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8.3 - Operações de reestruturação
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Exceto pelas operações descritas no item 6.5 e considerando que a Companhia foi constituída em 25 de setembro de
2013, não foram realizadas, desde então, quaisquer operações de reestruturação no Grupo Econômico da Companhia,
com efeitos relevantes para a mesma, nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2013 e 2014, bem como
no exercício social corrente.
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8.4 - Outras informações relevantes

8.4. - Outras informações relevantes
Não há outras informações consideradas relevantes pela Companhia.
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes - outros

9. - Ativos Relevantes
9.1. - Descrever os bens do ativo não-circulante relevantes para o desenvolvimento das atividades do
emissor – outros
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para companhias
registradas na categoria B.
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9.2. - Outras informações relevantes
Não há outras informações consideradas relevantes pela Companhia.
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a.

condições financeiras e patrimoniais gerais

Em 2013, quando da constituição da Companhia, esta ainda se encontrava em fase pré-operacional. No
primeiro semestre de 2014 iniciaram-se as emissões e liquidações de valores mobiliários no âmbito da
Instrução CVM 476, já atingindo aproximadamente R$639.743.540,74 até a data deste Formulário de
Referência.
Os Diretores da Companhia entendem que no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014,
primeiro ano operacional da Companhia, e no período de seis meses findo em 30 de junho de 2015,
foram atingidos todos os objetivos traçados, dentre eles, atuar com os principais players do mercado
financeiro e de capitais. Essa ótima performance alcançada garante uma sólida base estrutural e
financeira para os próximos anos de operação.
b.

estrutura de capital e possibilidade de resgate de ações ou quotas, indicando:

A tabela abaixo apresenta a estrutura de capital da Companhia:
(Em R$ milhares)
31/12/2013
%
31/12/2014
%
30/06/2015
(1)
Capital de Terceiros
61.489,44
123,19
468.018.524,20
100,04
557.272.496,60
(2)
Capital Próprio
(11.576,44)
(23,19)
(181.227,49)
(0,04)
(547.936,74)
Total
49.913,00
100
467.837.296,71
100
556.724.559,86
(1) Capital de Terceiros corresponde à soma do Passivo Circulante e Não Circulante ao final de cada exercício social;
(2) Capital Próprio corresponde ao Patrimônio Líquido ao final de cada exercício social.

%
100,10
(0,10)
100

(i) hipóteses de resgate
Compete ao Conselho de Administração, mediante maioria dos votos dos membros presentes na
reunião, autorizar o cancelamento/resgate das suas próprias ações, conforme artigo 24, inciso VIII do
Estatuto Social apesar de não haver definições sobre intenção de resgate até o término do exercício
social em curso.
(ii) fórmula de cálculo do valor de resgate
Não há definições sobre as fórmulas para cálculo de valor de resgate.
c.

capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos

Apesar de existirem compromissos financeiros assumidos com terceiros, esses são inerentes à atividade
da Companhia, que por sua vez apresenta capacidade para pagá-los com a recuperação dos créditos
financeiros que lastreiam suas emissões de valores mobiliários.
d.
fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes
utilizadas
A Companhia adquiriu créditos oriundos de operações praticadas por instituições financeiras, nos
termos da Resolução CMN nº 2.686/00, que são financiados com os recursos provenientes da emissão
de debêntures pela Companhia,atingindo aproximadamente R$639.743.540,74 até a data deste
Formulário de Referência, conforme tabela abaixo.
Não havendo disponibilidade de recursos provenientes de tais emissões, a Companhia dependerá de
novos aportes de capital por seus acionistas.
Data
30/04/2014

Emissão/Série
1ª Emissão – 1ª Série

Tipo de Lastro
Carteira de Crédito Financeiro

Montante Total (em R$)
9.000.000,00
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20/06/2014
06/08/2014
26/09/2014
29/09/2014
10/12/2014
12/12/2014
19/12/2014
23/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
23/01/2015
18/03/2015
19/03/2015
31/03/2015
13/04/2015

1ª Emissão – 4ª Série
1ª Emissão – 4ª Série
1ª Emissão – 4ª Série
1ª Emissão – 4ª Série
1ª Emissão – 4ª Série
1ª Emissão – 4ª Série
1ª Emissão – 2ª Série
1ª Emissão – 4ª Série
1ª Emissão – 1ª Série
1ª Emissão – 3ª Série
1ª Emissão – 3ª Série
1ª Emissão – 2ª Série
1ª Emissão – 3ª Série
1ª Emissão – 1ª Série
1ª Emissão – 4ª Série

Carteira de Crédito Financeiro
Carteira de Crédito Financeiro
Carteira de Crédito Financeiro
Carteira de Crédito Financeiro
Carteira de Crédito Financeiro
Carteira de Crédito Financeiro
Carteira de Crédito Financeiro
Carteira de Crédito Financeiro
Carteira de Crédito Financeiro
Carteira de Crédito Financeiro
Carteira de Crédito Financeiro
Carteira de Crédito Financeiro
Carteira de Crédito Financeiro
Carteira de Crédito Financeiro
Carteira de Crédito Financeiro

292.698.878,37
10.035.884,50
20.526.219,11
11.734.524,52
14.066.892,32
7.509.522,41
63.420.000,00
21.662.339,48
857.362,78
50.736.000,00
31.969.314,87
19.494.302,49
7.603.863,78
64.964.074,52
13.464.361,59

Total emitido

639.743.540,74

e.
fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes
que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez
Os principais investimentos da Companhia estão relacionados à aquisição de ativos circulantes, ou seja,
de créditos oriundos de operações praticadas por instituições financeiras. Na eventualidade de
deficiência de liquidez a Companhia poderá emitir valores mobiliários, principalmente debêntures, nos
termos da Resolução CMN nº 2.686/00, ou, ainda, poderá haver novos aportes de recursos por seus
acionistas.
f.

níveis de endividamento e as características de tais dívidas

(i) contratos de empréstimo e financiamento relevantes
Até a data deste Formulário de Referência, a Companhia não possuía nenhum endividamento exceto
pelas emissões de debêntures descritas no item 18.5 abaixo.
(ii) outras relações de longo prazo com instituições financeiras
Inexistem outras relações com instituições financeiras.
(iii) grau de subordinação entre as dívidas
Não há grau de subordinação contratual entre as dívidas quirografárias. Os contratos com garantia real
celebrados pela Companhia possuem as preferências e prerrogativas previstas em lei. Os diretores da
Companhia entendem que a estrutura de subordinação e o montante das dívidas constituem uma
adequada estrutura de capital. Para mais informações sobre as dívidas contraídas pela Companhia, vide
o item 3.8 deste Formulário de Referência.
(iv) eventuais restrições impostas ao emissor, 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
Cabe ao Conselho de Administração autorizar a tomada de empréstimos ou financiamentos e, também,
autorizar a alienação de bens ativos permanentes da Companhia. Com relação à distribuição de
dividendos, é de competência da Assembleia Geral Ordinária, definir qualquer aumento ou diminuição
na participação dos dividendos.
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Compete exclusivamente ao Conselho de Administração autorizar a emissão de títulos e valores
mobiliários relacionados a créditos financeiros adquiridos pela Companhia.
Adicionalmente, as escrituras de emissão das debêntures atualmente emitidas pela Companhia submete
à prévia e expressa anuência dos debenturistas as seguintes hipóteses, sob pena de vencimento
antecipado das debêntures: (i) criação ou autorização para a criação e emissão de bônus de subscrição
e/ou a criação ou autorização para a criação e emissão (incluindo qualquer emissão privada ou pública)
pela Companhia de qualquer título ou valor mobiliário representativos de dívida, incluindo a aprovação
de nova emissão ou série de debêntures (excetuadas aquelas previstas na Escritura de Emissão), notas
promissórias (commercial papers) ou bonds; (ii) alienação de todos ou substancialmente todos os ativos
da Companhia; (iii) pagamento pela Companhia de dividendos e/ou de juros sobre capital próprio,
exceto os dividendos obrigatórios por lei e os juros sobre capital próprio imputados aos dividendos
obrigatórios, caso esta esteja em mora relativamente ao cumprimento de quaisquer de suas obrigações
pecuniárias previstas nesta Emissão; (iv) contratar qualquer dívida ou outra securitização ou praticar
qualquer outra operação de securitização que não as operações contempladas na Escritura de Emissão;
e (v) transferência (por qualquer forma) e/ou mudança do controle direto e/ou indireto da Companhia.
A Companhia também necessitará de autorização prévia e expressa dos debenturistas quando da
aquisição, alienação de qualquer ativo, móvel, imóvel em valor superior a R$250,0 mil em uma única
operação ou série de operações.
g.

limites de utilização dos empréstimos e financiamentos já contratados

Considerando que a 1ª emissão de debêntures foi encerrada em junho de 2015, na data deste
Formulário de Referência, a Companhia não possuía empréstimos e financiamentos contratados em
aberto.
h.

variações significativas em cada item das demonstrações financeiras

Os termos “AH” e “AV” constantes das colunas das tabelas abaixo significam “Análise Horizontal” e
“Análise Vertical”, respectivamente.
Apresentamos abaixo o resultado do período de seis meses findo em 30 de junho de 2015 comparado
com o período de seis meses findo em 30 de junho de 2014:
Demonstrações do resultado
(Em R$ mil, exceto prejuízo por
ação)
Receita líquida de prestação de
serviços
Outras receitas operacionais
Impostos indiretos
Receitas (despesas) operacionais
Despesas com utilidades e
serviços
Despesas administrativas e
gerais
Despesas com serviços de
pessoas jurídicas
Despesas tributárias
Despesas com provisões para
contingencias
Lucro

operacional

antes

do

Período de seis meses findo em 30 de junho de
2015

AV

2014

AV

AH

(102)
(102)

(0,17%)
(0,17%)

15
15

(2,09%)
(2,09%)

100,00%
100,00%
(680,00%)

(158)

(0,27%)

(1)

0,14%

15800,00%

(74)

(0,13%)

(8)

1,11%

925,00%

(23.662)
(96)

(40,12%)
(0,16%)

(540)
-

75,21%
-

4381,85%
100,00%

(1.328)
(25.318)
(25.420)

(2,25%)
(42,92)
(43,10%)

(549)
(534)

76,46%
74,37%

100,00%
4611,66%
4760,30%
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resultado financeiro
Resultado financeiro
Receitas
com
aplicações
financeiras
Receitas de juros das carteiras
de crédito
Despesas com juros e prêmios
de debêntures
Lucro antes do imposto de renda
e da contribuição social
Imposto
de
renda
contribuição social

e

Prejuízo do exercício/período
Número de ações no final do
exercício/período
Prejuízo em R$ por lote de mil
ações

712

1,21%

-

-

100,00%

58.984

100,00%

(718)

100,00%

(8215,04%)

(34.638)
25.058

(58,72%)
42,48%

(12)
(730)

1,67%
101,67%

288650,00%
(3432,60%)

(362)

(0,61%)

(1.264)

176,04%

28,64%

-

-

-

-

-

(362)

(0,61%)

(1.264)

176,04%

28,64%

10.000

-

10.000

-

(36,2)

-

(126,4)

-

Nossas despesas operacionais aumentaram 4.612%, de R$549,00 no período de seis meses findo em 30
de junho de 2014 para R$25.318,00 no período de seis meses findo em 30 de junho de 2015,
principalmente devido ao fato da empresa ter iniciado efetivamente suas operações no segundo
semestre de 2014.
O mesmo se aplica ao resultado financeiro, que aumentou 3.432%, de (R$730,00) no período de seis
meses findo em 30 de junho de 2014 para R$25.058,00 no período de seis meses findo em 30 de junho
de 2015. Dessa forma, o prejuízo do exercício caiu 71%, de R$1.264,00 no período de seis meses findo
em 30 de junho de 2014 para R$362,00 no período de seis meses findo em 30 de junho de 2015,
passando a representar apenas 0,61% da receita financeira acumulado no ano de 2015, demonstrando o
início do crescimento e eficiência operacionais após o primeiro ano de atividade.
Adicionalmente, apresentamos as variações de nossas contas patrimoniais em 30 de junho de 2015 e 31
de dezembro de 2014:
Balanços patrimoniais
(Em R$ mil)
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Carteira de crédito
Outros valores a receber
Despesas antecipadas
Tributos a recuperar
Não Circulante
Carteira de crédito
Total
Passivo
Circulante
Obrigações a pagar
Obrigações fiscais

AV

Em 31 de
dezembro de
2014

AV

AH

2.597
15.224
191.196
39
230
209.286

0,47%
2,73%
34,34%
0,01%
0,04%
37,59%

5.714
6.727
235.480
39
7
247.967

1,22%
1,44%
50,33%
0,01%
0,00%
53,00%

45,45%
226,31%
81,19%
100%
3285,71%
84,40%

347.438
347.438
556.724

62,41%
62,41%
100%

219.871
219.871
467.838

47,00%
47,00%
100,00%

158,02%
158,02%
119,00%

282
270

0,05%
0,05%

241
92

0,05%
0,02%

117,01%
293,48%

Em 30 de
junho de 2015
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Debêntures
Obrigações
com
Relacionadas
Provisões
para
contingentes
Não circulante
Debêntures
Provisões
para
contingentes

partes
passivos

passivos

Patrimônio líquido
Capital social
Prejuízos acumulados
Total

36.443

6,55%

71.632

15,31%

50,88%

-

-

-

-

-

36.995

6,65%

44
72.009

0,01%
15,39%

0,00%
51,38%

519.517

93,31%

396.010

84,65%

131,19%

760
520.277

0,14%
93,45%

396.010

84,65

100,00%
131,38%

10
(558)
(548)
556.724

0,00%
(0,10%)
(0,10%)
100,00%

10
(191)
(181)
467.838

0,00%
(0,04%)
(0,04%)
100,00%

100,00%
292,15%
302,76%
119,00%

Nosso ativo aumentou 19%, de R$467.838,00 no período de seis meses findo em 31 de dezembro de
2014 para R$556.724,00 no período de seis meses findo em 30 de junho de 2015, principalmente devido
a aquisição de novas carteiras de créditos, resultado do crescimento e evolução da companhia em seu
primeiro ano de atividade.
Nosso passivo não circulante aumentou 32%, de R$396.010,00 no período de seis meses findo em 31 de
dezembro de 2014 para R$520.277,00 no período de seis meses findo em 30 de junho de 2015, devido
ao maior saldo de debêntures a pagar aos acionistas, resultado do crescente número de carteiras de
créditos sob gestão, as quais são base da remuneração dos investidores.
Conforme detalhado no item 6.3 deste Formulário de Referência, a Companhia foi constituída em 25 de
setembro de 2013 e somente se tornou operacional em 25 de abril de 2014. Portanto, as informações
contábeis para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013 não apresentam informações
relevantes, de modo que a Companhia entende não ser adequada a análise comparativa em relação ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014. Não obstante o acima exposto, apresentamos
os valores relativos às demonstrações de resultado para os exercícios sociais encerrados em 31 de
dezembro de 2014 e 2013:
Demonstrações do resultado
(Em R$ mil, exceto prejuízo por
ação)
Receita líquida de prestação de
serviços
Outras receitas operacionais
Impostos indiretos
Receitas (despesas) operacionais
Despesas com utilidades e
serviços
Despesas administrativas e
gerais
Despesas com serviços de
pessoas jurídicas
Despesas tributárias
Despesas com provisões para
contingencias
Lucro operacional antes
resultado financeiro

do

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2014

AV

2013

AV

67
(75)
(8)

0,09%
(0,10%)
(0,01%)

-

-

(4)

(0,01%)

(3)

(23,08%)

(62)

(0,08)%

(8)

(61,54%)

(20.083)
-

(27,00%)
-

(2)
-

(13,38%)
-

(44)
(20.193)

(0,06%)
(27,15%)

(13)

(100,00%)

(20.201)

(27,16)

(13)

(100,00%)

Resultado financeiro
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Receitas
com
aplicações
financeiras
Receitas de juros das carteiras
de crédito
Despesas com juros e prêmios
de debêntures
Lucro antes do imposto de renda
e da contribuição social
Imposto
de
renda
contribuição social

e

Prejuízo do exercício/período
Número de ações no final do
exercício/período
Prejuízo em R$ por lote de mil
ações

29

0,04%

-

-

74.382

100,00%

-

-

(54.388)
20.023

(73,12%)
26,92%

-

-

(178)

(0,24%)

(13)

(100,00%)

-

-

(178)

(0,24%)

(13)

(100,00%)

10.000

-

10.000

-

(17,80)

-

(1,3)

-

Adicionalmente, apresentamos a seguir os valores relativos ao balanço patrimonial nas datas indicadas:
Balanços patrimoniais
(Em R$ mil)
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Carteira de crédito
Outros valores a receber
Despesas antecipadas
Tributos a recuperar
Não Circulante
Carteira de crédito
Total
Passivo
Circulante
Obrigações a pagar
Obrigações fiscais
Debêntures
Obrigações
com
Relacionadas
Provisões
para
contingentes
Não circulante
Debêntures
Provisões
para
contingentes
Patrimônio líquido
Capital social
Prejuízos acumulados
Total

partes
passivos

passivos

Em 31 de dezembro de
AV
2013

2014

AV

5.714
6.727
235.480
39
7
247.967

1,22%
1,44%
50,33%
0,01%
0,00
53,00%

1
49
50

2,00%
98,00%
100,00%

219.871
219.871
467.838

47,00%
47,00%
100,00%

50

100,00%

241
92
71.632

0,05%
0,02%
15,31%

9
-

18,00%
-

-

-

53

106,00%

44
72.009

0,01%
15,39%

62

124,00%

396.010

84,65%

-

-

396.010

84,65%

-

-

10
(191)
(181)
467.838

0,00%
(0,04%)
(0,04%)
100,00%

1
(13)
(12)
50

2,00%
(26,00%)
(24,00%)
100,00%
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10.2. - Os diretores devem comentar:
a.

resultados das operações do emissor, em especial:

(i)

descrição de quaisquer componentes importantes da receita

A receita da Companhia decorre: (i) de juros das carteiras de crédito; (ii) das rendas auferidas sobre as
aplicações financeiras; e (iii) da recuperação dos direitos creditórios. Além dos itens citados, inexiste
qualquer outra forma de receita pela Companhia.
Tendo em vista que a Companhia foi constituída em 25 de setembro de 2013 e somente se tornou
operacional em 25 de abril de 2014, não há informações relevantes referentes ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2013.
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, a receita financeira da Companhia foi de
R$74.410.372,72, conforme demonstrada a seguir: (a) R$74.381.863,48 proveniente de receitas de juros
das carteiras de crédito, o que equivale a 99,96% da receita financeira total; e (b) R$28.509,24
provenientes de receitas de aplicações financeiras, o que equivale a 0,04% da receita financeira total.
No período de seis meses findo em 30 de junho de 2015, a receita financeira da Companhia foi de
R$128.595.621,59, conforme demonstrada a seguir: (a) R$127.432.956,33 proveniente de receitas de
juros das carteiras de crédito, o que equivale a 99,10% da receita financeira total; e (b) R$1.162.665,26
provenientes de receitas de aplicações financeiras, o que equivale a 0,90% da receita financeira total.
(ii)

principais fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais

A Diretoria entende que, não houve fatores externos que tenham afetado materialmente os resultados
da Companhia. Para mais informações sobre o fatores que podem, eventualmente, exercer influência
sobre os negócios da Companhia, vide o item 5.1 deste Formulário de Referência.
b.
variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação,
alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços.
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para companhias
registradas na categoria B.
c.
impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da
taxa de juros no resultado operacional e financeiro do emissor.
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para companhias
registradas na categoria B.
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10.3 - Eventos com efeitos relevantes, ocorridos e esperados, nas demonstrações
financeiras

10.3. – Os diretores devem comentar os efeitos relevantes que os eventos abaixo tenham causado ou
se espera que venham a causar nas demonstrações financeiras do emissor e em seus resultados
a.

introdução ou alienação de segmento operacional

Desde a sua constituição, a Companhia não se envolveu em nenhum evento de introdução ou alienação
de segmento operacional.
b.

constituição, aquisição ou alienação de participação societária

Desde a sua constituição,a Companhia não se envolveu em nenhum evento de constituição, aquisição ou
alienação de participação societária.
c.

eventos ou operações não usuais

Desde a sua constituição, a Companhia não se envolveu em operações não usuais ou diversas daquelas
estabelecidas em seu objeto social.
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10.4 - Mudanças significativas nas práticas contábeis - Ressalvas e ênfases no parecer do
auditor

10.4. - Os diretores devem comentar:
a.

mudanças significativas nas práticas contábeis

Nossos diretores entendem que, desde a sua constituição até o presente, a Companhia não sofreu
alteração com relação a sua prática contábil, preservando o conteúdo e forma de publicação, conforme
última demonstração financeira apresentada, referente ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2014, e conforme última demonstração contábil apresentada, referente ao período de seis
meses findo em 30 de junho de 2015, permanecendo em consonância com as normas CPC aprovadas
pela CVM.
b.

efeitos significativos das alterações em práticas contábeis

Não houve qualquer efeito significativo, pois a Companhia não sofreu com qualquer alteração conceitual
contábil, estando ainda em consonância com as normas CPC aprovadas pela CVM, conforme descrito no
item “a” acima.
c.

ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor

Nossos diretores informam que os pareceres emitidos pela Ernst & Young Auditores Independentes S.S.
(“EY”), referente às demonstrações financeiras dos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de
2013 e 2014 e ao período de seis meses findo em 30 de junho de 2015, não contêm ênfase ou ressalvas.
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10.5 - Políticas contábeis críticas

10.5. - Os diretores devem indicar e comentar políticas contábeis críticas adotadas pelo emissor,
explorando, em especial, estimativas contábeis feitas pela administração sobre questões incertas e
relevantes para a descrição da situação financeira e dos resultados, que exijam julgamentos subjetivos
ou complexos, tais como: provisões, contingências, reconhecimento da receita, créditos fiscais, ativos
de longa duração, vida útil de ativos não-circulantes, planos de pensão, ajustes de conversão em
moeda estrangeira, custos de recuperação ambiental, critérios para teste de recuperação de ativos e
instrumentos financeiros
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para companhias
registradas na categoria B.
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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

10.6. - Com relação aos controles internos adotados para assegurar a elaboração de demonstrações
financeiras confiáveis, os diretores devem comentar:
a.
grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e providências adotadas
para corrigi-las
Os diretores da Companhia acreditam que o grau de eficiência dos controles internos adotados para
assegurar a elaboração das demonstrações financeiras é satisfatório.
Como forma de assegurar a elaboração e divulgação de demonstrações financeiras confiáveis, os
diretores da Companhia adotam controles internos adequados, participando a área de Compliance, e
Auditoria Externa prévia às publicações.
b.
deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório do auditor
independente
Como prática para monitoramento periódico a Diretoria realiza reuniões entre a equipe de Auditoria
Externa e sua própria equipe a fim de alinhar pontos de discussão, metodologia e prazos para mitigar e
sanar eventuais itens e recomendações decorrentes das visitas periódicas e anuais. Além de monitorar
os relatórios fornecidos pela Auditoria Externa, ao final de cada exercício social.
Porém, não foram detectadas deficiências, bem como não foram formalizadas recomendações
pertinentes, pelos nossos Auditores Independentes, no relatório final de Demonstrações Financeiras
referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2013 e 2014.
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10.7 - Destinação de recursos de ofertas públicas de distribuição e eventuais desvios

10.7. - Caso a emissora tenha feito oferta pública de distribuição de valores mobiliários, os diretores
devem comentar:
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para companhias
registradas na categoria B.
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10.8 - Itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras

10.8. – Os diretores devem descrever os itens relevantes não evidenciados nas demonstrações
financeiras do emissor, indicando:
a.
os ativos e passivos detidos pelo emissor, 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; e (v) contratos
de
recebimentos futuros de financiamentos.
Inexistem ativos e passivos detidos pela Companhia, contratos, responsabilidades, ou quaisquer outros
componentes não evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia referentes aos exercícios
sociais encerrados em 31 de dezembro de 2013 e 2014, bem como nas demonstrações contábeis da
Companhia referentes ao período de seis meses findo em 30 de junho de 2015.
As demonstrações financeiras e as demonstrações contábeis sofrem criteriosa auditoria, e a Companhia
permanece em conformidade com a legislação e orientação de órgãos competentes.
b.

outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

Inexistem quaisquer outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia
referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2013 e 2014, bem como nas
demonstrações contábeis da Companhia referentes ao período de seis meses findo em 30 de junho de
2015.
As demonstrações financeiras e as demonstrações contábeis sofrem criteriosa auditoria, e a Companhia
permanece em conformidade com a legislação e orientação de órgãos competentes.
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10.9 - Comentários sobre itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

10.9. - Em relação a cada um dos itens não evidenciados nas demonstrações financeiras indicados no
item 10.8, os diretores devem comentar:
a.
como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado
operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras da emissora
Item não aplicável visto que não há itens ativos ou passivos não evidenciados nas demonstrações
financeiras da Companhia.
b.

natureza e o propósito da operação

Item não aplicável visto que não há itens ativos ou passivos não evidenciados nas demonstrações
financeiras da Companhia.
c.
natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do emissor em
decorrência da operação
Item não aplicável visto que não há itens ativos ou passivos não evidenciados nas demonstrações
financeiras da Companhia.
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10.10 - Plano de negócios

10.10. - Os diretores devem indicar e comentar os principais elementos do plano de negócios,
explorando especificamente os seguintes tópicos
Em relação ao plano de negócios, os diretores da Companhia não fizeram e nem demonstraram
pretensão de fazer investimentos, adquirir qualquer tipo de imóvel, maquinário ou patentes, e nem
lançar novos produtos e serviços. Desta forma, não é possível que qualquer alteração no plano de
negócios venha a afetar a capacidade produtiva da Companhia.
Adicionalmente, a Companhia está constantemente buscando adquirir créditos oriundos de operações
praticadas por instituições financeiras, os quais serão dados em garantia nas emissões de valores
mobiliários realizadas pela Companhia nos termos da Resolução CMN nº 2.686/00, uma vez que esta
atividade faz parte do objeto social da Companhia.
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10.11 - Outros fatores com influência relevante

10.11. - Comentar sobre outros fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho
operacional e que não tenham sido identificados ou comentados nos demais itens desta seção
Não houve outros fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho operacional da
Companhia e que já não tenham sido identificados ou comentados nos demais itens desta seção 10.
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11.1 - Projeções divulgadas e premissas

11. - Projeções
11.1. - Projeções divulgadas e premissas
A Companhia não divulgou projeções e estimativas. De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, a
divulgação de projeções e estimativas é facultativa.
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11.2 - Acompanhamento e alterações das projeções divulgadas

11.2. - Na hipótese de o emissor ter divulgado, nos últimos três exercícios sociais, projeções sobre a
evolução de seus indicadores:
A Companhia não divulgou projeções e estimativas. De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, a
divulgação de projeções e estimativas é facultativa.
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12.1 - Descrição da estrutura administrativa

12. - Assembleia Geral e Administração
12.1. - Descrever a estrutura administrativa do emissor, conforme estabelecido no seu estatuto social
e regimento interno, identificando:
A Companhia é administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria, estando os
conselheiros e diretores dispensados de oferecer garantia para o exercício de suas funções.
O mandato dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria é de 02 (dois) anos, sendo
possível a reeleição de quaisquer dos eleitos.
a.

atribuições de cada órgão e comitê.

Assembleia Geral
A Assembleia Geral tem poder para decidir todos os negócios relativos ao objeto da Companhia e tomar
as decisões que julgar conveniente à sua defesa e desenvolvimento, observadas as competências
específicas dos demais órgãos de administração da Companhia.
As matérias abaixo somente poderão ser consideradas aprovadas em Assembleia Geral quando tiverem
o voto favorável de Acionistas que representem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das ações
ordinárias emitidas pela Companhia: I – alteração de quaisquer das disposições do Estatuto Social que
envolva (a) a alteração do objeto social da Companhia, inclusive para a inclusão da prática de novas
atividades econômicas, e (b) mudança da forma de funcionamento dos órgãos da administração e seu
modo de atuação na condução da administração da Companhia; II – operações de fusão, incorporação
ou cisão da Companhia, ou ainda sua liquidação ordinária ou cessação do estado de liquidação; III –
incorporação, pela Companhia, (a) de outra sociedade, ou (b) de parcela de patrimônio de outra
sociedade; IV – criação de ações preferenciais ou aumento de classe de ações preferenciais sem guardar
proporções com as demais; V – alteração nas preferências, vantagens e condições de resgate ou
amortização de uma ou mais classes de ações preferenciais, ou criação de nova classe mais favorecida;
VI – redução do dividendo obrigatório; VII - redução do capital social; VIII – dissolução da Companhia; IX
- participação em grupo de sociedades, nos termos do artigo 265 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de
1976; e X – criação de partes beneficiárias.
A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 04 (quatro) meses seguintes ao término do
exercício social da Companhia, a fim de serem discutidos os assuntos previstos em lei e,
extraordinariamente quando convocada, a fim de discutirem assuntos de interesse da Companhia, ou
ainda quando as disposições do Estatuto Social ou da legislação vigente exigirem deliberações dos
Acionistas, devendo ser convocada: (a) por iniciativa do Presidente do Conselho de Administração ou a
pedido da maioria de seus membros; ou (b) pelo Conselho Fiscal ou pelos Acionistas, nos casos previstos
em lei. Todas as convocações deverão indicar a ordem do dia, explicando ainda, no caso de reforma
estatutária, a matéria objeto.
A Assembleia Geral, seja ela ordinária ou extraordinária, será instalada e presidida pelo Presidente do
Conselho de Administração, que convidará um dos presentes para secretariar os assuntos tratados. Na
ausência do Presidente do Conselho de Administração, a Assembleia Geral será instalada por qualquer
um dos administradores da companhia, que a presidirá.
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A representação do Acionista na Assembleia Geral se dará nos termos do § 1º do artigo 126 da Lei das
Sociedades por Ações, desde que o respectivo instrumento de procuração tenha sido entregue na sede
social da Companhia com até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência do horário para o qual estiver
convocada a Assembleia Geral. Se o instrumento de representação for apresentado fora do prazo de
antecedência acima mencionado, este somente será aceito com a concordância do Presidente da
Assembleia Geral.
Conselho de Administração
O Conselho de Administração será composto por 03 (três) membros, acionistas ou não, eleitos pela
Assembleia Geral e por ela destituíveis a qualquer tempo.
O Conselho de Administração será composto por um Presidente, um Vice-Presidente e, ainda, por um
conselheiro sem denominação específica.
As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas por maioria de votos dos membros
presentes na reunião, não computados os votos em branco, cabendo ao Presidente em exercício, além
de seu voto ordinário, na hipótese de empate, o voto de qualidade.
Competências do Conselho de Administração
Compete ao Conselho de Administração, além das matérias elencadas pela legislação vigente: (i) fixar e
aprovar os planos de negócios e de investimentos da Companhia, propostas pela Diretoria; (ii) eleger,
destituir e substituir os membros da Diretoria, fixando suas atribuições e remuneração mensal; (iii)
fiscalizar a gestão dos Diretores, examinando os livros e papéis da Companhia, seus contratos
formalizados ou em vias de celebração, bem como solicitar informações sobre quaisquer outros atos;
(iv) convocar a Assembleia Geral Ordinária e, quando julgar conveniente, ou nos casos em que a
convocação é determinada pela lei ou pelo presente Estatuto Social, a Assembleia Geral Extraordinária;
(v) manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria; (vi) escolher e destituir os
auditores independentes da Companhia; (vii) aprovar a alteração do endereço da sede social da
Companhia, bem como a abertura de filiais, escritórios ou representações; (viii) autorizar a Companhia a
adquirir suas próprias ações, para cancelamento ou manutenção em tesouraria, bem como as condições
para alienação das ações mantidas em tesouraria; (ix) autorizar a alienação ou oneração de elemento do
ativo permanente da Companhia; (x) autorizar a constituição de ônus reais e a prestação de garantias e
obrigações à terceiros, exceto quando realizada no curso normal dos negócios; (xi) autorizar a tomada
de empréstimos e financiamentos pela Companhia; e (xii) autorizar a emissão de títulos e valores
mobiliários relacionados a créditos financeiros adquiridos pela Companhia.
Diretoria
A Diretoria será composta por até 04 (quatro) membros, acionistas ou não, residentes no país, eleitos
pelo conselho de Administração, sendo 01 (um) Diretor Presidente, 01 (um) Diretor de Relações com
Investidores e 02 (dois) Diretores sem designação específica.
Para o exercício da função de membro da Diretoria, poderão ser contatados profissionais para este fim
específico, ou ainda membros do Conselho de Administração.
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Competência da Diretoria
Os membros da Diretoria possuem amplos poderes para representar a Companhia ativa e passivamente,
gerir seus negócios, praticar todos os atos necessários para realização de operações relacionadas com o
objeto social descrito no Estatuto Social, conforme normas e diretrizes determinadas pelo Conselho de
Administração, podendo para este fim, contrair empréstimos e financiamento, adquirir, alienar e
constituir ônus reais sobre bens e direitos da Companhia, definir a política de cargos e salários dos
funcionários e prestadores de serviços da Companhia.
Adicionalmente, a representação da Companhia caberá à Diretoria.
Conselho Fiscal
A Companhia possuirá um Conselho Fiscal, com as atribuições legais, o qual será composto por 03 (três)
membros, sendo um Presidente, um Vice-Presidente e um conselheiro sem denominação específica,
eleitos pela Assembleia Geral, admitida a reeleição, com atribuições e prazos de mandato previstos em
lei.
O Conselho Fiscal somente será instalado nos exercícios fiscais em que for convocado pelos Acionistas,
nos termos da lei.
b.

data de instalação do conselho fiscal, se este não for permanente, e de criação dos comitês.

De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para companhias
registradas na categoria B.
c.

mecanismos de avaliação de desempenho de cada órgão ou comitê.

De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para companhias
registradas na categoria B.
d.

em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais.

A Companhia deverá obrigatoriamente ser representada: (i) pela assinatura do Diretor Presidente,
agindo isoladamente; (ii) por assinatura conjuntas de 02 (dois) Diretores; (iii) por 01 (um) Diretor em
conjunto com 01 (um) procurador da Companhia; ou (iv) por 02 (dois) procuradores da Companhia em
conjunto, desde que investidos de poderes específicos.
As procurações mencionadas acima deverão ser outorgadas obrigatoriamente pelo Diretor Presidente,
agindo isoladamente, ou por 02 (dois) membros da Diretoria em conjunto, devendo ter expressamente
especificados os poderes outorgados, sob pena de invalidade do mandato, não podendo possuir
validade superior a 01 (um) ano, exceto as de caráter “ad judicia”.
A Companhia poderá ser representada por apenas 01 (um) membro da Diretoria, ou ainda por apenas
01 (um) procurador com poderes especiais, perante repartições públicas, sociedades de economia
mista, empresas públicas e concessionárias de serviços públicos: (i) em atos que não acarretem em
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criação de obrigações para a Companhia; (ii) no exercício do cumprimento de obrigações tributárias,
parafiscais e trabalhista; e (iii) na preservação de seus direitos em processos administrativos.
Adicionalmente, a representação ativa e passiva da Companhia em Juízo, para receber citação ou
notificação, prestar depoimento pessoal ou atos análogos, caberá ao Diretor Presidente e, na sua
ausência, a qualquer um dos Diretores.
Compete ao Diretor Presidente: (i) fazer cumprir o Estatuto Social e as diretrizes e as deliberações
tomadas em Assembleias Gerais, nas reuniões do Conselho de Administração e nas suas próprias
reuniões; (ii) administrar, gerir e superintender os negócios sociais, e emitir e aprovar instruções e
regulamentos internos que julgar úteis ou necessários, para se fazer cumprir a orientação geral do
Conselho de Administração acerca dos negócios da Companhia, nos termos do Artigo 24, “i”, do
presente Estatuto Social; (iii) manter os membros do Conselho de Administração informados sobre as
atividades da Companhia e o andamento de suas operações; (iv) submeter, anualmente, à apreciação do
Conselho de Administração, o Relatório da Administração e as contas da Diretoria, acompanhados do
relatório dos auditores independentes, bem como a proposta de destinação dos lucros apurados no
exercício anterior; (v) elaborar e propor, ao Conselho de Administração, os orçamentos anuais e
plurianuais, os planos estratégicos, os projetos de expansão e os programas de investimento; e (vi)
exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Conselho de Administração.
Compete ao Diretor de Relação com Investidores: (i) representar a Companhia perante a CVM, Banco
Central do Brasil e demais órgãos relacionados às atividades desenvolvidas no mercado de capitais; (ii)
representar a Companhia junto a seus investidores e acionistas; e (iii) manter atualizado o registro de
Companhia aberta.
Compete aos Diretores sem designação específica auxiliar o Diretor Presidente em todas as tarefas que
este lhe atribuir, exercer as atividades referentes às funções que lhes tenham sido outorgadas pelo
Conselho de Administração e praticar todos os atos necessários ao funcionamento regular da
Companhia, desde que autorizados pelo Conselho de Administração.
e.
mecanismos de avaliação de desempenho dos membros do conselho de administração, dos
comitês e da diretoria.
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para companhias
registradas na categoria B.
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12.2 - Regras, políticas e práticas relativas às assembleias gerais

12.2. – Descrever as regras, políticas e práticas relativas às assembleias gerais
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para companhias
registradas na categoria 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

31/12/2014

Demonstrações Financeiras

Diário Oficial do Estado de Sao Paulo - SP

10/04/2015

O Dia - SP

10/04/2015

Diário Oficial do Estado de Sao Paulo - SP

14/07/2015

O Dia - SP

14/07/2015

Diário Oficial do Estado de Sao Paulo - SP

21/08/2014

O Dia - SP

21/08/2014

Ata da AGO que Apreciou as Demonstrações Financeiras

31/12/2013

Ata da AGO que Apreciou as Demonstrações Financeiras
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12.4 - Regras, políticas e práticas relativas ao Conselho de Administração

12.4. – Descrever as regras, políticas e práticas relativas ao Conselho de Administração, indicando:
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para companhias
registradas na categoria B.
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12.5 - Descrição da cláusula compromissória para resolução de conflitos por meio de
arbitragem

12.5. - Descrição da cláusula compromissória para a resolução dos conflitos por meio de arbitragem
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para companhias
registradas na categoria B.
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185

Profissão

CPF

administrador de empresas

218.718.568-09

empresária

282.377.178-64

Pertence à Diretoria e ao Conselho de Administração
30 - Presidente do C.A. e Diretor Presidente

engenheiro

30/04/2015

30/04/2015

04/08/2015

04/08/2015

30/04/2015

30/04/2015

04/08/2015

04/08/2015

Data de posse

Data da eleição

Sim

AGO 2017

Sim

AGO 2017

Sim

AGO 2015

Sim

AGO 2017

Foi eleito pelo controlador

Prazo do mandato

Versão : 1

João Paulo dos Santos Pacífico - 267.616.938-61

PÁGINA: 101 de 169

Atua na área de recursos humanos da Companhia desde maio/2011; e como membro do Conselho de Administração da Companhia desde 04 de agosto de 2015. Anteriormente atuou na BDO Auditores, como auditora
independente – de dezembro/2009 a maio/2011. O administrador declara, para os fins e nos termos do item 12.8.b. do Anexo 24 da Instrução CVM nº. 480/2009 que, nos últimos 5 (cinco) anos, não esteve sujeito aos
efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhuma condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e nenhuma condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa,
que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial.

Aline Fernandes Correa - 368.111.278-99

Atua como administradora da Gaia Esportes & Saúde Ltda., empresa do mesmo grupo da Companhia - desde setembro/2011; e como membro do Conselho de Administração da Renova Companhia Securitizadora de
Créditos Financeiros S.A., companhia securitizadora de créditos financeiros - desde agosto/2014. O administrador declara, para os fins e nos termos do item 12.8.b. do Anexo 24 da Instrução CVM nº. 480/2009 que,
nos últimos 5 (cinco) anos, não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhuma condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e nenhuma condenação transitada
em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial.

Gabriela dos Santos Pacifico - 282.377.178-64

Atua nas seguintes empresas do grupo econômico da Companhia: como Diretor da da Gaia Securitizadora S.A. (companhia aberta), companhia securitizadora de créditos imobiliários – desde setembro/2014; como
Diretor de Relações com Investidores da Gaia Agro Securitizadora S.A. (companhia aberta), companhia securitizadora de créditos imobiliários e do agronegócio - desde abril/2014; e como Diretor de Relações com
Investidores da Gaia Cred Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A., companhia securitizadora de créditos financeiros - desde maio/2014; como Diretor de Relações com Investidores da Renova
Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A., companhia securitizadora de créditos financeiros - desde agosto/2015 e atuou como membro do Conselho de Administração - agosto/2014 a agosto/2015. Atuou
Itaú Unibanco S.A. como gerente de finanças - de outubro/2010 a março/2012. Atuou no Banco Matone S.A. como gerente de avaliação de negócios - de julho/2008 a outubro/2010. O administrador declara, para os
fins e nos termos do item 12.8.b. do Anexo 24 da Instrução CVM nº. 480/2009 que, nos últimos 5 (cinco) anos, não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhuma condenação ou aplicação de
pena em processo administrativo perante a CVM e nenhuma condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer
atividade profissional ou comercial.

Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa - 218.718.568-09

Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações

Não ocupa outro cargo

267.616.938-61

João Paulo dos Santos Pacífico

21 - Vice Presidente Cons. de Administração

Pertence apenas ao Conselho de Administração

22 - Conselho de Administração (Efetivo)

Pertence apenas ao Conselho de Administração

12 - Diretor de Relações com Investidores

Pertence apenas à Diretoria

Cargo eletivo ocupado

Orgão administração

35

contadora

368.111.278-99

Não ocupa outro cargo

27

Aline Fernandes Correa

Não ocupa outro cargo

34

Gabriela dos Santos Pacifico

Não ocupa outro cargo

32

Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Idade

Nome
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Atua como Diretor Presidente e Presidente do Conselho de Administração da Gaia Securitizadora S.A. (companhia aberta), companhia securitizadora de créditos imobiliários – desde março de 2009; e da Gaia Agro
Securitizadora S.A. (companhia aberta), companhia securitizadora de créditos imobiliários e do agronegócio - desde janeiro de 2012. Atua como Diretor das seguintes empresas do grupo econômico da Companhia:
Gaia Agro Assessoria Financeira Ltda., empresa de prestação de serviços de consultoria financeira e estruturação de operações financeiras - desde setembro/2013; Gaia Esportes & Saúde Ltda., que tem com objeto
social a prestação de serviços de assessoria e consultoria na área esportiva - desde setembro/2011; GaiaFit Artigos Esportivos Ltda., empresa de pesquisa e desenvolvimento, compra e revenda de roupas e
acessórios de vestuário, bem como equipamentos e acessórios para a prática de esportes - desde fevereiro/2014; GaiaSec Assessoria Financeira Ltda., empresa de prestação de serviços de consultoria financeira e
estruturação de operações financeiras - desde maço/2009; GaiaServ Assessoria Financeira Ltda., empresa de prestação de serviços de cobrança, gestão, monitoramento e administração de recebíveis - desde
agosto/20009; Nova Atlantis Participações Ltda., holding do grupo - desde agosto/2009; Gaia Cred Securitizadora de Créditos Financeiros S.A., companhia securitizadora de créditos financeiros - desde maio/2014; e
Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A., companhia securitizadora de créditos financeiros - desde setembro/2013. Ainda, atua como Presidente do Conselho de Administração das seguintes
empresas do grupo econômico da Companhia: Gaia Cred Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. - desde maio/2014; e Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. - desde setembro/2013.
Atuou como Diretor de Relações com Investidores e de Estruturação da Matone Securitizadora S.A. (companhia aberta), companhia securitizadora de créditos imobiliários - de (06/2008) a (03/2009). O administrador
declara, para os fins e nos termos do item 12.8.b. do Anexo 24 da Instrução CVM nº. 480/2009 que, nos últimos 5 (cinco) anos, não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhuma condenação
ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e nenhuma condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de
qualquer atividade profissional ou comercial.
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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:
Na data deste Formulário de Referência, a Companhia não possui comitês instalados.
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12.9 - Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas a
administradores do emissor, controladas e controladores
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para companhias registradas na categoria
B.
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12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e
controladas, controladores e outros
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para companhias registradas na categoria
B.
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12.11 - Acordos, inclusive apólices de seguros, para pagamento ou reembolso de despesas
suportadas pelos administradores

12.11. - Acordos, inclusive apólices de seguro, para pagamento ou o reembolso de despesas
suportadas pelos administradores
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para companhias
registradas na categoria B.
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12.12 - Outras informações relevantes

12.12. - Outras informações relevantes
Relação das Assembleias da Companhia realizadas nos últimos 3 (três) anos:
Data
Tipo de Assembleia
Instalação em segunda convocação
Quórum de instalação

04 de agosto de 2015
Assembleia Geral Extraordinária
Não
100,0%

Data
Tipo de Assembleia
Instalação em segunda convocação
Quórum de instalação

25 de junho de 2014
Assembleia Geral Extraordinária
Não
100,0%

Data
Tipo de Assembleia
Instalação em segunda convocação
Quórum de instalação

30 de abril de 2015
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Não
100,0%

Data
Tipo de Assembleia
Instalação em segunda convocação
Quórum de instalação

30 de abril de 2014
Assembleia Geral Ordinária
Não
100,0%

Data
Tipo de Assembleia
Instalação em segunda convocação
Quórum de instalação

25 de abril de 2014
Assembleia Geral Extraordinária
Não
100,0%

Data
Tipo de Assembleia
Instalação em segunda convocação
Quórum de instalação

25 de setembro de 2013
Assembleia Geral de Constituição
Não
100,0%
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13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária

13. - Remuneração dos Administradores
13.1. - Descrever a política ou prática de remuneração do conselho de administração, da diretoria
estatutária e não estatutária, do conselho fiscal, dos comitês estatutários e dos comitês de auditoria,
de risco, financeiro e de remuneração, abordando os seguintes aspectos:
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para companhias
registradas na categoria B.
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13.2 - Remuneração total do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho fiscal
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Este item não é aplicável, uma vez que os diretores da Companhia, assim como os membros do Conselho de
Administração, dispensaram qualquer remuneração.
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13.3 - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho
fiscal

13.3. - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e do conselho fiscal
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para companhias
registradas na categoria B.
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13.4 - Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e diretoria
estatutária

13.4. - Em relação ao plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e da
diretoria estatutária, em vigor no último exercício social e previsto para o exercício social corrente,
descrever:
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para companhias
registradas na categoria B.
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13.5 - Participações em ações, cotas e outros valores mobiliários conversíveis, detidas por
administradores e conselheiros fiscais - por órgão

13.5. - Informar a quantidade de ações ou cotas direta ou indiretamente detidas, no Brasil ou no
exterior, e outros valores mobiliários conversíveis em ações ou cotas, emitidos pelo emissor, seus
controladores diretos ou indiretos, sociedades controladas ou sob controle comum, por membros do
conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal, agrupados por órgão, na
data de encerramento do último exercício social.
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para companhias
registradas na categoria B.
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13.6 - Remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoria
estatutária

13.6. - Em relação à remuneração baseada em ações reconhecida no resultado dos três últimos
exercícios sociais e à prevista para o exercício social corrente, do conselho de administração e da
diretoria estatutária, elaborar tabela com o seguinte conteúdo:
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para companhias
registradas na categoria B.
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13.7 - Informações sobre as opções em aberto detidas pelo conselho de administração e
pela diretoria estatutária

13.7. - Em relação às opções em aberto do conselho de administração e da diretoria estatutária ao
final do último exercício social
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para companhias
registradas na categoria B.
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13.8 - Opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações do
conselho de administração e da diretoria estatutária

13.8. - Em relação às opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações
do conselho de administração e da diretoria estatutária, nos três últimos exercícios sociais
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para companhias
registradas na categoria B.
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13.9 - Informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos itens 13.6 a
13.8 - Método de precificação do valor das ações e das opções

13.9. - Descrição sumária das informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos
itens 13.6 a 13.8, tal como a explicação do método de precificação do valor das ações e das opções
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para companhias
registradas na categoria B.
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13.10 - Informações sobre planos de previdência conferidos aos membros do conselho de
administração e aos diretores estatutários

13.10. - Informações sobre planos de previdência conferidos aos membros do conselho de
administração e aos diretores estatutários
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para companhias
registradas na categoria B.

101
AMECURRENT 710609697.12 11-mar-15 23:16

PÁGINA: 117 de 169
201

Formulário de Referência - 2015 - RENOVA Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.

Versão : 1

13.11 - Remuneração individual máxima, mínima e média do conselho de administração, da
diretoria estatutária e do conselho fiscal
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para companhias registradas na categoria
B.
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13.12 - Mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de
destituição do cargo ou de aposentadoria

13.12. - Descrever arranjos contratuais, apólices de seguros ou outros instrumentos que estruturem
mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de destituição do cargo
ou de aposentadoria, indicando quais as consequências financeiras para o emissor
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para companhias
registradas na categoria B.
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13.13 - Percentual na remuneração total detido por administradores e membros do
conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores

13.13. - Em relação aos três últimos exercícios sociais, indicar o percentual da remuneração total de
cada órgão reconhecida no resultado do emissor referente a membros do conselho de administração,
da diretoria estatutária ou do conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores, diretos
ou indiretos, conforme definido pelas regras contábeis que tratam desse assunto
Os diretores da Companhia, assim como os membros do Conselho de Administração, dispensaram
qualquer remuneração.
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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

13.14. - Em relação aos três últimos exercícios sociais, indicar os valores reconhecidos no resultado do
emissor como remuneração de membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do
conselho fiscal, agrupados por órgão, por qualquer razão que não a função que ocupam, como por
exemplo, comissões e serviços de consultoria ou assessoria prestados
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para companhias
registradas na categoria B.
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13.15 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal reconhecida no resultado de
controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de controladas do emissor

13.15. - Em relação aos três últimos exercícios sociais, indicar os valores reconhecidos no resultado de
controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de controladas do emissor,
como remuneração de membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do
conselho fiscal do emissor, agrupados por órgão, especificando a que título tais valores foram
atribuídos a tais indivíduos
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para companhias
registradas na categoria B.
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13.16 - Outras informações relevantes

13.16. – Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Os diretores da Companhia, assim como os membros do Conselho de Administração, dispensaram
qualquer remuneração.
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14.1 - Descrição dos recursos humanos

14. - Recursos Humanos
14.1. - Descrever os recursos humanos do emissor, fornecendo as seguintes informações:
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para companhias
registradas na categoria B.
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14.2 - Alterações relevantes - Recursos humanos

14.2. - Comentar qualquer alteração relevante ocorrida com relação aos números divulgados no
item 14.1 acima
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para companhias
registradas na categoria B.
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14.3 - Descrição da política de remuneração dos empregados

14.3. - Descrever as políticas de remuneração dos empregados do emissor, informando
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para companhias
registradas na categoria B.
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14.4 - Descrição das relações entre o emissor e sindicatos

14.4.

Descrição das relações entre o emissor e sindicatos

De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para companhias
registradas na categoria B.
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Nacionalidade-UF

0

9.999

1

TOTAL

10.000

0

100,000000%

0,000000%

0,000000%

99,990000%

0,010000%

Ações ordinárias %

Qtde. de ações (Unidades)

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

OUTROS

11.101.923/0001-56

Nova Atlantis Participações Ltda.

267.616.938-61

João Paulo dos Santos Pacifico

Classe ação

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

CPF/CNPJ acionista

Acionista

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Não

Não

Ações %

0

0

0

0

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Participa de acordo de acionistas

Sim

Não

0,000000%

0,000000%

0,000000%

0,000000%

0,000000%

Ações preferenciais %

Acionista controlador
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25/09/2013

10.000

0

0

9.999

1

Qtde. total de ações (Unidades)

Última alteração
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Total ações %
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213

TOTAL

538.697

26.934

100,000000

4,999842

0

TOTAL

OUTROS

Qtde. de ações (Unidades)
0.000000

0

0

0

Classe ação

Não

Ações %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Participa de acordo de acionistas

511.763

95,000158

Ações ordinárias %

Nacionalidade-UF

267.616.938-61

João Paulo dos Santos Pacífico

Nova Atlantis Participações Ltda.

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária
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0,000000

0,000000

0,000000

Sim

Ações preferenciais %

Acionista controlador

538.697

26.934

511.763

11.101.923/0001-56

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

Última alteração

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

30/04/2015

Quantidade acionistas pessoa física
(Unidades)

1

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 preferenciais (Unidades)

0

0,000000%

Total

0

0,000000%
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15.4 - Organograma dos acionistas

15.4. - Caso o emissor deseje, inserir organograma dos acionistas do emissor, identificando todos os
controladores diretos e indiretos bem como os acionistas com participação igual ou superior a 5% de
uma classe ou espécie de ações, desde que compatível com as informações apresentadas nos itens
15.1 e 15.2
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para companhias
registradas na categoria B.

116
AMECURRENT 710609697.12 11-mar-15 23:16

PÁGINA: 131 de 169
215

Formulário de Referência - 2015 - RENOVA Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.

Versão : 1

15.5 - Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador seja
parte

15.5. - Com relação a qualquer acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o
controlador seja parte, regulando o exercício do direito de voto ou a transferência de ações de
emissão do emissor, indicar:
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para companhias
registradas na categoria B.
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15.6 - Alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle e
administradores do emissor

15.6. - Alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle e administradores
do emissor
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para companhias
registradas na categoria B.
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15.7 - Outras informações relevantes

15.7. - Outras informações relevantes
Não há outras informações consideradas relevantes pela Companhia.
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16.1 - Descrição das regras, políticas e práticas do emissor quanto à realização de
transações com partes relacionadas

16. - Transações com Partes Relacionadas
16.1. - Descrever as regras, políticas e práticas do emissor quanto à realização de transações com
partes relacionadas, conforme definidas pelas regras contábeis que tratam desse assunto
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para companhias
registradas na categoria B.
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Natureza e razão para a operação
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Não há previsão.

Rescisão ou extinção

0,000000

Não há previsão.

NÃO

Garantia e seguros

9 meses

Compartilhamento de contratos de prestação de serviços relativos à estruturação, emissão e gestão das debêntures que são firmados e
representados, conjuntamente, pela Companhia e sua controladora Gaia Assessoria Financeira Ltda., cujas receitas de prestação de serviços e os
seus respectivos custos são reconhecidos na Companhia.

-

Objeto contrato

R$ 53.000,00

Controladora

53.000,00

Relação com o emissor

Gaia Assessoria Financeira Ltda.

Natureza e razão para a operação

Não há previsão.

0,000000

Rescisão ou extinção

NÃO

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Não há previsão

12 meses.

Duração

Garantia e seguros

-

Montante (Reais)

Compartilhamento de contratos de prestação de serviços relativos à estruturação, emissão e gestão das debêntures que são firmados e
representados, conjuntamente, pela Companhia e sua controladora Gaia Assessoria Financeira Ltda., cujas receitas de prestação de serviços e os
seus respectivos custos são reconhecidos na Companhia.

R$1.000,00

Saldo existente

Objeto contrato

1.000,00

Montante envolvido
(Reais)

Controladora

Data
transação

Versão : 1

Relação com o emissor

Gaia Assessoria Financeira Ltda.

Parte relacionada

16.2 - Informações sobre as 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

16.3. - Em relação a cada uma das transações ou conjunto de transações mencionados no item 16.2
acima ocorridas no último exercício social: (a) identificar as medidas tomadas para tratar de conflitos
de interesses; e (b) demonstrar o caráter estritamente comutativo das condições pactuadas ou o
pagamento compensatório adequado
Quando da celebração de transações com partes relacionadas, a Companhia sempre considerará o curso
habitual das atividades das partes e as condições equânimes de mercado. Todos os contratos firmados
com partes relacionadas serão celebrados com declarações das respectivas partes que pretendem
minimizar os possíveis conflitos de interesses existentes e oferecem conforto às partes interessadas com
relação ao objeto contratado, bem como os instrumentos contratuais contarão com cláusulas comuns a
todo contrato que permitirão o término da relação contratual na ocorrência de determinados fatos.
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25/09/2013

Tipo de capital

25/09/2013

Tipo de capital

30/06/2014

Tipo de capital

Data da autorização ou
aprovação

Capital Subscrito

Capital Emitido

Capital Integralizado

10.000,00

10.000,00

10.000,00

Valor do capital (Reais)

17.1 - Informações sobre o capital social

Prazo de integralização
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10.000

10.000

10.000

Quantidade de ações
ordinárias (Unidades)

0

0

0

Quantidade de ações
preferenciais (Unidades)
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10.000

10.000

Quantidade total de ações
(Unidades)
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17.2 - Aumentos do capital social
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para companhias registradas na categoria
B.
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17.3 - Informações sobre desdobramentos, grupamentos e bonificações de ações
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para companhias registradas na categoria
B.
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17.4 - Informações sobre reduções do capital social
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para companhias registradas na categoria
B.
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17.5 - Outras informações relevantes

17.5. - Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Não há outras informações consideradas relevantes pela Companhia.
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18.2 - Descrição de eventuais regras estatutárias que limitem o direito de voto de
acionistas significativos ou que os obriguem a realizar oferta pública

De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para companhias
registradas na categoria B.
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18.3 - Descrição de exceções e cláusulas suspensivas relativas a direitos patrimoniais ou
políticos previstos no estatuto

18.3. - Descrição de exceções e cláusulas suspensivas relativas a direitos patrimoniais ou políticos
previstos no estatuto
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para companhias
registradas na categoria B.
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18.5 - Descrição dos outros valores mobiliários emitidos
Valor mobiliário

Debêntures

Identificação do valor
mobiliário

1ª, 2ª, 3ª e 4ª Séries da 1ª Emissão de debêntures

Data de emissão

25/04/2014

Data de vencimento

25/04/2024

Quantidade
(Unidades)

700

Valor total
(Reais)

700.000.000,00

Restrição a circulação

Sim

Descrição da restrição

Por se tratar de uma oferta no âmbito da Instrução CVM 476, o valor mínimo de
investimento é de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), sendo que as debêntures
somente poderão ser negociadas nos mercados regulamentados de valores mobiliários
depois de decorridos 90 (noventa) dias de sua subscrição pelo investidor.

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Sim

Hipótese e cálculo do valor de
resgate

A Companhia poderá, a qualquer momento, realizar o resgate antecipado facultativo da
totalidade das debêntures, abrangendo apenas uma ou todas as séries, conforme o
caso: (i) caso o Agente de Cobrança (conforme definido na Escritura de Emissão)
verifique, devendo informar a Companhia e o Agente Fiduciário (conforme definido na
Escritura de Emissão) até o 5º (quinto) dia útil de cada mês, que o Fundo de Custeio
(conforme definido na Escritura de Emissão) não possui fundos suficientes para arcar
com os custos descritos no Anexo 3 da Escritura de Emissão pelos próximos 6 (seis)
meses contados da data de tal verificação, sem que haja recomposição do Fundo de
Custeio por meio da recuperação dos créditos, em até 30 (trinta) dias da referida
verificação de insuficiência; e/ou (ii) seja rescindido o Contrato de Cobrança (conforme
definido na Escritura de Emissão) com o Agente de Cobrança, exceto se suas
obrigações no referido contrato forem assumidas em 30 (trinta) dias da rescisão por
outra empresa aprovada pelos Debenturistas (conforme definido na Escritura de
Emissão), observado o quórum de aprovação previsto na Cláusula 7.12 da Escritura de
Emissão. Não haverá o resgate antecipado parcial das Debêntures. Não será devido
aos Debenturistas o pagamento de prêmio caso ocorra o resgate antecipado das
Debêntures.

Características dos valores
mobiliários

A emissão das Debêntures foi realizada por meio de oferta pública com esforços
restritos, nos termos da Instrução CVM 476. As Debêntures vencer-se-ão em
25/04/2024. No campo 18.10 também estão descritas as demais características das
Debêntures, bem como as hipóteses em que as Debêntures de qualquer série e todas
as obrigações assumidas pela Companhia nos termos da Escritura de Emissão serão
consideradas antecipadamente vencidas.
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18.6 - Mercados brasileiros em que valores mobiliários são admitidos à negociação

18.6. - Mercados brasileiros em que valores mobiliários são admitidos à negociação
As debêntures da 1ª emissão da Companhia são admitidas à negociação na CETIP S.A. – Mercados
Organizados, sob os códigos “RSCF11”, “RSCF21”, “RSCF31” e “RSCF41”.
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18.7 - Informação sobre classe e espécie de valor mobiliário admitida à negociação em
mercados estrangeiros

18.7. - Informação sobre classe e espécie de valor mobiliário admitida à negociação em mercados
estrangeiros
Os valores mobiliários de emissão da Companhia são negociados apenas no Brasil.
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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

18.8. - Ofertas públicas de distribuição efetuadas pela Companhia ou por terceiros, incluindo
controladores e sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários da Companhia.
Não houve oferta pública de distribuição de valores mobiliários, exceto pela descrita no item 18.5 deste
Formulário de Referência.
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18.9 - Descrição das ofertas públicas de aquisição feitas pelo emissor relativas a ações de
emissão de terceiros

18.9. - Descrição das ofertas públicas de aquisição feitas pelo emissor relativas a ações de emissão de
terceiros
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para companhias
registradas na categoria B.
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18.10 - Outras informações relevantes
As Debêntures de qualquer série da 1ª Emissão, descritas no item 18.5 e todas as obrigações
assumidas pela Companhia nos termos da Escritura de Emissão serão consideradas
antecipadamente vencidas na ocorrência de qualquer das seguintes hipóteses: (a) não
pagamento, pela Companhia de qualquer obrigação pecuniária relacionada às Debêntures, nos
termos da Escritura de Emissão, dos Contratos de Cessão Fiduciária, conforme definido na
Escritura de Emissão, ou de qualquer outro documento relacionado à 1ª Emissão, nas
respectivas datas de pagamento, não sanado no prazo de 1 (um) dia útil contado da data do
respectivo inadimplemento, o qual será utilizado exclusivamente para sanar qualquer
problema operacional enfrentado pela Companhia, desde que tenha havido recebimento
proveniente da carteira de direitos creditórios para tanto, sendo certo que a hipótese
mencionada na Cláusula 4.8.1.2 da Escritura de Emissão não ensejará vencimento antecipado
das Debêntures; (b) não cumprimento pela Companhia de qualquer obrigação não pecuniária,
nos termos da Escritura de Emissão, dos Contratos de Cessão Fiduciária, conforme definido na
Escritura de Emissão, ou de qualquer outro documento relacionado à 1ª Emissão, não sanada
no prazo previsto no respectivo contrato ou instrumento ou, em sua falta, em até 5 (cinco)
dias úteis; (c) pedido de recuperação judicial, extrajudicial ou autofalência da Companhia,
independentemente de deferimento ou de seu processamento, para os casos de recuperação,
ou pedido de falência formulado por terceiros em face da Companhia não devidamente
elidido(s) no prazo legal pela Companhia; (d) pedido de recuperação judicial, extrajudicial ou
autofalência do agente de cobrança, independentemente de deferimento ou de seu
processamento, para os casos de recuperação, ou pedido de falência formulado por terceiros
em face do agente de cobrança não devidamente elidido(s) no prazo legal pelo agente de
cobrança, exceto se este for substituído de suas funções perante a Companhia com relação aos
direitos creditórios vinculados às Debêntures de cada série em 30 (trinta) dias do referido
pedido; (e) liquidação, dissolução, extinção, ou insolvência da Companhia e/ou do agente de
cobrança, exceto se este for substituído de suas funções perante a Companhia com relação aos
direitos creditórios vinculados às Debêntures de cada série em 30 (trinta) dias do referido
evento, por outra empresa aprovada pelos debenturistas, observado o quórum de aprovação
previsto na Cláusula 7.12 da Escritura de Emissão; (f) rescisão do Contrato de Cobrança,
conforme definido na Escritura de Emissão, com o agente de cobrança, exceto se suas
obrigações no referido contrato forem assumidas em 30 (trinta) dias da rescisão por outra
empresa aprovada por debenturistas, observado o quórum de aprovação previsto na Cláusula
7.12 da Escritura de Emissão; (g) rescisão do contrato relacionado às Contas Vinculadas,
conforme definido na Escritura de Emissão, de qualquer das séries das Debêntures; (h) caso
não seja observado o prazo estipulado na Cláusula 1.2 da Escritura de Emissão de constituição
das Garantias, conforme definido na Escritura de Emissão; (i) caso os bens objeto das
Garantias, conforme definido na Escritura de Emissão, forem onerados, gravados, oferecidos
em garantia a terceiros, ou forem objeto de qualquer Gravame (conforme definido no item (w)
da Cláusula 4.12.1 da Escritura de Emissão), em qualquer momento após a data de subscrição
das Debêntures de cada série, exceto por ônus a ser constituído em relação a futuras emissões
de debêntures da Companhia sobre a Conta Recebedora, que será compartilhada conforme
descrito e aprovado nos termos do item (A) da Cláusula 4.15.1 da Escritura de Emissão, o qual
não ensejará vencimento antecipado das Debêntures; (j) cessão, transferência, alienação ou
constituição de qualquer Gravame (conforme definido no item (w) abaixo) sobre os Direitos
Creditórios objeto das Garantias, conforme definido na Escritura de Emissão, para finalidade
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18.10 - Outras informações relevantes
diversa da prevista na Escritura de Emissão e de forma contrária ao disposto no Contrato de
Cobrança; (k) caso os Contratos de Cessão Fiduciária, conforme definido na Escritura de
Emissão, ou seu objeto, integral ou parcialmente, por qualquer fato: (i) sejam objeto de ações,
decisões e/ou medidas judiciais, arbitrais e/ou administrativas que prejudiquem ou impactem
as Garantias, conforme definido na Escritura de Emissão, de acordo com a decisão da
Assembleia Geral de Debenturistas constituída para esse fim; e/ou (ii) tornem-se inválidos,
inexequíveis, inábeis ou impróprios para assegurar o pagamento das Debêntures; (l) alteração
no objeto social da Companhia, de forma que a Companhia deixar de ser uma companhia
securitizadora de créditos financeiros ou deixe de observar o disposto na Resolução CMN nº
2.686/00; (m) alienação de todos ou substancialmente todos os ativos da Companhia; (n)
transferência ou qualquer forma de cessão ou promessa a terceiros, pela Companhia, das
obrigações assumidas na Escritura de Emissão, nos Contratos de Cessão Fiduciária, conforme
definido na Escritura de Emissão, ou em qualquer outro documento relacionado à Emissão,
sem prévia expressa anuência dos debenturistas das Debêntures da(s) série(s) afetada(s) em
circulação reunidos em Assembleia Geral de Debenturistas especialmente convocada para esse
fim, observado o quórum de aprovação previsto na Cláusula 7.12 da Escritura de Emissão; (o)
constatação de que as declarações prestadas pela Companhia na Escritura de Emissão, nos
Contratos de Cessão Fiduciária, conforme definido na Escritura de Emissão, ou em qualquer
outro documento relacionado à 1ª Emissão, pela Companhia, eram falsas ou enganosas, ou
ainda, de forma relevante, incorretas ou incompletas na data em que foram declaradas; (p)
não cumprimento pela Companhia de qualquer decisão ou sentença judicial transitada em
julgado ou arbitral definitiva; (q) não utilização, pela Companhia, dos recursos obtidos com a
1ª Emissão, estritamente nos termos da Cláusula 3.7 da Escritura de Emissão; (r) protestos de
títulos contra a Companhia, exceto aqueles decorrentes dos direitos creditórios a serem
vinculados a cada uma das séries das Debêntures, cujo valor unitário ou agregado ultrapasse
R$100.000,00 (cem mil reais), salvo se o protesto tiver sido efetuado por erro ou má-fé de
terceiros, desde que validamente comprovado pela Companhia, ou se for cancelado, em
qualquer hipótese, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis de sua ocorrência; (s)
pagamento pela Companhia de dividendos e/ou de juros sobre capital próprio, exceto os
dividendos obrigatórios por lei e os juros sobre capital próprio imputados aos dividendos
obrigatórios, caso esta esteja em mora relativamente ao cumprimento de quaisquer de suas
obrigações pecuniárias previstas na 1ª Emissão; (t) falta de pagamento de dívidas ou
descumprimento de obrigações pecuniárias, cujo valor, individual ou global, seja superior a
R$100.000,00 (cem mil reais); (u) a Companhia adquirir ou de qualquer forma se tornar titular
de quaisquer direitos creditórios, que não os Direitos Creditórios ou contratar qualquer dívida
ou outra securitização ou praticar qualquer outra operação de securitização que não as
operações contempladas na Escritura de Emissão, sem prévia expressa anuência dos
debenturistas, observado o quórum de aprovação previsto na Cláusula 7.12 da Escritura de
Emissão; (v) cisão, fusão ou incorporação (inclusive de ações) da Companhia sem prévia
expressa anuência dos debenturistas, observado o quórum de aprovação previsto na Cláusula
7.12 da Escritura de Emissão; (w) se, durante a vigência da Escritura de Emissão, for
constituída ou prestada qualquer garantia real, cessão ou alienação fiduciária, penhora,
arrolamento, arresto, sequestro, penhor, hipoteca, usufruto, arrendamento, vinculação de
bens, concessão de privilégio ou preferência ou qualquer outro ônus real, gravame ou direito
real de garantia (“Gravames”) sobre bens ou direitos Companhia, exceto se relacionado a
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futuras emissões de debêntures da Companhia; (x) ocorrência de quaisquer eventos ou
situações que impossibilitem o exercício, pelos debenturistas, de seus direitos e garantias
decorrentes da Escritura de Emissão, nos Contratos de Cessão Fiduciária, conforme definido na
Escritura de Emissão, ou em qualquer outro documento relacionado à Emissão; (y) declaração
de vencimento antecipado de dívidas da Companhia ou a ocorrência de qualquer fato ou
descumprimento de qualquer obrigação que enseje direito dos credores de tais dívidas de
declarar o seu vencimento antecipado, cujo valor, em conjunto ou isoladamente, seja igual ou
superior igual ou superior a R$100.000,00 (cem mil reais); (z) redução do capital social da
Companhia, sem prévia expressa anuência dos debenturistas, observado o quórum de
aprovação previsto na Cláusula 7.12 da Escritura de Emissão; (aa) a transferência (por qualquer
forma) e/ou mudança do controle direto e/ou indireto da Companhia, sem prévia expressa
anuência dos debenturistas, observado o quórum de aprovação previsto na Cláusula 7.12 da
Escritura de Emissão; (bb) qualquer alteração da Escritura de Emissão, dos Contratos de Cessão
Fiduciária, conforme definido na Escritura de Emissão, ou de qualquer outro documento
relacionado à 1ª Emissão sem prévia expressa anuência dos Debenturistas, observado o
quórum de aprovação previsto na Cláusula 7.12 da Escritura de Emissão; e (cc) caso, uma vez
desenquadrado, o Fundo de Custeio, conforme definido na Escritura de Emissão, não seja
reestabelecido no prazo previsto na Cláusula 4.21.4.1, da Escritura de Emissão A Remuneração
das Debêntures é de 110% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos
Interfinanceiros de um dia, over extra grupo, denominada “Taxa DI over extra grupo”, expressa
na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculada e
divulgada diariamente pela CETIP S.A. – Mercados Organizados, no informativo diário
disponível em sua página na internet (www.cetip.com.br) e será calculada nos termos da
fórmula prevista na Escritura de Emissão. Constituem garantias das Debêntures, a cessão
fiduciária de uma conta, denominada conta recebedora, onde são depositados os recursos
provenientes dos direitos creditórios adquiridos pela Companhia no curso de suas atividades
mantida junto ao Banco Bradesco S.A., que está identificada no Contrato de Cessão Fiduciária
da Conta Recebedora (conforme definido na Escritura de Emissão) (“Conta Recebedora”) e
todos os recursos nela existentes de tempos em tempos, incluindo-se os rendimentos de
aplicações financeiras, nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária de Conta Recebedora
celebrado entre a Companhia, a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e
o Agente de Cobrança em 22 de maio de 2014 (“Contrato de Cessão Fiduciária da Conta
Recebedora”), garantia esta que abrange como obrigação garantida todas as séries das
Debêntures e será compartilhada com outras emissões de Debêntures a serem realizadas pela
Companhia no futuro. Adicionalmente, são impostas as seguintes restrições à Companhia: a
Escritura de Emissão prevê que: (i) o pagamento de dividendos além dos obrigatórios por lei
caso ela esteja em mora relativamente ao cumprimento de quaisquer de suas obrigações
pecuniárias previstas na Escritura de Emissão é evento de vencimento antecipado; (ii) a
alienação de todos os seus ativos ou a alienação substancial dos seus ativos é evento de
vencimento antecipado; (iii) contratar qualquer dívida ou praticar qualquer outra operação de
securitização que não as operações contempladas na Escritura de Emissão, sem prévia
expressa anuência dos Debenturistas; e (iv) a Emissora está obrigada a não criar ou autorizar a
criação e emissão de bônus de subscrição e/ou não criar ou autorizar a criação (incluindo
qualquer emissão privada ou pública) pela Emissora de qualquer título ou valor mobiliário
representativo de dívida, incluindo a aprovação de emissão ou série de debêntures (com
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exceção daquelas previstas na Escritura de Emissão), notas promissórias (commercial papers)
ou bonds, sem autorização prévia de debenturistas reunidos em assembleia geral de
debenturistas convocada para tanto, observado o quórum de aprovação prevista na cláusula
7.12 da Escritura de Emissão. O agente fiduciário é a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliários que, para a prestação dos serviços descritos na Instrução da CVM nº 28, de
23 de novembro de 1983, conforme alterada, além de outros previstos na Escritura de
Emissão, recebe uma remuneração anual de R$9.000,00 (nove mil reais). Para alteração dos
direitos assegurados por tais valores mobiliários é necessária a aprovação de Debenturistas
que representem, no mínimo, 50% mais 1 das Debêntures em circulação, exceto se houver
outro quorum específico estabelecido para a matéria na Escritura de Emissão. Adicionalmente,
as seguintes deliberações relativas às características das Debêntures dependerão da aprovação
por Debenturistas de determinada série, conforme o caso, que representem pelo menos 2/3
(dois terços) das Debêntures em circulação, seja em primeira convocação da Assembleia Geral
de Debenturistas, conjunta ou de uma determinada série das Debêntures, conforme o caso, ou
em qualquer convocação subsequente: (i) a Remuneração; (ii) as Datas de Pagamento da
Remuneração; (iii) o prazo de vencimento das Debêntures; (iv) os valores e datas de
amortização do principal das Debêntures; (v) os eventos de vencimento antecipado
estabelecidos na Cláusula 4.12.1 da Escritura de Emissão; (vi) modificação dos quora de
deliberação estabelecidos na Cláusula Sétima da Escritura de Emissão; (vii) alteração das
obrigações adicionais da Companhia estabelecidas na Cláusula Quinta da Escritura de Emissão;
(viii) alteração das obrigações do Agente Fiduciário, estabelecidas na Cláusula Sexta da
Escritura de Emissão; ou (ix) alterações nos procedimentos aplicáveis às Assembleias Gerais de
Debenturistas, estabelecidas nesta Cláusula Sétima da Escritura de Emissão.
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19.1 - Informações sobre planos de recompra de ações do emissor
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para companhias registradas na categoria
B.
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19.2 - Movimentação dos valores mobiliários mantidos em tesouraria
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para companhias registradas na categoria
B.

PÁGINA: 155 de 169
239

Formulário de Referência - 2015 - RENOVA Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.

Versão : 1

19.3 - Informações sobre valores mobiliários mantidos em tesouraria na data de encerramento
do último exercício social
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para companhias registradas na categoria
B.
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19.4. - Outras informações relevantes
Não há outras informações consideradas relevantes pela Companhia.

146
AMECURRENT 710609697.12 11-mar-15 23:16

PÁGINA: 157 de 169
241

Formulário de Referência - 2015 - RENOVA Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.

Versão : 1

20.1 - Informações sobre a política de negociação de valores mobiliários
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para companhias registradas na categoria
B.
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20.2 - Outras informações relevantes
Não há outras informações consideradas relevantes pela Companhia.
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21.1 - Descrição das normas, regimentos ou procedimentos internos relativos à divulgação
de informações

21. - Política de divulgação de informações
21.1. - Descrever normas, regimentos ou procedimentos internos adotados pelo emissor para
assegurar que as informações a serem divulgadas publicamente sejam recolhidas, processadas e
relatadas de maneira precisa e tempestiva
A Companhia procura estruturar-se com intuito de garantir elevados padrões de conduta com
transparência, precisão e tempestividade, a serem compulsoriamente observados pelos
Administradores (conselheiros de administração e diretores), pelos Acionistas Controladores, pelos
Conselheiros Fiscais (quando instalado o Conselho Fiscal), pelos integrantes dos demais Órgãos com
Funções Técnicas e Consultivas existentes ou que venham a ser criados pelo Estatuto Social da
Companhia, a fim de adequar a política interna aos princípios de transparência e boas práticas de
conduta no uso e divulgação de Informações Relevantes da Companhia, de modo que as exigências das
normas vigentes sejam observadas.
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21.2 - Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante indicando o canal ou canais de
comunicação utilizado(s) para sua disseminação e os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca
de informações relevantes não divulgadas

21.2. - Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo emissor, indicando o
canal ou canais de comunicação utilizado(s) para disseminar informações sobre atos e fatos relevantes
e os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas
Principais Características da Política De Divulgação de Ato e Fato Relevante
A Política de Divulgação de Ato e Fato Relevante, (adiante denominada simplesmente “Política”), tem
por objeto o estabelecimento de elevados padrões de conduta e transparência, a serem
compulsoriamente observados pelos Administradores (conselheiros de administração e diretores), pelos
Acionistas Controladores, pelos Conselheiros Fiscais (quando instalado o Conselho Fiscal), pelos
integrantes dos demais Órgãos com Funções Técnicas e Consultivas existentes ou que venham a ser
criados pelo Estatuto Social da Companhia.
As pessoas citadas acima devem firmar o respectivo Termo de Adesão à presente Política, na forma do
artigo 16, § 1º da Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM
nº 358/02”) e conforme o modelo arquivado na sede da Companhia com as respectivas qualificações de
Pessoas Jurídicas ou Pessoas Físicas.
Todas as pessoas sujeitas à presente Política deverão pautar a sua conduta em conformidade com os
valores da boa-fé, lealdade e veracidade.
Dever de Divulgar Ato ou Fato Relevante
A divulgação e comunicação de Ato ou Fato Relevante têm por objetivo assegurar aos investidores a
disponibilidade, em tempo hábil das informações necessárias para as suas decisões de investimento,
assegurando a melhor simetria possível na disseminação das informações. Desta forma, impede-se o uso
indevido de informações privilegiadas no mercado de valores mobiliários pelas pessoas que a elas
tenham acesso, em proveito próprio ou de terceiros, em detrimento dos investidores em geral, do
mercado e da própria Companhia.
Todas as informações sobre Ato ou Fato Relevante da Companhia serão centralizadas na pessoa da
Diretora de Relações com Investidores, que é responsável pela divulgação e comunicação das mesmas.
Os Acionistas Controladores, Administradores, membros do Conselho Fiscal (quando instalado) e de
quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária, deverão
comunicar qualquer Ato ou Fato Relevante de que tenham conhecimento à Diretora de Relações com
Investidores, que promoverá sua divulgação.
Caso as pessoas mencionadas tenham conhecimento pessoal de Ato ou Fato Relevante e constatem a
omissão da Diretora de Relações com Investidores no cumprimento de seu dever de comunicação e
divulgação, os mesmos somente se eximirão de responsabilidade caso comuniquem imediatamente o
Ato ou Fato Relevante à CVM.
A Diretora de Relações com Investidores deverá divulgar nos jornais utilizados habitualmente pela
Companhia e comunicar à CVM, 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 os
Valores Mobiliários sejam admitidos à negociação.
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21.2 - Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante indicando o canal ou canais de
comunicação utilizado(s) para sua disseminação e os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca
de informações relevantes não divulgadas

As regras relativas à concentração do processo de divulgação de informações relativas à Companhia por
meio da Diretora de Relações com Investidores não serão entendidas ou aplicadas de modo a impedir a
divulgação direta pelos Acionistas, das informações exigidas por lei ou dispositivos regulatórios em
consonância com as regras deste documento.
Exceção à Imediata Divulgação
Os Administradores e Acionistas Controladores poderão submeter prontamente à CVM a sua decisão de
manter em sigilo Atos ou Fatos Relevantes cuja divulgação entendam que possa configurar manifesto
risco a legítimos interesses da Companhia. Deverão, nesse caso, submeter, confidencialmente, sua
decisão ao Presidente da CVM.
Dever de Guardar Sigilo
Os Acionistas Controladores, Administradores, membros do Conselho Fiscal (quando instalado) e de
quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária, e empregados
da Companhia, terão o dever de: (i) guardar sigilo das informações relativas ao Ato ou Fato Relevante às
quais tenham acesso privilegiado até sua divulgação ao mercado; bem como (ii) zelar para que
subordinados e terceiros de sua confiança também o façam, respondendo solidariamente com estes na
hipótese de descumprimento.
Não Utilização de Informação Privilegiada Ainda não Divulgada
Os Administradores, Acionistas Controladores, Conselheiros Fiscais (quando instalado o Conselho Fiscal)
e membros dos demais Órgãos com Funções Técnicas ou Consultivas da Companhia, da Nova Atlantis
Participações Ltda., controladora da Companhia, e de suas Sociedades Controladas deverão: (a) Guardar
sigilo sobre qualquer informação que ainda não tenha sido divulgada ao público investidor, originada de
ato ou fato relevante, ressalvada a revelação da informação quando necessária para a Companhia
conduzir seus negócios de maneira eficaz e, ainda, somente se não houver motivos ou indícios para
presumir que o receptor da informação a utilizará erroneamente; (b) Abster-se de negociar os Valores
Mobiliários enquanto não divulgada ao público investidor a informação a que tenham acesso
privilegiado; (c) Abster-se de recomendar ou de qualquer forma sugerir que qualquer pessoa compre,
venda ou retenha os Valores Mobiliários se a informação a que têm acesso privilegiado puder, em tese,
influenciar a tomada de qualquer uma dessas decisões; (d) Abster-se de negociar com os Valores
Mobiliários referentes às informações privilegiadas por 24 (vinte e quatro) horas após as mesmas terem
sido divulgadas ao público investidor; (e) Advertir, de forma clara, àqueles em relação a quem se
verificar a necessidade de revelar a informação privilegiada, sobre a responsabilidade de todos pelo
cumprimento do dever de sigilo e pela proibição legal de que se utilizem de tal informação para obter,
em benefício próprio ou alheio, vantagem mediante negociação com os Valores Mobiliários; e (f)
Comunicar a informação privilegiada a que tiverem acesso à Diretora de Relações com Investidores da
Companhia, que a manterá sob o devido sigilo e não a utilizará para obter, em benefício próprio ou de
outrem, vantagem mediante negociação com os Valores Mobiliários a que se refira a informação
privilegiada.
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de informações relevantes não divulgadas

Disposições Especiais
Não serão considerados como Atos ou Fatos Relevantes a emissão, distribuição, recompra, revenda,
resgate ou qualquer outra forma de negociação ordinária de ações, debêntures não conversíveis para
distribuição pública ou debêntures não conversíveis subordinadas para distribuição pública ou privada,
no Brasil, títulos e valores mobiliários, no exterior, emitidos pela Companhia nos termos da Resolução
CMN nº 2.686, por estarem diretamente afetos a consecução do objeto social da Companhia
disciplinado em seu Estatuto Social.
No mesmo sentido, também não serão considerados como Atos ou Fatos Relevantes a aquisição, pela
Companhia, de créditos financeiros para vinculação ao lastro nas emissões descritas no parágrafo acima,
independentemente do valor ou condições da negociação.
Estão excluídas das disposições deste item, qualquer negociação que não tenha como finalidade a
consecução do objeto social da Companhia, para as quais aplicar-se-ão todas as demais condições da
Política.
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21.3 - Administradores responsáveis pela implementação, manutenção, avaliação e
fiscalização da política de divulgação de informações

21.3. - Administradores responsáveis pela implementação, manutenção, avaliação e fiscalização da
política de divulgação de informações
A implementação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações da
Companhia são responsabilidades da Diretora de Relações com Investidores.
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21.4. - Outras informações que o emissor julgue relevantes
Não há outras informações consideradas relevantes pela Companhia.
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22.1 - Aquisição ou alienação de qualquer ativo relevante que não se enquadre como
operação normal nos negócios do emissor

22. - Negócios Extraordinários
22.1. - Indicar a aquisição ou alienação de qualquer ativo relevante que não se enquadre como
operação normal nos negócios do emissor
Não houve aquisição ou alienação de ativo relevante que não se enquadre como operação normal nos
negócios da Companhia no exercício social corrente ou nos exercícios sociais encerrados em 31 de
dezembro de 2013 e 2014.
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22.2 - Alterações significativas na forma de condução dos negócios do emissor

22.2. - Indicar alterações significativas na forma de condução dos negócios do emissor
Não houve alterações significativas na forma de condução dos negócios da Companhia no exercício
social corrente ou nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2013 e 2014.
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22.3 - Contratos relevantes celebrados pelo emissor e suas controladas não diretamente
relacionados com suas atividades operacionais

22.3. - Identificar os contratos relevantes celebrados pelo emissor e suas controladas não diretamente
relacionados com suas atividades operacionais
Não houve contratos relevantes celebrados pela Companhia que não sejam diretamente relacionados
com suas atividades operacionais no exercício social corrente ou nos exercícios sociais encerrados em 31
de dezembro de 2013 e 2014. Adicionalmente, a Companhia não possui controladas.
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22.4. - Outras informações relevantes
Não há outras informações consideradas relevantes pela Companhia.
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ANEXO B – CÓPIA DO ESTATUTO SOCIAL DA EMISSORA
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ANEXO C – CÓPIA DOS ATOS SOCIETÁRIOS DA EMISSORA RELATIVOS À OFERTA
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Renova
DECLARAÇÃO DA COMPANHIA
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM 400
RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A., sociedade por ações em
processo de registro de companhia aberta na categoria "B" perante a Comissão de Valores
Mobiliários ("CVM"), com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, 1.499,
19Qandar, Bela Vista, CEP 01311-200, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da
Fazenda (CNPJ/MF) sob o nQ 19.133.012/0001-12 ("Companhia" ou "Emissora"), neste ato representada nos
termos de seu estatuto social pelo seu Diretor de Relações com Investidores, o Sr. Vinícius Bernardes
Basile Silveira
Stopa, brasileiro,
solteiro,
administrador,
portador
da Cédula de Identidade
RG nQ30.393.860-2 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o n.Q 218.718.568-09, residente e domiciliado na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua do Rocio, 288, conjunto 16, Vila
Olímpia, CEP 04552-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo e pelo seu Diretor Presidente, o
Sr. João Paulo dos Santos Pacifico, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade
RG nQ 25.684.186 (S$P/SP), inscrito no CPF/MF sob o nQ 267.616.938-61, com endereço comercial na Rua do
Rocio, 288, conjunto 16, Vila Olímpia, São Paulo, CEP04552-000, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
no âmbito da 2ª (segunda) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie
quirografária com garantia adicional real, em série única, para distribuição pública, no valor total de
R$1.000.000.000,00
(um bilhão de reais) ("Emissão") da Companhia ("Debêntures"),
nos termos da
Instrução da CVM nQ400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ("Instrucão CVM 400"), da
Instrução da CVM nQ 281, de 4 de junho de 1998, conforme alterada, e da Resolução do Conselho
Monetário Nacional nQ 2.686, de 26 de janeiro de 2000, conforme alterada ("Oferta"), vem, pela presente,
declarar, nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400, o quanto segue:
(i)

é responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das informações prestadas por
ocasião do registro e fornecidas ao mercado durante a Emissão;

(ii) o Formulário de Referência da Companhia, preparado nos termos da .Instrução da CVM nQ480, de
07 de dezembro de 2009, conforme alterada ("Formulário de Referência") contém e o Prospecto
Definitivo da Oferta ("Prospecto Definitivo") conterá, nas datas de suas respectivas divulgações, as
informações relevantes necessárias ao conhecimento,
pelos investidores, da Emissão, das
Debêntures, da Companhia, suas atividades, situação econômico-financeira,
dos riscos inerentes a
sua atividade e quaisquer outras informações relevantes;
(iii) as informações prestadas pela Emissora relativas às Debêntures e às demais informações
fornecidas ao mercado no Formulário de Referência e no Prospecto Definitivo, nas datas de suas
respectivas divulgações, são verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos
investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Emissão; e
(iv) o Formulário de Referência foi e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo com as normas
pertinentes,

incluindo, mas não se limitando, à Instrução CVM 400.
São Paulo, 02 de outubro de 2015.
OMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS.FINANCEIROSS.A.

~
. ~rfÍe:
Uargo:
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dos Santos Pacifico
Diretor Presidente
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ANEXO E – ESCRITURA DE EMISSÃO DE DEBÊNTURES
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Demonstrações Financeiras
Renova Companhia Securitizadora de
Créditos Financeiros S.A.
31 de dezembro de 2014 e 2013.
com Relatório dos Auditores Independentes sobre as
Demonstrações Financeiras.
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Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.
Demonstrações financeiras
31 de dezembro de 2014 e 2013
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Condomínio São Luiz
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830
Torre I - 8º Andar - Itaim Bibi
04543-900 - São Paulo - SP - Brasil
Tel: (5511) 2573-3000
ey.com.br

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

Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.
São Paulo- SP

Examinamos as demonstrações financeiras da Renova Companhia Securitizadora de Créditos
Financeiros S.A. (“Securitizadora”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de
2014 e 2013 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, para o exercício findo em 31 de dezembro de 2014 e período
de 25 de setembro (data de constituição da Securitizadora) a 31 de dezembro de 2013, assim como o
resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras
A administração da Securitizadora 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 Securitizadora 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 Securitizadora. 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
Uma empresa-membro da Ernst & Young Global Limited
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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 Renova Companhia Securitizadora
de Créditos Financeiros S.A. em 31 de dezembro de 2014 e 2013, o desempenho de suas operações e
os seus fluxos de caixa para o exercício findo em 31 de dezembro de 2014 e período de 25 de setembro
(data de constituição da Securitizadora) a 31 de dezembro de 2013, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil.
Demonstrações do valor adicionado
Examinamos, também, as Demonstrações do Valor Adicionado (DVA), referentes ao exercício findo em
31 de dezembro de 2014 e 2013, preparadas sob a responsabilidade da administração da
Securitizadora, cuja apresentação nas demonstrações financeiras é requerida de acordo com as
normas expedidas pela CVM - Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 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 tomadas em conjunto.
Reemissão do relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras
Em 1 de abril de 2015, emitimos originalmente nosso relatório sobre as demonstrações financeiras da
Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A., referidas no parágrafo 1, sem
modificações. Subsequente à emissão de nosso relatório original sobre as demonstrações financeiras
da Securitizadora, foram reapresentados o relatório da administração, notas explicativas sobre as
demonstrações financeiras e demonstração do fluxo de caixa referente ao exercício findo em 31 de
dezembro de 2014, contendo os ajustes descritos na nota 2, e, portanto estamos reemitindo nessa data
nossa opinião.
São Paulo, 5 de agosto de 2015.

ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP015199/O-6

Emerson Morelli
Contador CRC-1SP249401/O-4
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RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.
Relatório da Administração
Fundada em 25 de setembro de 2013, a Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros
S.A. (“Companhia”) está situada na Avenida Paulista, 1499, 19º. Andar - Bela Vista – São Paulo, na
cidade de São Paulo. Sua missão é estruturar e emitir Debêntures, lastreadas em diversos segmentos
de créditos financeiros.
Para tornar-se líder e impar na emissão de Debêntures no Brasil, com essa estrutura financeira
inovadora, a Companhia oferece a seus clientes vantagens competitivas frente às linhas de
financiamento atualmente disponíveis do mercado financeiro, dentre elas a captação de recursos de
longo prazo, desintermediação bancária, operações bem estruturadas e com abundância de garantias,
e taxas atraentes.
A securitização de recebíveis financeiros tem se tornado uma estratégia de captação de recursos para
as empresas, principalmente porque a queda relativa das taxas de juros nos últimos anos tem atraído
novos investidores dispostos a incrementar a rentabilidade de seus investimentos permitindo a
diversificação de fonte de captação. Dessa forma, a securitização passou não só a financiar o capital de
giro das companhias, como também a auxiliar a recuperação de carteira de créditos duvidosos, de
maneira competitiva e segura tanto para as empresas quanto para as instituições financeiras.
Em 2015, a Renova quer estar cada vez mais próxima dos clientes e investidores, sempre investindo
em estruturação financeira, processos de análise e gestão de risco e sistemas e com sua proposta
inovadora no mercado, nos tornamos pioneiros no mercado de securitização financeira, emitindo 4
(quatro) séries de Debêntures no ano de 2014.
O nosso objetivo neste ano não é ser a maior Securitizadora em volume, mas ser a empresa com
melhor capacidade de estruturação e gestão, assim obtendo reconhecimento de clientes e investidores
como a melhor opção dentre as securitizadoras.
Seguimos nossos ideais, acreditamos que um bom ambiente de trabalho proporciona melhores
resultados, porém o sucesso estará sempre baseado na força de vontade, na dedicação e na garra para
atingir nossos objetivos, de forma que a vitória sempre será coletiva!
Finalmente, para os fins da Instrução CVM nº 381, de 14 de janeiro de 2003 (“ICVM 381”), a
Administração da Companhia informa que durante todo ano de 2014, a Ernst & Young Auditores
Independentes S.S., ou quaisquer Partes Relacionadas a ela, assim definidas nos termos da ICVM 381,
não prestou à Companhia e/ou às demais empresas pertencentes a seu grupo econômico qualquer
serviço que não o de auditoria externa das demonstrações financeiras relacionadas ao exercício findo
em 2014.
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Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.
Balanços patrimoniais
31 de dezembro de 2014 e 2013
(Valores expressos em milhares de reais)
Nota
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Carteira de crédito
Outros valores a receber
Despesas antecipadas
Tributos a recuperar

Não Circulante
Carteira de crédito

5
6.1
6.2

6.2

Total
Passivo
Circulante
Obrigações a pagar
Obrigações fiscais
Debêntures
Obrigações com partes Relacionadas
Provisões para passivos contingentes
Não circulante
Debêntures

Patrimônio líquido
Capital social
Prejuízos acumulados

Notas

2014

2013

5.714
6.727
235.480
39
7
247.967

1
49
50

219.871
219.871

-

467.838

50

2014

2013

241
92
71.632
44
72.009

9
53
62

9

396.010
396.010

-

10

10
(191)
(181)

1
(13)
(12)

467.838

50

7
8
9
15

Total

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.
Demonstrações do resultado
Exercício findo em 31 de dezembro de 2014 e período de 25 de setembro (data de constituição da
Securitizadora) a 31 de dezembro de 2013
(Valores expressos em milhares de reais, exceto prejuízo por ação).

Nota
Receita líquida de prestação de serviços
Outras receitas operacionais
Impostos indiretos

Receitas (despesas) operacionais
Despesas com utilidades e serviços
Despesas administrativas e gerais
Despesas com serviços de pessoas jurídicas
Despesas com provisões para contingencias

11
11
11
11

Lucro operacional antes do resultado financeiro
Resultado financeiro
Receitas com aplicações financeiras
Receitas de juros das carteiras de crédito
Despesas com juros e prêmios de debêntures

12
12
13

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
Imposto de renda e contribuição social
Prejuízo do exercício/período
Número de ações no final do exercício/período
Prejuízo em R$ por lote de mil ações

2014

2013

67
(75)
(8)

-

(4)
(62)
(20.083)
(44)
(20.193)

(3)
(8)
(2)
(13)

(20.201)

(13)

29
74.382
(54.388)
20.023

-

(178)

(13)

-

-

(178)

(13)

10.000

1.000

(0,0178)

(0,013)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.
Demonstrações do resultado abrangente
Exercício findo em 31 de dezembro de 2014 e período de 25 de setembro (data de constituição da
Securitizadora) a 31 de dezembro de 2013
(Valores expressos em milhares de reais, exceto prejuízo por ação).

2014

Prejuízo do exercício/período

2013

(178)

Outros resultados abrangentes

-

Total de resultados abrangentes no exercício/período

(178)

(13)
(13)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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10 3

10 7

10

10
10
10

Capital social

Capital a
Integralizar

(9)
(9)
9
-

7

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Saldos em 25 de setembro de 2013
(data de constituição da Securitizadora)
Prejuízo do período
Saldos em 31 de dezembro de 2013
Integralização de capital
Prejuízo do exercício
Saldos em 31 de dezembro de 2014

Nota

(178)
(191)

(13)
(13)

Prejuízos
acumulados

1
(13)
(12)
9
(178)
(181)

Total

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Exercício findo em 31 de dezembro de 2014 e período de 25 de setembro (data de constituição da Securitizadora)
a 31 de dezembro de 2013
(Valores expressos em milhares de reais)

Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.

Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.
Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercício findo em 31 de dezembro de 2014 e período de 25 de setembro (data de constituição da
Securitizadora) a 31 de dezembro de 2013
(Valores expressos em milhares de reais)

2014

2013

(134)
(178)
44
44

(13)
(13)
-

Variações nos ativos e passivos
(Aumento) em aplicações financeiras
(Aumento) em carteiras de crédito
Redução/(aumento) de despesas antecipadas
Aumento e (redução) de obrigações com partes relacionadas
(Aumento) em títulos a recuperar
Aumento de contas a pagar
Aumento de obrigações fiscais a recolher

(6.727)
(455.351)
10
(53)
(7)
233
92

(49)
53
9
-

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais

(461.937)

-

Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Integralização de capital
Aumento de captações via debêntures

467.651
9
467.642

-

Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento

467.651

-

5.714
5.714
5.714

-

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Prejuízo do exercício/período ajustado
Prejuízo do exercício/período
Ajustes para reconciliar o prejuízo ao caixa líquido
Provisões para passivos contingentes

Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.
Demonstrações do valor adicionado
Exercício findo em 31 de dezembro de 2014 e período de 25 de setembro (data de constituição da
Securitizadora) a 31 de dezembro de 2013
(Valores expressos em milhares de reais)
2014

2013

67

-

(75)
(62)
(4)
(44)
(20.083)
(20.268)

(8)
(3)
(2)
(13)

Valor adicionado bruto

(20.201)

(13)

Valor adicionado líquido produzido pela Companhia

(20.201)

(13)

74.411
(54.388)
20.023

-

Valor adicionado total a distribuir

(178)

(13)

Distribuição do valor adicionado
Remuneração de pessoal
Impostos, taxas e contribuições
Prejuízo do exercício/período

(178)
(178)

(13)
(13)

Receitas
Outras receitas operacionais
Insumos adquiridos de terceiros
Impostos indiretos
Despesas administrativas e gerais
Despesas com utilidades e serviços
Despesas com provisões para contingencias
Despesas com serviços de pessoas jurídicas

Valor adicionado recebido em transferência
Receitas financeiras
Despesas financeiras

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras
31 de dezembro de 2014 e 2013
(Valores expressos em reais, exceto quanto indicado de outra forma)

1. Contexto operacional
A Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. (“Securitizadora” ou
“Companhia”), é uma sociedade anônima, com sede na Avenida Paulista, 1499, 19º. Andar - Bela
Vista – São Paulo – SP foi constituída em 25 de setembro de 2013 e obteve seu registro na
JUCESP em 24 de outubro de 2013. Tem por objetivo: A Companhia tem pôr objeto social: (i) a
aquisição e securitização de créditos oriundos de operações praticadas por bancos múltiplos,
bancos, comerciais, bancos de investimentos, sociedades de créditos imobiliários, sociedades de
arrendamento mercantil, sociedades de créditos, financiamento e investimento, associações de
poupança e empréstimo, caixas econômicas e companhias hipotecárias, entre outros; (ii) a
emissão e colocação, privada ou junto ao mercado financeiro e de capitais, de qualquer título de
crédito ou valor mobiliário compatível com suas atividades, respeitados os trâmites, da legislação
aplicável; (iii) a realização de negócios e a prestação de serviços relacionados às operações de
securitização de créditos supracitadas e, (iv) a realização de operações de hedge em mercados
derivativos visando à cobertura de riscos na sua carteira de créditos.
A Companhia não é uma companhia aberta, registrada na Comissão de Valores Mobiliários
(CVM), mas pretende obter o registro em 2015, pois se trata de uma condição básica para o
desenvolvimento de seus negócios.
Em 2014 a Renova efetuou sua primeira emissão de Debêntures com quatro séries, conforme
descrito na Nota Explicativa 20.
Os contratos de prestação de serviços relativos à estruturação, emissão e gestão das
Debêntures e títulos são firmados e representados pela Gaia Assessoria Financeira Ltda. Parte
relacionada da Companhia, que efetua a controle de suas emissões, ambas pertence ao mesmo
grupo societário e financeiro.

2. Apresentação das Demonstrações Financeiras
As Demonstrações Financeiras foram elaboradas a partir de diretrizes contábeis emanadas da
Lei das Sociedades por Ações e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis no
Brasil que compreendem os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC),
aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).
A elaboração das demonstrações financeiras exige que a Administração efetue estimativas e
adote premissas que afetam os montantes dos ativos e passivos apresentados bem como os
montantes de receitas e despesas reportados para o período do relatório. O uso de estimativas
se estende às provisões necessárias para créditos de liquidação duvidosa, valor justo e
mensuração de valor recuperável de ativos. Os resultados efetivos podem variar em relação às
estimativas.
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Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras
31 de dezembro de 2014 e 2013 -- Continuação
(Valores expressos em reais, exceto quanto indicado de outra forma)

2. Apresentação das Demonstrações Financeiras
A Companhia iniciou em 1 de julho de 2015 o processo de abertura de capital junto a Comissão
de Valores Mobiliários – CVM, neste contexto, foram realizados os seguintes ajustes nas
Demonstrações Financeiras: (i) exclusão da nota explicativa “Cobertura de Seguros” e (ii)
correção do Relatório de Administração da Companhia. Adicionalmente, foi realizada
reclassificação na demonstração do fluxo de caixa do exercício findo em 31 de dezembro de
2014, sobre as captações via debêntures entre as atividades operacionais e de financiamento. As
demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2014 reapresentadas foram aprovadas pela
Administração em 5 de agosto de 2015.

3. Políticas contábeis
a)

Moeda funcional
As demonstrações financeiras são apresentadas em Reais (R$), que é a moeda funcional da
Securitizadora.

b)

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 a prestação de serviço.
Para todos os instrumentos financeiros avaliados ao custo amortizado, a receita ou despesa
financeira é contabilizada utilizando-se a taxa de juros efetiva, que desconta exatamente os
pagamentos ou recebimentos futuros estimados de caixa ao longo da vida estimada do
instrumento financeiro ou em um período de tempo mais curto, quando aplicável, ao valor
contábil liquido do ativo ou passivo financeiro. A receita de juros é incluída na rubrica receita
financeira, na demonstração do resultado.

c)

Instrumentos financeiros
Os instrumentos financeiros incluem depósitos bancários, aplicações financeiras, carteira de
crédito financeiro adquiridas, assim como contas a pagar e outras dívidas.
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3. Políticas contábeis--Continuação
c)

Instrumentos financeiros--Continuação
(i)

Ativos financeiros mantidos até o vencimento
Os instrumentos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido,
para instrumentos que não sejam reconhecidos pelo valor justo através de resultado, de
quaisquer custos de transação diretamente atribuíveis. Posteriormente ao
reconhecimento inicial, os instrumentos financeiros são mensurados conforme descrito
abaixo:
São ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis com
vencimentos definidos para os quais a Companhia tem a intenção positiva e a
capacidade de manter até o vencimento. São inicialmente contabilizados pelo seu valor
de aquisição e mensurados pelo custo amortizado utilizando o método de taxa de juros
efetiva, deduzido de eventuais reduções em seu valor recuperável, contabilizados no
resultado.

(ii) Ativos financeiros pelo valor justo por meio do resultado
São ativos financeiros que satisfazem qualquer das seguintes condições: (a) são
classificados como mantidos para negociação, se forem: (i) adquiridos ou incorridos
principalmente para a finalidade de venda ou de recompra em prazo muito curto; (ii) no
reconhecimento inicial é parte de carteira de instrumentos financeiros identificados que
são gerenciados em conjunto e para os quais existe evidência de modelo real recente de
tomada de lucros a curto prazo; ou (iii) derivativo (exceto no caso de derivativo que seja
contrato de garantia financeira ou um instrumento de hedge designado e eficaz); e/ou (b)
no momento do reconhecimento inicial ele é designado pela Companhia pelo valor justo
por meio do resultado. São inicialmente contabilizados pelo seu valor de aquisição e
mensurados pelo valor justo contabilizados no resultado.
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3. Políticas contábeis--Continuação
c)

Instrumentos financeiros--Continuação
(iii) Empréstimos e recebíveis
São ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis que não
estão cotados em mercado ativo, exceto: (a) os que a Companhia tem intenção de
vender imediatamente ou no curto prazo, os quais são classificados como mantidos para
negociação, e os que a Companhia, no reconhecimento inicial, designa pelo valor justo
por meio do resultado; (b) os que a Companhia, após o reconhecimento inicial, designa
como disponíveis para venda; ou (c) aqueles com relação aos quais o detentor não
possa recuperar substancialmente a totalidade do seu investimento inicial, que não seja
devido à deterioração do crédito, que são classificados como disponíveis para a venda.
São inicialmente contabilizados pelo seu valor de aquisição, mensurados pelo custo
amortizado utilizando o método de taxa de juros efetiva, deduzido de eventuais reduções
em seu valor recuperável, contabilizados no resultado.
(iv) Ativos financeiros disponíveis para venda
São ativos financeiros não derivativos que são designados como disponíveis para venda
ou que não são classificados como (i) ativos financeiros mantidos até o vencimento, (ii)
ativos financeiros pelo valor justo por meio do resultado ou (iii) empréstimos e contas a
receber. São inicialmente contabilizados pelo seu valor de aquisição e mensurados pelo
valor justo. A parcela equivalente ao custo amortizado utilizando o método de taxa de
juros efetiva, deduzido de eventuais reduções em seu valor recuperável, é contabilizada
no resultado; a parcela equivalente aos ajustes destes ativos financeiros mensurados
pelo valor justo são contabilizados em conta específica do patrimônio líquido, líquida dos
efeitos tributários.
(v)

Passivos financeiros
Passivos financeiros são inicialmente reconhecidos a valor justo e, no caso de
empréstimos e financiamentos e contas a pagar, são acrescidos do custo da transação
diretamente relacionado. Os passivos financeiros da Securitizadora incluem contas a
pagar a fornecedores e outras contas a pagar e emissões de debêntures.
Após reconhecimento inicial, as debêntures sujeitas a juros são mensuradas
subsequentemente pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa de juros efetivos.
Ganhos e perdas são reconhecidos na demonstração do resultado no momento da baixa
dos passivos, bem como durante o processo de amortização pelo método da taxa de
juros efetivos.

13
367

Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras
31 de dezembro de 2014 e 2013
(Valores expressos em reais, exceto quanto indicado de outra forma)

3. Políticas contábeis--Continuação
d)

Imposto de renda e contribuição social
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 mil ao ano e a provisão para contribuição social à alíquota de 9%, conforme
legislação em vigor.

e)

Estimativas contábeis
A elaboração das informações de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil
requer que a Administração se utilize de premissas e julgamentos na determinação do valor
e registro de estimativas contábeis. A liquidação das transações envolvendo essas
estimativas poderá resultar em valores significativamente divergentes dos registrados nas
demonstrações financeiras em razão do tratamento probabilístico inerente ao processo de
estimativa. A Companhia revisa suas estimativas e premissas periodicamente num período
não superior a um ano.

f)

Outros ativos e passivos circulantes
Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios
econômicos futuros serão gerados em favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser
mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a
Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento
passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São
acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou
cambiais incorridos. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas
do risco envolvido.
Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação
é provável que ocorra nos próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados como não
circulantes.
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3. Políticas contábeis--Continuação
g)

Ativos e passivos contingentes e obrigações legais
As práticas contábeis para registro e divulgação de ativos e passivos contingentes e
obrigações legais são as seguintes: (i) Ativos contingentes são reconhecidos somente
quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos
contingentes com êxitos prováveis são apenas divulgados em nota explicativa; (ii) Passivos
contingentes são provisionados quando as perdas forem avaliadas como prováveis e os
montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos
contingentes avaliados como de perdas possíveis são apenas divulgados em nota explicativa
e os passivos contingentes avaliados como de perdas remotas não são provisionados e nem
divulgados; e (iii) Obrigações legais são registradas como exigíveis, independentemente da
avaliação sobre as probabilidades de êxito, de processos em que a Companhia questionou a
inconstitucionalidade de tributos.

h)

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.

4. Normas, interpretações e alterações de normas existentes que ainda não
estão em vigor.
Normas em vigor
A seguir listamos atualizações das IFRSs que geraram alterações às CPCs, as quais passam a
vigorar a partir de 1º de julho de 2014:
Norma

Tópico

Detalhes

IFRS 13/CPC 46 Contas a receber e contas a
Mensuração de valor justo pagar de curto prazo

Esclarece que a edição do IFRS 13 e as
consequentes adições ao IFRS 9 e IAS 39,
não removem a possibilidade de mensurar
contas a receber e contas a pagar de curto
prazo numa base não descontada

IFRS 13/CPC 46 Escopo da exceção aplicável aos Esclarece o escopo da exceção aplicável a
Mensuração de valor justo portfólios de ativos e passivos
mensuração do valor justo de grupos de
ativos e passivos numa base líquida.
(parágrafo 52)
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Norma

Tópico

Detalhes

Escopo do parágrafo 52
IFRS 13/CPC 46 Mensuração de valor justo (exceção da carteira)

As alterações esclarecem que o escopo
da exceção da carteira, para fins de
mensuração do valor justo de um grupo
de ativos e passivos financeiros em
base líquida, inclui todos os contratos
dentro do escopo da mencionada
exceção e contabilizados de acordo
com a IAS 39 ou IFRS 9, mesmo
aqueles contratos que não se
enquadram nas definições de ativos ou
passivos financeiros da IAS 32.

Considerando as atuais operações da Companhia não foram observadas alterações decorrentes
das normas que entraram em vigor.
Normas existentes que ainda não estão em vigor
Uma série de novas normas, alterações de normas e interpretações são efetivas para exercícios
iniciados após 1º de janeiro de 2015, e não foram adotadas na preparação dessas
demonstrações financeiras. Aquelas que podem ser relevantes para a Companhia estão
mencionadas a seguir.
IFRS 9 Financial Instruments (Instrumentos Financeiros - 2010 e 2009)
O IFRS 9 (2009) introduz um novo requerimento para classificação e mensuração de ativos
financeiros. Sob o IFRS 9 (2009), ativos financeiros são classificados e mensurados baseados no
modelo de negócio no qual eles são mantidos e as características de seus fluxos de caixa
contratuais. IFRS 9 (2010) introduz adições em relação aos passivos financeiros. O IASB
atualmente tem um projeto ativo para realizar alterações limitadas aos requerimentos de
classificação e mensuração do IFRS 9 e adicionar novos requerimentos para endereçar a perda
por redução ao valor recuperado de ativos financeiros e contabilidade de hedge.
O IFRS 9 (2010 e 2009) é efetivo para exercícios iniciados após 1º de janeiro de 2015. A adoção
do IFRS 9 (2010) não deve causar um impacto nos ativos e passivos financeiros da Companhia.
O Comitê de Pronunciamentos Contábeis ainda não emitiu pronunciamento contábil ou alteração
nos pronunciamentos vigentes, correspondentes a essa norma.
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4. Normas, interpretações e alterações de normas existentes que ainda não
estão em vigor.
Lei 12.973/14 (conversão da Medida Provisória nº 627/13)
A Lei 12.973/14 (conversão da Medida Provisória nº 627/13) promoveu alterações no IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS, com vigência para 1/1/2015, permitindo ao contribuinte adesão às novas
regras já em 2014, de forma irretratável. A Lei dentre outros assuntos, tratou especialmente: (i)
em harmonizar a legislação tributária com os critérios e procedimentos contábeis introduzidos
pelas Leis 11.638/07 e 11.941/09, (ii) a extinção do Regime Tributário de Transição - RTT, (iii)
novas regras de tributação da pessoa jurídica domiciliada no Brasil com relação aos lucros
auferidos no exterior por controladas e coligadas, (iv) alterações na forma de utilização do ágio.

5. Caixa e equivalentes de caixa
Em 31 de dezembro de 2014 e 2013, estão representado da seguinte forma:
31/12/2014 31/12/2013
Caixa e depósitos bancários
Total

5.714
5.714

-

6. Ativos Financeiros
6.1 Títulos para negociação
Os títulos para negociação da Companhia são compostos por certificados de depósitos
bancários (pós-fixados) cujo valor de custo atualizado desses títulos é o seu valor justo
A taxa de juros média contratada dos certificados de depósitos bancários é de 5% da taxa
dos depósitos interfinanceiros - DI.
Vencimento 31/12/2014

31/12/2013

06/2015
Certificado de Depósito Bancário
Total

6.727
6.727
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6. Ativos Financeiros -- Continuação
6.2 Carteiras de crédito
Foram classificadas como empréstimos e recebíveis e correspondem a direitos de crédito
financeiros vencidos e inadimplidos. Os serviços de gestão da carteira e de cobrança dos
direitos creditórios inadimplidos da Securitizadora e a atividade de consultoria especializada
para a originação, identificação, negociação, precificação e assessoria em geral nas
operações serão exercidas pela Recovery do Brasil Consultoria S.A., sociedade anônima
com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, 1499, 19º
andar, Sala 1, Bela Vista, São Paulo, SP.
6.2.1 Operações com aquisição substancial dos riscos e benefícios
a) Descrição das características dos direitos creditórios
Os direitos creditórios da carteira do Fundo são oriundos de contratos de empréstimo,
financiamento, cartões de crédito e créditos diretos ao consumidor celebrados entre os
cedentes e seus clientes.
b) Critérios de elegibilidade e condições de cessão
O único Critério de Elegibilidade a ser observado para aquisição de Direitos Creditórios
pela Securitizadora é que os Direitos Creditórios devem ser de titularidade de pessoas
jurídicas, sociedades em geral.
A Gestora e a Consultora Especializada, previamente à cessão dos Direitos Creditórios á
Securitizadora, deverão verificar as Condições de Cessão avaliando o aging dos
vencimentos de suas composições e o valor de aquisição dos Direitos Creditórios.
c) Transferência dos riscos e benefícios de propriedade dos direitos creditórios
Os direitos creditórios são adquiridos pela Securitizadora em caráter definitivo, irrevogável
e irretratável, sem coobrigação do cedente ou qualquer mecanismo de recompra dos
créditos inadimplidos.
d) Composição da carteira de crédito
A aquisição de tais direitos creditórios ocorreu durante o exercício de 2014 e o prazo de
recuperação dos créditos previsto nas projeções de fluxo futuro preparado pela Consultora
Especializada é de 60 meses a partir do mês de aquisição dos direitos creditórios e a taxa
de retorno esperada está entre 28% a 556%. Entretanto, essa estimativa não deve ser
considerada como garantia de rentabilidade da carteira por parte da Recovery do Brasil
Consultoria S.A.
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6. Ativos Financeiros -- Continuação
6.2 Carteiras de crédito -- Continuação
Cedente
Banco Panamericano S.A.
Banco Santander S.A.
Banco Votorantim S.A.
Sorocred Créditos Fin. Investimento S.A.
Cetelem Brasil S.A.
Banco Bradesco S.A.
Caixa Econômica Federal S.A.
Total

31/12/2014
7.380
351.125
8.737
6.687
10.562
20.190
50.669
455.351

31/12/2013
-

e) Direitos de regresso dos direitos creditórios - Putback
A Renova possui direito de regresso dos direitos creditórios (putback) contra os Cedentes
nos casos de desconformidade dos créditos cedidos. Enquadram-se no direito de regresso
os casos de fraude, inexistência do crédito, liquidação do crédito antes da cessão, ação
contrária anterior à cessão e outras hipóteses restritas.
f) Partilha de lucros – Profit sharing
Para algumas carteiras adquiridas, a Renova possui acordo de partilha de lucros (profit
sharing) com os Cedentes, conforme regras pré-definidas em contrato. Em 31 de
dezembro de 2015, há duas carteiras que se enquadram nesta modalidade:
· Banco Panamericano S/A – Contrato de Cessão firmado em 21/05/2014. Após atingir
25% da TIR estimada no momento da cessão, a Renova pagará ao Cedente, como preço
adicional da cessão, 20% das recuperações líquidas, enquanto houver cobrança.
· Caixa Econômica Federal – Contrato de Cessão firmado em 29/12/2014. Após recuperar
R$ 380 milhões, a Renova pagará ao Cedente, como preço adicional à cessão, 20% das
recuperações líquidas, até a data de 30/12/2019.
Em 31 de dezembro de 2014, não há provisão para partilha de lucros a pagar.
g) Movimentação da Carteira de Crédito
Saldo Inicial 31/12/2013
Aquisições de Carteira de Direito Creditórios
Amortizações
Receita Financeira
Saldo Final 31/12/2014
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6. Ativos Financeiros -- Continuação
6.2 Carteiras de crédito -- Continuação
h) Garantias
Nas aquisições de direitos creditórios realizadas pela Securitizadora, na hipótese de
oposição do devedor durante processo de cobrança amigável, sustentadas por boletins de
ocorrência, comprovantes de pagamento ou outros documentos que evidenciem a
inexistência ou fraude de seu respectivo crédito, fica o cedente responsável pela
restituição de cada crédito por meio de depósito em moeda corrente nacional á
Securitizadora. O valor de restituição deverá ocorrer em até 10 dias úteis contados do
recebimento da notificação voluntariamente enviada pela Securitizadora ao Cedente.
6.3 Hierarquia de níveis – Ativos e Passivos financeiros reconhecidos a valor justo
A mensuração da estimativa do valor justo por nível baseia-se na seguinte hierarquia:
Nível 1: Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos idênticos.
Nível 2: Classificado quando se utiliza uma metodologia de fluxo de caixa descontado ou outra
metodologia para precificação do ativo com base em dados de mercado e quando todos esses
dados são observáveis no mercado aberto.
Nível 3: Mensuração do valor justo são as derivadas de técnicas de avaliação que incluem
entradas para os ativos ou passivos que não são baseadas em dados observáveis de mercado
(dados não observáveis).
A tabela a seguir apresenta hierarquia do valor justo dos “Títulos para negociação” e dos
“Direitos Creditórios” mantidos pela Companhia:
Nível 1
-

Ativos financeiros para negociação

31/12/2014
Nível 2
6.727

Nível 3
-

Nível 1
-

31/12/2013
Nível 2 Nível 3
-

7. Contas a Pagar
Está representado da seguinte forma:
31/12/2014

31/12/2013

Fornecedores (a)
Contas a Pagar

(107)
(134)
(9)
(241)
(9)
a) Refere-se basicamente a prestações de serviço de terceiros, tais como Contabilidade externa, entre
outros.
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8. Obrigações Fiscais
Constituído basicamente pelas retenções de Tributos de espera federal e municipal:
31/12/2014

31/12/2013

(3)
(10)
(65)
(11)
(3)
(92)

-

IRRF de Serviços Tomados
PIS a Recolher
COFINS a Recolher
Contribuição Social Retida de Serviços Tomados
ISS Retido de Serviços Tomados

-

9. Debêntures
Durante o exercício de 2014 a Companhia emitiu 4 (quatro) séries de Debêntures, remuneradas
por 110% da variação de CDI acumulado, com vencimento em 2024.
De acordo com o CPC 08 – Custos de Transações e Prêmios na Emissão de Títulos de Valores
Mobiliários, os recursos captados foram registrados de forma líquida dos custos decorrentes do
processo de emissão das debêntures, e tais custos são amortizados de acordo com a taxa
efetiva da transação até o prazo de vencimento dos respectivos títulos.
Em 31 de dezembro de 2014 e 2013 estão representadas da seguinte forma:

Debêntures emitidas – Curto Prazo
Debêntures emitidas – Longo Prazo

31/12/2014

31/12/2013

(71.632)
(396.010)
(467.642)

-

Abaixo características gerais das debêntures da Companhia:
Tipo: simples, nominativas escriturais e não conversíveis em ações.
Espécie: quirografária com garantia adicional de cessão fiduciária de direitos creditórios da
Sociedade.
Valor Original: R$ 488.181.
Valor Nominal: R$ 1.000,00 por debênture.
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9. Debêntures -- Continuação
Destinação dos recursos: Os recursos oriundos da emissão foram destinados à aquisição dos
recebíveis descritos na nota 6.2.
Pagamentos condicionados: A obrigação da Securitizadora de efetuar a amortização das
debêntures (amortizações e remunerações) está condicionada à realização das carteiras de
crédito adquiridas pela Securitizadora (vide nota 6.2) e vinculadas respectivamente a cada uma
das séries de debêntures (vide nota 20).
Remuneração alvo: 110% da Variação do CDI
Remuneração adicional (prêmio): Corresponde a remuneração adicional apurada com base na
receita da Securitizadora decorrente da realização dos direitos creditórios vinculados a cada série
de debêntures e paga em parcelas mensais, sendo:

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2014, a Securitizadora pagou a título de prêmio
de debêntures o montante de R$ 35.484 (R$ 0 em 2013).
Fluxo disponível para pagamento das debêntures: Em cada data de pagamento, o fluxo
financeiro disponível para pagamento das debêntures de cada série será igual ao recebimento
dos direitos creditórios adquiridos pela Securitizadora considerando a seguinte ordem de
alocação: (a) pagamento dos encargos e despesas das respectivas séries das debêntures,
incluindo despesas de cobrança dos direitos creditórios; (b) retenções para constituição de fundo
de custeio; (c) utilizados no pagamento de remuneração; (d) utilizados no pagamento de
amortização; (e) utilizados no pagamento do prêmio.
Garantias: Cessão fiduciária da totalidade dos direitos creditórios atuais e futuros adquiridos pela
Securitizadora e de conta vinculada, contendo o fluxo de recebimentos das carteiras vinculadas a
cada série de debêntures.
Dação em pagamento: Na hipótese de não realização dos direitos creditórios adquiridos pela
Securitizadora a cada uma das séries de debêntures, o agente fiduciário (Pentágono S.A.
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários) deverá convocar assembleia geral de debenturistas
para comunicação de tal evento e aprovação de plano de ação a ser executado pela
Securitizadora que poderá incluir entre outras medidas (i) cobrança judicial ou extrajudicial dos
direitos creditórios; (ii) alienação da carteira de direitos creditórios; (iii) resgate das debêntures
mediante dação em pagamento aos debenturistas da proporção dos seus créditos, dos
respectivos direitos creditórios não realizados; (iv) aguardo da recuperação dos direitos
creditórios, entre outros.
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9. Debêntures -- Continuação
O serviço de custódia das debêntures é realizado pela CETIP S.A. – Mercados Organizados
Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos, a tesouraria e escrituração da
emissão e resgate das Debentures são prestadas pelo Banco Bradesco S.A.

10. Patrimônio líquido
Capital social
Em 31 de dezembro de 2014, o capital social, totalmente subscrito é de R$10 (R$ 1 em 31 de
dezembro de 2013), dividido em 10.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, sendo
todas já sido integralizadas.
No segundo trimestre a Companhia integralização de capital social no valor de R$ 9.
Em 31 de dezembro de 2014 e 2013, o capital social está apresentado da seguinte forma:
Quantidade de
Ações
9
1

Nova Atlantis Participações Ltda.
Pessoa física

10

Total

Reserva legal
A reserva legal é constituída mediante a apropriação de, no mínimo, 5% do lucro líquido anual,
sendo limitada a 20% do capital social.
Dividendos
Aos acionistas está assegurado, pelo estatuto social da Companhia, um dividendo mínimo
correspondente a 10% do lucro líquido apurado em cada exercício social, calculado nos termos
da Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76).
Em 31 de dezembro de 2014 e 2013, a Companhia não auferiu receita para serem distribuídos
dividendos.

23
377

Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras
31 de dezembro de 2014 e 2013
(Valores expressos em reais, exceto quanto indicado de outra forma)

11. Despesas operacionais
Nos períodos findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013 encontra-se demonstrada a seguir:
31/12/2014
(4)
(62)
(20.083)
(44)
(21.193)

Despesas com utilidades e serviços
Despesas administrativas e gerais
Despesas com serviços de pessoas jurídicas(*)
Despesas com provisões para contingencias

31/12/2013
(3)
(8)
(2)
(13)

(*) Tratam-se de despesas diretas de cobrança das Carteiras de Crédito.

12. Receitas financeiras
Nos períodos findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013 encontra-se demonstrada a seguir:
31/12/2014
74.382
29
74.411

Receitas de juros das carteiras de crédito
Receitas de aplicações financeiras

31/12/2013
-

13. Despesas Financeiras
Nos períodos findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013 encontra-se demonstrada a seguir:
31/12/2014
(18.904)
(35.484)
(54.388)

Variações monetárias e juros passivos
Prêmio de debêntures pagos
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14. Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido
As despesas de imposto de renda (IRPJ) e da contribuição social (CSLL) estão conciliadas às
alíquotas nominais, como segue:
2014

2013

Lucro líquido antes da tributação sobre o lucro e depois das
participações.
IRPJ e CSLL às alíquotas de 25% e 15% respectivamente

(178)
60

(13)
4

Efeito das adições e exclusões no cálculo dos tributos:

-

-

60

4

Crédito tributário não constituído sobre prejuízo fiscal e base
negativa

Em 31 de dezembro de 2014, a Securitizadora possui créditos tributários de prejuízos fiscais e
base negativa da contribuição social não contabilizados no montante de R$ 60 (R$ 4 em 2013).
Os prejuízos fiscais e base negativa da contribuição social não possuem prazos prescricionais e
sua compensação está limitada a 30% dos lucros tributáveis apurados em cada período-base
futuro.
Os benefícios do imposto de renda e contribuição social, no montante estimado de crédito
tributário, serão reconhecidos quando efetivamente realizados ou quando as perspectivas para
sua recuperação se tornarem factíveis.

15. Contingências
A Securitizadora possui demandas judiciais de natureza cível movidas pelos devedores dos
Direitos creditórios objeto de cessão, conforme quadro apresentado abaixo:

Risco de Perda / tipo

Quantidade

Valor estimado de perda
2014
2013

Provável
Indenização por dano
moral

10

44

-

Possível
Indenização por dano
moral

144

648

-

25
379

Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras
31 de dezembro de 2014 e 2013
(Valores expressos em reais, exceto quanto indicado de outra forma)

15. Contingências -- Continuação
A provisão para perdas é efetuada com base na média histórica de perdas relativas aos
processos. A média histórica de perdas é revisada a cada exercício.

16. Partes Relacionadas
a) Transações com partes relacionadas
A Companhia informa que há o compartilhamento de contratos de prestação de serviços
relativos à estruturação, emissão e gestão das Debêntures que são firmados e representados,
conjuntamente, pela Companhia e sua controladora Gaia Assessoria Financeira Ltda., cujas
receitas de prestação de serviços e os seus respectivos custos são reconhecidos na
Companhia.
Em 31 de dezembro de 2014, a Companhia apresentava um saldo a receber no montante de
R$ (1) (R$ (53) em 31 de dezembro de 2013) relativo ao pagamento de despesas em nome de
sua controladora que serão posteriormente reembolsadas.
Não houve outras transações realizadas com partes relacionadas além daquela mencionada
acima.
b) Remuneração do pessoal-chave da Administração
A Assembleia Geral Ordinária (AGO) da Securitizadora fixou desde a sua constituição,
inclusive em relação ao último exercício social findo em 31 de dezembro de 2014 e 2013 que
não houve qualquer remuneração mensal, ao Diretor Estatutário.

17. Benefícios aos empregados
Benefício pós-emprego - A Companhia não possui benefícios de longo prazo, de rescisão de
contrato de trabalho ou remuneração baseada em ações para a Diretoria ou membros do
Conselho de Administração.
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18. Gerenciamento de riscos
Instrumentos financeiros
As aplicações financeiras da Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. são
realizadas através das aquisições de Certificados de Depósitos Bancários (CDB).
Instrumentos financeiros derivativos
Durante o exercício findo em 31 de dezembro 2014 a Companhia não executou transações
envolvendo instrumentos financeiros derivativos.
Política de gestão de riscos
A Companhia possui uma política formal para gerenciamento de riscos cujo controle e gestão é
responsabilidade da diretoria financeira, que se utiliza de instrumentos de controle através de
sistemas adequados e de profissionais capacitados na mensuração, análise e gestão de riscos.
Adicionalmente, não são permitidas operações com instrumentos financeiros de caráter
especulativo.
Risco de crédito
O risco de crédito é o risco que surge da possibilidade de prejuízo resultante do não recebimento,
de terceiros dos valores contratados. O caixa da Companhia é investido em títulos de renda fixa.
Esses investimentos estão sujeitos a risco de crédito.
A Securitizadora aplica seus recursos preponderantemente nos Direitos Creditórios e depende da
solvência dos respectivos Devedores para distribuição de rendimentos aos Debenturistas. A
solvência dos Devedores pode ser afetada por fatores macroeconômicos relacionados à
economia brasileira, tais como elevação das taxas de juros, aumento da inflação, baixos índices
de crescimento econômico, aumento do índice de desemprego etc. Assim, na hipótese de
ocorrência de um ou mais desses eventos, poderá haver o aumento da inadimplência dos
Direitos Creditórios da Securitizadora ou a impossibilidade de recuperação dos Direitos
Creditórios, afetando negativamente seus resultados e/ou provocando perdas patrimoniais aos
debenturistas.
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18. Gerenciamento de riscos -- Continuação
Cobrança judicial e extrajudicial à Em se verificando a inadimplência nas obrigações dos
pagamentos dos direitos creditórios cedidos á Securitizadora, poderá haver cobrança judicial
e/ou extrajudicial dos valores devidos. Não há, contudo, garantia de que, em qualquer uma
dessas hipóteses, as referidas cobranças atingirão os resultados almejados, nem de que a
Securitizadora recuperará a totalidade dos valores inadimplidos, o que poderá implicar perdas
aos debenturistas;
Risco relativo à propositura de ações judiciais ou reclamações formuladas pelos devedores dos
direitos creditórios àA Securitizadora tem por objetivo adquirir, entre outros,
preponderantemente direitos creditórios vencidos e não pagos. Durante a vigência das
debêntures, vinculadas aos direitos creditórios, poderão ocorrer à propositura de ações judiciais
ou reclamações formuladas pelos devedores dos direitos creditórios, inclusive acerca de
inexistência da dívida perante o Poder Judiciário, órgãos de proteção ao consumidor, entre
outros. Não há garantia de que a Securitizadora não seja condenado nessas demandas (judiciais
e extrajudiciais), o que poderá implicar perdas aos debenturistas;
Risco decorrente da ausência de políticas de concessão de crédito e de cobrança previamente
definidas à em razão da possibilidade da Securitizadora adquirir direitos creditórios de diversos
cedentes de diversos segmentos e, consequentemente, da decorrente possibilidade de uma
multiplicidade de devedores, os direitos creditórios a serem adquiridos pela Securitizadora podem
ter sido objeto de processos de origem e de políticas de concessão de crédito distintos e, por
esta razão, não se estabelece uma política de concessão de crédito prévia e uniformemente
definida, já que os direitos creditórios podem ser originados de políticas de concessão de crédito
distintas decorrentes das práticas mercantis de cada cedente. Além disso, em razão do processo
de originação dos direitos creditórios decorrer das práticas mercantis de cada Cedente, a
Securitizadora poderá adotar diferentes estratégias e procedimentos de cobrança em virtude do
perfil de cada operação. Esta cobrança será realizada pelo agente de cobrança em conjunto com
os prestadores de serviço de cobrança, conforme definido em cada operação de aquisição de
direitos creditórios.
Risco de mercado acionário
A Companhia pode investir em participações de companhias de capital aberto em bolsa de
valores e, por isso, estará exposta à volatilidade desse mercado. Em 31 de dezembro de 2014 e
2013, a Companhia não possuía participações em empresas listadas em bolsa de valores.
Risco de liquidez
É o risco que a Companhia ira encontrar ao cumprir as obrigações associadas a seus passivos
financeiros que são liquidados com pagamentos a vista ou com outro ativo financeiro.
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18. Gerenciamento de riscos -- Continuação
Risco de liquidez -- Continuação
O caixa da Companhia é investido em Certificados de Depósito Bancário (CDBs), com liquidez
diária, indexados a taxas de juros, portanto variações nas taxas de mercado podem afetar o fluxo
de caixa da Companhia.
A Companhia administra sua estrutura de ativos, passivos e capital com o objetivo de buscar
otimizar sua estrutura de capital, possibilitar um retorno adequado aos acionistas e minimizar o
risco de liquidez.
Não existe, no Brasil, por exemplo, mercado ativo para compra e venda de direitos creditórios.
Assim, caso seja necessária à venda dos direitos creditórios da carteira vinculadas as
debêntures, poderá não haver compradores ou o preço de negociação poderá causar prejuízo
para os Debenturistas; e Insuficiência de recursos no momento da liquidação das Debentures.
Ocorrendo a liquidação das Debentures, a Securitizadora pode não dispor de recursos para
pagamento aos Debenturistas em hipótese de, por exemplo, o adimplemento dos direitos
creditórios não ser exigível dos devedores ou a Companhia não ter recuperado os direitos
creditórios inadimplidos. Neste caso, o pagamento ao debenturista ficaria condicionado: (i) ao
vencimento e pagamento pelos devedores dos direitos creditórios da Securitizadora, conforme o
caso; (ii) à recuperação por meio de cobrança judicial ou extrajudicial, conforme o caso; (iii) à
venda dos direitos creditórios a terceiros, com risco de deságio capaz de comprometer a
rentabilidade da debêntures; ou (iv) ao pagamento em dação em direitos creditórios,
exclusivamente nas hipóteses de liquidação antecipada da Debênture. Nas três situações, o
debenturista pode sofrer prejuízos.
Ausência de garantia de pagamento de amortizações mensais ou periódicas e sazonalidade do
processo de recuperação à os direitos creditórios adquiridos pela Securitizadora, são, em regra,
vencidos e não pagos na data de vencimento. Portanto, o recebimento de recursos pela
Companhia para o pagamento de amortizações ao debenturista dependente diretamente da
habilidade da Gestora originar Operações com perfil adequado de recuperação e da capacidade
de o Agente de Cobrança recuperar os Direitos Creditórios. Além disso, o processo de
recuperação dos direitos creditórios normalmente é afetado pela sazonalidade. Por exemplo, no
mês de dezembro os recebimentos dos direitos creditórios são tradicionalmente maiores que no
mês de janeiro.
Risco de taxa de juros
O caixa da Companhia pode ser investido em Certificados de Depósito Bancário (CDBs),
indexados a taxas de juros, portanto variações nas taxas de mercado podem afetar o fluxo de
caixa da Companhia.
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18. Gerenciamento de riscos -- Continuação
Outros
Risco de não performance dos direitos creditórios à Para o aperfeiçoamento da relação jurídica
consignada em cada operação e para que haja a obrigação de pagamento por parte do
respectivo devedor e, por consequência, originar os Direitos Creditórios que serão cedidos aos
Debenturistas, é imprescindível que haja a efetiva performance dos Direitos Creditórios de
titularidade dos Cedentes. Assim sendo, fatores exógenos e alheios ou não ao controle dos
Cedentes que possam prejudicar a performance das operações que, de algum modo, afetem
negativamente a performance dos direitos creditórios podem acarretar o risco de que a relação
jurídica que origina os direitos creditórios
Risco decorrente da precificação dos ativos à os ativos integrantes da carteira vinculados as
Debêntures serão avaliados de acordo com critérios e procedimentos estabelecidos para registro
e avaliação conforme regulamentação em vigor. Referidos critérios, poderão causar variações
nos valores dos ativos integrantes da carteira de Direitos Creditórios.

19. Análise de sensibilidade
A Deliberação CVM nº. 550, de 17 de outubro de 2008 dispõe que as companhias abertas devem
divulgar, em nota explicativa específica, informações qualitativas e quantitativas sobre todos os
seus instrumentos financeiros, reconhecidos ou não como ativos ou passivos em seu balanço
patrimonial.
19.1 Títulos para Negociação
Os instrumentos financeiros (Títulos para Negociação) da Companhia estão registrados pelo
valor de custo, acrescidos de rendimentos ou encargos incorridos, os quais até 31 de dezembro
de 2014 se aproximam dos valores de mercado. Os principais riscos atrelados às operações da
Companhia estão ligados à variação da CDI para aplicações financeiras. Com a finalidade de
verificar a sensibilidade das aplicações financeiras e certificados de depósitos bancários à taxa
de juros média das respectivas remunerações, fator de risco de taxa de juros ao qual a
Companhia possuía exposição ativa na data base de 31 de dezembro 2014, foram definidos 3
cenários diferentes com base em projeções divulgadas pelo boletim Focus, pelo Banco Central
em 31 de outubro de 2014, definiu-se a taxa provável para SELIC média para os próximos 12
meses de 12,15% a.a.. A partir da variação das taxas prováveis em cenários de deterioração
para o SELIC foram determinadas as variações 25% para menos e 50% para menos, ou seja,
recalculou-se as taxas anuais das aplicações financeiras, respectivamente com o SELIC a 9,11%
a.a. 6,08% a.a.
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19. Análise de sensibilidade -- Continuação
19.1 Títulos para Negociação -- Continuação
Para cada cenário, foi calculada a “receita financeira bruta”, não se levando em consideração a
incidência de tributos sobre os rendimentos das aplicações. Calculou-se a sensibilidade das
aplicações financeiras aos cenários para as remunerações médias mensais, a partir do saldo
existente em 31 de dezembro de 2014.
Operação
Aplicação financeira

Cenário II Cenário III
50%
25%
menos
menos

Posição
12/2014

Fator de
risco

Cenário I
provável

6.726

CDI

12,15%

9,11%

6,08%

817

613

409

Receita projetada

19.2 Direitos Creditórios
O principal risco ao qual a Renova está sujeita se refere a possível redução dos fluxos de
recebimentos dos devedores de direitos creditórios em detrimento de instabilidade no ambiente
econômico. Especialistas em créditos não performados estimam que, em um cenário de extrema
crise econômica, os fluxos possam sofrer redução de até 50%.
Para cada cenário, foi calculada a “receita financeira bruta”, não se levando em consideração a
incidência de tributos. Calculou-se a sensibilidade da carteira de crédito aos cenários para as
remunerações médias mensais, a partir do saldo existente em 31 de dezembro de 2014.
No caso de redução dos fluxos líquidos em 25%, o valor presente das carteiras cairia de R$ 455
milhões para R$ 342 milhões. No caso de redução dos fluxos líquidos em 50%, o valor presente
das carteiras cairia para R$ 228 milhões.

Operação
Fluxos projetados
Despesa projetada

Posição
12/2014
6.726

Cenário I

Cenário II

-25%

-50%

(113.350)

(227.000)
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20. Informações adicionais a cerca dos Portfólios de Créditos adquiridos e
Debêntures emitidas:
Em 31 de dezembro de 2014 os Portfólios adquiridos, representavam um volume de
aproximadamente R$ 496.277 em milhares de reais, e totalizavam lastros para 516
quantidades de Debêntures.

Aquisição
01/06/2014
20/06/2014
06/08/2014
26/09/2014
29/09/2014
11/11/2014
12/12/2014
23/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014

Custo histórico
da carteira de
crédito vinculada
7.000
292.201
9.962
20.497
11.628
13.260
6.978
21.234
226
50.638
62.652

Série

Quantidade de
Debêntures

1a
4a
4a
4a
4a
4a
4a
4a
1a
3a
2a.

9
291
10
21
12
15
8
23
1
56
70

21. Eventos Subsequentes
Durante o primeiro trimestre de 2015, a Companhia adquiriu mais três carteiras em seu portfolio,
dando subsidio para a emissão de 66 Debêntures no valor de R$ 40.477.
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Relatório sobre a revisão de informações trimestrais – ITR
Aos Acionistas e Diretores da

Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.
São Paulo - SP
Introdução
Revisamos as informações contábeis intermediárias da Renova Companhia Securitizadora de
Créditos Financeiros S.A. (“Securitizadora”), contidas no Formulário de Informações Trimestrais –
ITR, referente ao trimestre findo em 30 de junho de 2015, que compreendem o balanço patrimonial
em 30 de junho de 2015 e as respectivas demonstrações do resultado e do resultado abrangente
para o trimestre e semestre findos naquela data e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de
caixa para o semestre findo naquela data, incluindo as notas explicativas.
A Administração da Securitizadora é responsável pela elaboração das informações contábeis
intermediárias de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 21 (R1) – Demonstração
Intermediária, assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as
normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, aplicáveis à elaboração das Informações
Trimestrais - ITR. Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações
contábeis intermediárias com base em nossa revisão.
Alcance da revisão
Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de
informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo
Auditor da Entidade e ISRE 2410 - Review of Interim Financial Information Performed by the
Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias
consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos
financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de
revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida
de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de
que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em
uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.

1
Uma empresa-membro da Ernst & Young Global Limited
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Conclusão sobre as informações intermediárias
Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que
as informações contábeis intermediárias incluídas nas informações trimestrais acima referidas não
foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o CPC 21 (R1) aplicáveis à
elaboração de Informações Trimestrais - ITR, e apresentadas de forma condizente com as normas
expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.
Outros assuntos
Demonstração do valor adicionado
Revisamos, também, as Demonstrações do Valor Adicionado – DVA, referentes ao semestre findo
em 30 de junho de 2015, preparada sob a responsabilidade da administração da Securitizadora, cuja
apresentação nas informações intermediárias é requerida de acordo com as normas expedidas pela
CVM – Comissão de Valores Mobiliários aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais – ITR.
Essa demonstração foi submetida aos mesmos procedimentos de revisão descritos anteriormente e,
com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que
não foi elaborada, em todos os seus aspectos relevantes, de forma consistente com as informações
contábeis intermediárias tomadas em conjunto.
São Paulo, 5 de agosto de 2015.

ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP015199/O-6

Emerson Morelli
Contador CRC-1SP249401/O-4

Katia Sayuri Teraoka Kam
Contadora CRC 1SP272354/O-1
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Notas explicativas às informações trimestrais - ITR
30 de junho de 2015
(Valores expressos em reais, exceto quanto indicado de outra forma)

1. Contexto operacional
A Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. (“Securitizadora”, “Renova” ou
“Companhia”), é uma sociedade anônima, com sede na Avenida Paulista, 1499, 19º. Andar - Bela
Vista – São Paulo – SP, foi constituída em 25 de setembro de 2013 e obteve seu registro na
JUCESP em 24 de outubro de 2013. Tem por objetivo: (i) a aquisição e securitização de créditos
oriundos de operações praticadas por bancos múltiplos, bancos, comerciais, bancos de
investimentos, sociedades de créditos imobiliários, sociedades de arrendamento mercantil,
sociedades de créditos, financiamento e investimento, associações de poupança e empréstimo,
caixas econômicas e companhias hipotecárias, entre outros; (ii) a emissão e colocação, privada
ou junto ao mercado financeiro e de capitais, de qualquer título de crédito ou valor mobiliário
compatível com suas atividades, respeitados os trâmites, da legislação aplicável; (iii) a realização
de negócios e a prestação de serviços relacionados às operações de securitização de créditos
supracitadas e, (iv) a realização de operações de hedge em mercados derivativos visando à
cobertura de riscos na sua carteira de créditos.
Em 2014 a Renova efetuou sua primeira emissão de Debêntures com quatro séries, conforme
descrito na Nota Explicativa 20.
Os contratos de prestação de serviços relativos à estruturação, emissão e gestão das
Debêntures e títulos são firmados e representados pela Gaia Assessoria Financeira Ltda., parte
relacionada da Companhia, que efetua a controle de suas emissões, pertencente ao mesmo
grupo societário e financeiro.
A Companhia iniciou em 01 de julho de 2015 o processo de abertura de capital junto a Comissão
de Valores Mobiliários – CVM, o qual até o presente momento está em homologação pelo órgão
regulamentador.

2. Elaboração e apresentação das Informações trimestrais
As informações contábeis trimestrais foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, contemplando os requerimentos mínimos de
divulgações estabelecidos pelo pronunciamento técnico CPC 21 (R1) – “Demonstrações
Intermediárias” e condizentes com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários
(CVM).
A preparação das informações trimestrais requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e
também o exercício de julgamento por parte da Administração no processo de aplicação das
políticas contábeis da Companhia. Não ocorreram mudanças nas premissas e julgamentos por
parte da Administração da Securitizadora no uso das estimativas para preparação destas
informações trimestrais em relação aqueles utilizados nas Demonstrações Financeiras de 31 de
dezembro de 2014, divulgadas em 1º de abril de 2015.
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2. Apresentação das Informações trimestrais--Continuação
As informações contábeis trimestrais – ITR foram aprovadas pela Administração da Companhia para
sua emissão no dia 5 de agosto de 2015.

3. Principais práticas contábeis
a)

Moeda funcional
As demonstrações financeiras são apresentadas em Reais (R$), que é a moeda funcional da
Securitizadora.

b)

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 a prestação de serviço.
Para todos os instrumentos financeiros avaliados ao custo amortizado, a receita ou despesa
financeira é contabilizada utilizando-se a taxa de juros efetiva, que desconta exatamente os
pagamentos ou recebimentos futuros estimados de caixa ao longo da vida estimada do
instrumento financeiro ou em um período de tempo mais curto, quando aplicável, ao valor
contábil liquido do ativo ou passivo financeiro. A receita de juros é incluída na rubrica receita
financeira, na demonstração do resultado.

c)

Instrumentos financeiros
Os instrumentos financeiros incluem depósitos bancários, aplicações financeiras, carteiras de
crédito financeiro adquiridas, assim como contas a pagar e outras dívidas.
Os instrumentos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido, para
instrumentos que não sejam reconhecidos pelo valor justo através de resultado, de
quaisquer custos de transação diretamente atribuíveis. Posteriormente ao reconhecimento
inicial, os instrumentos financeiros são mensurados conforme descrito abaixo:
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3. Principais práticas contábeis--Continuação
c)

Instrumentos financeiros--Continuação
(i)

Ativos financeiros mantidos até o vencimento
São ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis com
vencimentos definidos para os quais a Companhia tem a intenção positiva e a
capacidade de manter até o vencimento. São inicialmente contabilizados pelo seu valor
de aquisição e mensurados pelo custo amortizado utilizando o método de taxa de juros
efetiva, deduzido de eventuais reduções em seu valor recuperável, contabilizados no
resultado.

(ii) Ativos financeiros pelo valor justo por meio do resultado
Compreendem as aplicações financeiras da Securitizadora. São ativos financeiros que
satisfazem qualquer das seguintes condições: (a) são classificados como mantidos para
negociação, se forem: (i) adquiridos ou incorridos principalmente para a finalidade de
venda ou de recompra em prazo muito curto; (ii) no reconhecimento inicial é parte de
carteira de instrumentos financeiros identificados que são gerenciados em conjunto e
para os quais existe evidência de modelo real recente de tomada de lucros a curto
prazo; ou (iii) derivativo (exceto no caso de derivativo que seja contrato de garantia
financeira ou um instrumento de hedge designado e eficaz); e/ou (b) no momento do
reconhecimento inicial ele é designado pela Companhia pelo valor justo por meio do
resultado. São inicialmente contabilizados pelo seu valor de aquisição e mensurados
pelo valor justo contabilizados no resultado.
(iii) Empréstimos e recebíveis
Compreendem o contas a receber da Securitizadora. São ativos financeiros não
derivativos com pagamentos fixos ou determináveis que não estão cotados em mercado
ativo, exceto: (a) os que a Companhia tem intenção de vender imediatamente ou no
curto prazo, os quais são classificados como mantidos para negociação, e os que a
Companhia, no reconhecimento inicial, designa pelo valor justo por meio do resultado;
(b) os que a Companhia, após o reconhecimento inicial, designa como disponíveis para
venda; ou (c) aqueles com relação aos quais o detentor não possa recuperar
substancialmente a totalidade do seu investimento inicial, que não seja devido à
deterioração do crédito, que são classificados como disponíveis para a venda. São
inicialmente contabilizados pelo seu valor de aquisição, mensurados pelo custo
amortizado utilizando o método de taxa de juros efetiva, deduzido de eventuais reduções
em seu valor recuperável, contabilizados no resultado.
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3. Principais práticas contábeis--Continuação
c)

Instrumentos financeiros--Continuação
(iv) Ativos financeiros disponíveis para venda
São ativos financeiros não derivativos que são designados como disponíveis para venda
ou que não são classificados como (i) ativos financeiros mantidos até o vencimento, (ii)
ativos financeiros pelo valor justo por meio do resultado ou (iii) empréstimos e contas a
receber. São inicialmente contabilizados pelo seu valor de aquisição e mensurados pelo
valor justo. A parcela equivalente ao custo amortizado utilizando o método de taxa de
juros efetiva, deduzido de eventuais reduções em seu valor recuperável, é contabilizada
no resultado; a parcela equivalente aos ajustes destes ativos financeiros mensurados
pelo valor justo são contabilizados em conta específica do patrimônio líquido, líquida dos
efeitos tributários. Em 31 de março de 2015 a Securitizadora não possui títulos
registrados nesta categoria.
(v)

Passivos financeiros
Compreendem as captações via debêntures da Securitizadora. São inicialmente
reconhecidos a valor justo e, no caso de empréstimos e financiamentos e contas a
pagar, são acrescidos do custo da transação diretamente relacionado. Os passivos
financeiros da Securitizadora incluem contas a pagar a fornecedores e outras contas a
pagar e emissões de debêntures. Após reconhecimento inicial, as debêntures sujeitas
a juros são mensuradas subsequentemente pelo custo amortizado, utilizando o método
da taxa de juros efetivos. Ganhos e perdas são reconhecidos na demonstração do
resultado no momento da baixa dos passivos, bem como durante o processo de
amortização pelo método da taxa de juros efetivos.

d)

Imposto de renda e contribuição social
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 (R$ 60 no trimestre) ao ano e a provisão para contribuição social à alíquota de 9%,
conforme legislação em vigor.
Em14 de maio de 2014 foi publicada a Lei nº 12.973, conversão da Medida Provisória
627/2013 que, dentre outros assuntos: (i) revoga o Regime Tributário de Transição (RTT) a
partir de 2015, com a introdução de novo regime tributário; e (ii) altera o Decreto-Lei nº
1.598/1977 pertinente ao cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica, a legislação sobre
a contribuição social sobre o lucro líquido e o conceito de receita bruta.
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3. Principais práticas contábeis--Continuação
d) Imposto de renda e contribuição social -- Continuação
A Administração elaborou estudos sobre os efeitos que poderiam advir da aplicação das
disposições da Lei nº 12.973/2014 e concluiu que não há efeitos significativos nas suas
informações trimestrais de 30 de junho de 2015 e nas demonstrações financeiras de 31 de
dezembro de 2014.
e)

Estimativas contábeis
A elaboração das informações de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil
requer que a Administração se utilize de premissas e julgamentos na determinação do valor
e registro de estimativas contábeis. A liquidação das transações envolvendo essas
estimativas poderá resultar em valores significativamente divergentes dos registrados nas
demonstrações financeiras em razão do tratamento probabilístico inerente ao processo de
estimativa. A Companhia revisa suas estimativas e premissas periodicamente num período
não superior a um ano.

f)

Outros ativos e passivos circulantes
Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios
econômicos futuros serão gerados em favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser
mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a
Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento
passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São
acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou
cambiais incorridos. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas
do risco envolvido.
Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação
forem prováveis de ocorrer nos próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados como
não circulantes.
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3. Principais práticas contábeis--Continuação
g)

Ativos e passivos contingentes e obrigações legais
As práticas contábeis para registro e divulgação de ativos e passivos contingentes e
obrigações legais são as seguintes: (i) Ativos contingentes são reconhecidos somente
quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos
contingentes com êxitos prováveis são apenas divulgados em nota explicativa; (ii) Passivos
contingentes são provisionados quando as perdas forem avaliadas como prováveis e os
montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos
contingentes avaliados como de perdas possíveis são apenas divulgados em nota explicativa
e os passivos contingentes avaliados como de perdas remotas não são provisionados e nem
divulgados; e (iii) Obrigações legais são registradas como exigíveis, independentemente da
avaliação sobre as probabilidades de êxito, de processos em que a Companhia questionou a
inconstitucionalidade de tributos.

h)

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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4. Novas normas, alterações e interpretações de normas emitidas pelo IASB e
CPC
Uma série de novas normas, alterações de normas e interpretações serão efetivas para
exercícios iniciados após 1º de janeiro de 2016 e não foram adotadas na preparação destas
informações trimestrais. Aquelas que podem ser relevantes para a Companhia estão
mencionadas abaixo. A Companhia não planeja adotar estas normas de forma antecipada.
Norma

Vigência

Principais pontos
introduzidos pela norma

Impactos da adoção

IFRS 9 - Instrumentos
Financeiros

1º de janeiro de
2018

A principal alteração refere- A Administração está
se aos casos onde o valor
avaliando os impactos de
justo dos passivos
sua adoção.
financeiros calculado deve
ser segregado de forma que
a parte relativa ao valor justo
correspondente ao risco de
crédito da própria entidade
seja reconhecida em “Outros
resultados abrangentes” e
não no resultado do período.

IFRS 15 – Receita de
contratos com clientes

1º de janeiro de
2018

Essa nova norma traz os
A Administração está
princípios que uma entidade avaliando os impactos de
aplicará para determinar a
sua adoção.
mensuração da receita e
quando ela deverá ser
reconhecida.

Não existem outras normas e interpretações emitidas e ainda não adotadas que possam, na
opinião da Administração, ter impacto significativo no resultado ou no patrimônio líquido
divulgado pela Companhia.
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5. Caixa e equivalentes de caixa
Em 30 de junho de 2015 e 31 de dezembro de 2014, estão representados da seguinte forma:
30/06/2015 31/12/2014
Caixa e depósitos bancários

2.597

5.714

Total

2.597

5.714

6. Ativos Financeiros
6.1 Títulos para negociação
Em 30 de junho de 2015 a Companhia mantém aplicação dos seus recursos em Fundo de
Investimento aberto ao mercado, cuja rentabilidade é de 94% do CDI.
Vencimento
Certificado de Depósito Bancário
Fundos de Investimentos BRADESCO FICFI
REFERENCIADO DI SPEC
Total

12/2015
Sem vencimento

30/06/15

31/12/2014
-

6.727

15.224
15.224

6.727

6.2 Carteiras de crédito – Contas a receber
Foram classificadas como empréstimos e recebíveis e correspondem a direitos de crédito
financeiros vencidos e inadimplidos. Os serviços de gestão da carteira e de cobrança dos
direitos creditórios inadimplidos da Securitizadora e a atividade de consultoria especializada
para a originação, identificação, negociação, precificação e assessoria em geral nas
operações serão exercidas pela Recovery do Brasil Consultoria S.A., sociedade anônima
com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, 1499, 19º
andar, Sala 1, Bela Vista, São Paulo, SP.
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6. Ativos Financeiros -- Continuação
6.2 Carteiras de crédito -- Continuação
6.2.1 Operações com aquisição substancial dos riscos e benefícios
a) Descrição das características dos direitos creditórios
Os direitos creditórios da carteira do Fundo são oriundos de contratos de empréstimo,
financiamento, cartões de crédito e créditos diretos ao consumidor celebrados entre os
cedentes e seus clientes.
b) Critérios de elegibilidade e condições de cessão
O único Critério de Elegibilidade a ser observado para aquisição de Direitos Creditórios
pela Securitizadora é que os Direitos Creditórios devem ser de titularidade de pessoas
jurídicas, sociedades em geral.
A Gestora e a Consultora Especializada, previamente à cessão dos Direitos Creditórios á
Securitizadora, deverão verificar as Condições de Cessão avaliando o aging dos
vencimentos de suas composições e o valor de aquisição dos Direitos Creditórios.
c) Transferência dos riscos e benefícios de propriedade dos direitos creditórios
Os direitos creditórios são adquiridos pela Securitizadora em caráter definitivo, irrevogável
e irretratável, sem coobrigação do cedente ou qualquer mecanismo de recompra dos
créditos inadimplidos.
d) Composição da carteira de crédito
As aquisições dos direitos creditórios ocorreram entre o exercício de 2014 e o primeiro
semestre de 2015 e o prazo de recuperação dos créditos previsto nas projeções de fluxo
futuro preparado pela Consultora Especializada é de 60 meses a partir do mês de
aquisição dos direitos creditórios.
Cedente
Banco Panamericano S.A.
Banco Santander S.A.
Banco Votorantim S.A.
Sorocred Créditos Fin. Investimento S.A.
Cetelem Brasil S.A.
Banco Bradesco S.A.
Caixa Econômica Federal
FIDC Recovery
Total
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30/06/2015
4.216
350.039
15.863
6.767
23.922
20.774
116.991
62
538.634

31/12/2014
7.380
351.125
8.737
6.687
10.562
20.191
50.669
455.351
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6. Ativos Financeiros -- Continuação
6.2 Carteiras de crédito -- Continuação
e) Direitos de regresso dos direitos creditórios - Putback
A Renova possui direito de regresso dos direitos creditórios (putback) contra os Cedentes
nos casos de desconformidade dos créditos cedidos. Enquadram-se no direito de regresso
os casos de fraude, inexistência do crédito, liquidação do crédito antes da cessão, ação
contrária anterior à cessão e outras hipóteses restritas.
f) Partilha de lucros – Profit sharing
Para algumas carteiras adquiridas, a Renova possui acordo de partilha de lucros (profit
sharing) com os Cedentes, conforme regras pré-definidas em contrato. As projeções dos
fluxos financeiros futuros para cada portfólio preparadas pela Consultoria Especializada
preveem eventuais desembolsos decorrentes deste assunto.
g) Movimentação da Carteira de Crédito
2015

Saldo Inicial
Aquisições de Carteira de Direito
Creditórios
Amortizações
Receita Financeira
Saldo Final

2014

trimestre findo em
30/06/2015
554.202

semestre findo em
30/06/2015
455.351

12.698

135.638

496.276

(87.251)

(179.788)

(115.307)

58.985

127.433

74.382

538.634

538.634

455.351
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6. Ativos Financeiros -- Continuação
h) Garantias
Nas aquisições de direitos creditórios realizadas pela Securitizadora, na hipótese de
oposição do devedor durante processo de cobrança amigável, sustentadas por boletins de
ocorrência, comprovantes de pagamento ou outros documentos que evidenciem a
inexistência ou fraude de seu respectivo crédito, fica o cedente responsável pela
restituição de cada crédito por meio de depósito em moeda corrente nacional a
Securitizadora. O valor de restituição deverá ocorrer em até 10 dias úteis contados do
recebimento da notificação voluntariamente enviada pela Securitizadora ao Cedente.
6.3 Hierarquia de níveis – Ativos e Passivos financeiros reconhecidos a valor justo
A mensuração da estimativa do valor justo por nível baseia-se na seguinte hierarquia:
Nível 1: Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos idênticos.
Nível 2: Classificado quando se utiliza uma metodologia de fluxo de caixa descontado ou
outra metodologia para precificação do ativo com base em dados de mercado e quando
todos esses dados são observáveis no mercado aberto.
Nível 3: Mensuração do valor justo são as derivadas de técnicas de avaliação que incluem
entradas para os ativos ou passivos que não são baseadas em dados observáveis de
mercado (dados não observáveis).
A tabela a seguir apresenta hierarquia do valor justo dos “Títulos para negociação”:

Nível 1
-

Ativos financeiros para negociação

30/06/2015
Nível 2
15.224

Nível 3
-

Nível 1
-

31/12/2014
Nível 2
Nível 3
6.727
-

7. Contas a Pagar
Está representado da seguinte forma:

Fornecedores (a)
Contas a Pagar

30/06/2015

31/12/2014

(101)
(181)
(282)

(107)
(134)
(241)

a) Refere-se basicamente a prestações de serviço de terceiros, tais como Contabilidade externa, entre
outros.
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8. Obrigações Fiscais
Constituído basicamente pelas retenções de Tributos de esfera federal e municipal:
30/06/2015

31/12/2014

(39)
(15)
(92)
(124)
(270)

(3)
(10)
(65)
(11)
(3)
(92)

IRRF de Serviços Tomados
PIS a Recolher
COFINS a Recolher
Contribuição Social Retida de Serviços Tomados
ISS Retido de Serviços Tomados
Contribuição Social a Recolher

9. Debêntures
Durante o exercício de 2014 a Companhia emitiu 4 (quatro) séries de Debêntures, remuneradas por
110% da variação de CDI acumulado, com vencimento em 2024.
De acordo com o CPC 08 – Custos de Transações e Prêmios na Emissão de Títulos de Valores
Mobiliários, os recursos captados foram registrados de forma líquida dos custos decorrentes do
processo de emissão das debêntures, e tais custos são amortizados de acordo com a taxa efetiva da
transação até o prazo de vencimento dos respectivos títulos.
Em 30 de junho de 2015 e 31 de dezembro de 2014 estão representadas da seguinte forma:

Debêntures emitidas – Curto Prazo
Debêntures emitidas – Longo Prazo

30/06/2015

31/12/2014

(36.443)
(519.517)
(555.960)

(71.632)
(396.010)
(467.642)

Abaixo as características gerais das debêntures da Companhia:
Tipo: simples, nominativas escriturais e não conversíveis em ações.
Espécie: quirografária com garantia adicional de cessão fiduciária de direitos creditórios da
Sociedade.
Valor Original: R$ 633.005
Valor Nominal: R$ 1.000,00 (hum mil reais) por debênture.

14
403

Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.
Notas explicativas às informações trimestrais – ITR--Continuação
30 de junho de 2015
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quanto indicado de outra forma)

9. Debêntures -- Continuação
Destinação dos recursos: Os recursos oriundos da emissão foram destinados à aquisição dos
recebíveis descritos na nota 6.2.
Pagamentos condicionados: A obrigação da Securitizadora de efetuar a amortização das
debêntures (amortizações e remunerações) está condicionada à realização das carteiras de crédito
adquiridas pela Securitizadora (vide nota 6.2) e vinculadas respectivamente a cada uma das séries de
debêntures (vide nota 20).
Remuneração alvo: 110% da Variação do CDI
Remuneração adicional (prêmio): Corresponde a remuneração adicional apurada com base na
receita da Securitizadora decorrente da realização dos direitos creditórios vinculados a cada série de
debêntures e paga em parcelas mensais, sendo:

Durante o trimestre findo em 30 de junho, a Securitizadora pagou a título de prêmio de debêntures o
montante de R$ 622 (R$ 0 em 2014).
Fluxo disponível para pagamento das debêntures: Em cada data de pagamento, o fluxo financeiro
disponível para pagamento das debêntures de cada série será igual ao recebimento dos direitos
creditórios adquiridos pela Securitizadora considerando a seguinte ordem de alocação: (a)
pagamento dos encargos e despesas das respectivas séries das debêntures, incluindo despesas de
cobrança dos direitos creditórios; (b) retenções para constituição de fundo de custeio; (c) utilizados no
pagamento de remuneração; (d) utilizados no pagamento de amortização; (e) utilizados no
pagamento do prêmio.
Garantias: Cessão fiduciária da totalidade dos direitos creditórios atuais e futuros adquiridos pela
Securitizadora e de conta vinculada, contendo o fluxo de recebimentos das carteiras vinculadas a
cada série de debêntures.
Dação em pagamento: Na hipótese de não realização dos direitos creditórios adquiridos pela
Securitizadora a cada uma das séries de debêntures, o agente fiduciário (Pentágono S.A.
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários) deverá convocar assembleia geral de debenturistas
para comunicação de tal evento e aprovação de plano de ação a ser executado pela Securitizadora
que poderá incluir entre outras medidas (i) cobrança judicial ou extrajudicial dos direitos creditórios;
(ii) alienação da carteira de direitos creditórios; (iii) resgate das debêntures mediante dação em
pagamento aos debenturistas da proporção dos seus créditos, dos respectivos direitos creditórios não
realizados; (iv) aguardo da recuperação dos direitos creditórios, entre outros.

15
404

Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.
Notas explicativas às informações trimestrais – ITR--Continuação
30 de junho de 2015
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quanto indicado de outra forma)

9. Debêntures -- Continuação
O serviço de custódia das debêntures é realizado pela CETIP S.A. - Mercados Organizados, a
tesouraria e escrituração da emissão e resgate das Debêntures são prestadas pelo Banco Bradesco
S.A.

10. Patrimônio líquido
Capital social
Em 30 de junho de 2015 e em 31 de dezembro de 2014, o capital social, totalmente subscrito é
de R$10 (R$ 10 em 31 de dezembro de 2014), dividido em 10.000 ações ordinárias nominativas,
sem valor nominal, sendo todas já sido integralizadas, o capital social está apresentado da
seguinte forma:
Quantidade de
Ações
9
1

Nova Atlantis Participações Ltda.
Pessoa física

10

Total

Reserva legal
A reserva legal é constituída mediante a apropriação de, no mínimo, 5% do lucro líquido anual,
sendo limitada a 20% do capital social.
Dividendos
Aos acionistas está assegurado, pelo estatuto social da Companhia, um dividendo mínimo
correspondente a 25% do lucro líquido apurado em cada exercício social, calculado nos termos
da Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76).
Em 30 de junho 2015 e 31 de dezembro de 2014, a Companhia não auferiu receita para serem
distribuídos dividendos.
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11. Despesas operacionais
Nos períodos findos em 30 de junho de 2015 e 2014 encontra-se demonstrada a seguir:

2015
2o. Trimestre

Acumulado 30/06/15

Acumulado 30/06/14

(158)

(308)

(3)

(74)

(170)

(57)

(23.663)

(42.308)

(543)

(95)

(175)

-

(23.990)

(42.961)

(603)

Despesas com utilidades e serviços
Despesas administrativas e gerais
Despesas com serviços de pessoas jurídicas(*)

2014

Despesas tributárias

(*) Tratam-se de despesas diretas de cobrança das Carteiras de Crédito.

12. Receitas financeiras
Nos períodos findos em 30 de junho de 2015 e 2014 encontra-se demonstrada a seguir:
2015
2o. Trimestre
Receitas de juros das carteiras de crédito

2014

Acumulado 30/06/15

Acumulado 30/06/14

58.985

127.433

718

711

1.163

-

59.696

128.596

718

Receitas de aplicações financeiras

13. Despesas Financeiras
Nos períodos findos em 30 de junho de 2015 e 2014 encontra-se demonstrada a seguir:
2015
2o. Trimestre

2014

Acumulado 30/06/15

Acumulado 30/06/14

Variações monetárias e juros passivos

(17.232)

(32.003)

-

Prêmio de Debêntures provisionados

(16.551)

(50.821)

-

(855)

(1.740)

(12)

(34.638)

(84.564)

(12)

Despesas Bancárias
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14. Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido
As despesas de imposto de renda (IRPJ) e da contribuição social (CSLL) estão conciliadas às
alíquotas nominais, como segue:
30/06/2015

30/06/2014

Lucro líquido antes da tributação sobre o lucro e depois das
participações.
IRPJ e CSLL às alíquotas de 25% e 9% respectivamente

(367)
88

(1.271)
305

Efeito das adições e exclusões no cálculo dos tributos:

-

-

88

305

Crédito tributário não constituído sobre prejuízo fiscal e base
negativa

Em 30 de junho, a Securitizadora possui créditos tributários de prejuízos fiscais e base negativa
da contribuição social não contabilizados no montante de R$ 88 (R$ 60 em 31 de dezembro de
2014). Os prejuízos fiscais e base negativa da contribuição social não possuem prazos
prescricionais e sua compensação está limitada a 30% dos lucros tributáveis apurados em cada
período-base futuro.
Os benefícios do imposto de renda e contribuição social, no montante estimado de crédito
tributário, serão reconhecidos quando efetivamente realizados ou quando as perspectivas para
sua recuperação se tornarem factíveis.

15. Contingências
Em 30 de junho de 2015 a Securitizadora possui demandas judiciais de natureza cível movidas
pelos devedores dos Direitos creditórios objeto de cessão, conforme quadro apresentado abaixo:
30/06/2015

Risco de Perda / tipo

31/12/2014

Quantidade

Valor estimado

Quantidade

Valor estimado

311

760

10

44

570

2.762

144

648

Provável
Indenização por dano moral

Possível
Indenização por dano moral
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15. Contingências -- Continuação
A provisão para perdas é efetuada com base na média histórica de perdas relativas aos
processos. A média histórica de perdas é revisada a cada exercício social.

16. Partes Relacionadas
a) Transações com partes relacionadas
A Companhia informa que há o compartilhamento de contratos de prestação de serviços
relativos à estruturação, emissão e gestão das Debêntures que são firmados e representados,
conjuntamente, pela Companhia e sua controladora Gaia Assessoria Financeira Ltda., cujas
receitas de prestação de serviços e os seus respectivos custos são reconhecidos na
Companhia.
Em 30 de junho de 2015 a Companhia apresentava um saldo a receber no montante de R$ 1
(R$ 1 em 31 de dezembro de 2014) relativo ao pagamento de despesas em nome de sua
controladora que serão posteriormente reembolsadas.
Não houve outras transações realizadas com partes relacionadas além daquela mencionada
acima.
b) Remuneração do pessoal-chave da Administração
A Assembleia Geral Ordinária (AGO) ocorrida em 30 de abril de 2015 a Securitizadora fixou
desde a sua constituição, inclusive em relação ao último exercício social findo em 31 de
dezembro de 2014, que não haverá qualquer remuneração mensal ao Diretor Estatutário.

17. Benefícios aos empregados
Benefício pós-emprego - A Companhia não possui benefícios de longo prazo, de rescisão de
contrato de trabalho ou remuneração baseada em ações para a Diretoria ou membros do
Conselho de Administração.
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18. Gerenciamento de riscos
Instrumentos financeiros
As aplicações financeiras da Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. são
realizadas através das aquisições de Certificados de Depósitos Bancários (CDB) e de aplicação
em cotas de Fundos de Investimentos-BRADESCO FICFI REFERENCIADO DI SPEC,
administrado pelo Banco Bradesco S.A.
Instrumentos financeiros derivativos
Durante o trimestre findo em 30 de junho de 2015 e exercício findo em 31 de dezembro de 2014
a Companhia não executou transações envolvendo instrumentos financeiros derivativos.
Política de gestão de riscos
A Companhia possui uma política formal para gerenciamento de riscos cujo controle e gestão é
responsabilidade da diretoria financeira, que se utiliza de instrumentos de controle através de
sistemas adequados e de profissionais capacitados na mensuração, análise e gestão de riscos.
Adicionalmente, não são permitidas operações com instrumentos financeiros de caráter
especulativo.
Risco de crédito
O risco de crédito é o risco que surge da possibilidade de prejuízo resultante do não recebimento,
de terceiros dos valores contratados.
O caixa da Companhia é investido em títulos de renda fixa. Esses investimentos estão sujeitos a
risco de crédito.
A Securitizadora aplica seus recursos preponderantemente nos Direitos Creditórios e depende da
solvência dos respectivos Devedores para distribuição de rendimentos aos Debenturistas. A
solvência dos Devedores pode ser afetada por fatores macroeconômicos relacionados à
economia brasileira, tais como elevação das taxas de juros, aumento da inflação, baixos índices
de crescimento econômico, aumento do índice de desemprego etc. Assim, na hipótese de
ocorrência de um ou mais desses eventos, poderá haver o aumento da inadimplência dos
Direitos Creditórios da Securitizadora ou a impossibilidade de recuperação dos Direitos
Creditórios, afetando negativamente seus resultados e/ou provocando perdas patrimoniais aos
debenturistas.
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18. Gerenciamento de riscos -- Continuação
Cobrança judicial e extrajudicial Æ Em se verificando a inadimplência nas obrigações dos
pagamentos dos direitos creditórios cedidos a Securitizadora, poderá haver cobrança judicial
e/ou extrajudicial dos valores devidos. Não há, contudo, garantia de que, em qualquer uma
dessas hipóteses, as referidas cobranças atingirão os resultados almejados, nem de que a
Securitizadora recuperará a totalidade dos valores inadimplidos, o que poderá implicar perdas
aos debenturistas;
Risco relativo à propositura de ações judiciais ou reclamações formuladas pelos devedores dos
direitos creditórios ÆA Securitizadora tem por objetivo adquirir, entre outros,
preponderantemente direitos creditórios vencidos e não pagos. Durante a vigência das
debêntures, vinculadas aos direitos creditórios, poderão ocorrer à propositura de ações judiciais
ou reclamações formuladas pelos devedores dos direitos creditórios, inclusive acerca de
inexistência da dívida perante o Poder Judiciário, órgãos de proteção ao consumidor, entre
outros. Não há garantia de que a Securitizadora não seja condenado nessas demandas (judiciais
e extrajudiciais), o que poderá implicar perdas aos debenturistas;
Risco decorrente da ausência de políticas de concessão de crédito e de cobrança previamente
definidas Æ em razão da possibilidade da Securitizadora adquirir direitos creditórios de diversos
cedentes de diversos segmentos e, consequentemente, da decorrente possibilidade de uma
multiplicidade de devedores, os direitos creditórios a serem adquiridos pela Securitizadora podem
ter sido objeto de processos de origem e de políticas de concessão de crédito distintos e, por
esta razão, não se estabelece uma política de concessão de crédito prévia e uniformemente
definida, já que os direitos creditórios podem ser originados de políticas de concessão de crédito
distintas decorrentes das práticas mercantis de cada cedente. Além disso, em razão do processo
de originação dos direitos creditórios decorrer das práticas mercantis de cada Cedente, a
Securitizadora poderá adotar diferentes estratégias e procedimentos de cobrança em virtude do
perfil de cada operação. Esta cobrança será realizada pelo agente de cobrança em conjunto com
os prestadores de serviço de cobrança, conforme definido em cada operação de aquisição de
direitos creditórios.
Risco de mercado acionário
A Companhia pode investir em participações de companhias de capital aberto em bolsa de
valores e, por isso, estará exposta à volatilidade desse mercado. Em 30 de junho de 2015 e 31
de dezembro de 2014, a Companhia não possuía participações em empresas listadas em bolsa
de valores.
Risco de liquidez
É o risco que a Companhia ira encontrar ao cumprir as obrigações associadas a seus passivos
financeiros que são liquidados com pagamentos a vista ou com outro ativo financeiro.
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18. Gerenciamento de riscos -- Continuação
Risco de liquidez -- Continuação
O caixa da Companhia é investido em Fundos de investimento referenciados DI, com liquidez
diária, indexados a taxas de juros, portanto variações nas taxas de mercado podem afetar o fluxo
de caixa da Companhia.
A Companhia administra sua estrutura de ativos, passivos e capital com o objetivo de buscar
otimizar sua estrutura de capital, possibilitar um retorno adequado aos acionistas e minimizar o
risco de liquidez.
Não existe, no Brasil, por exemplo, mercado ativo para compra e venda de direitos creditórios.
Assim, caso seja necessária a venda dos direitos creditórios da carteira vinculadas as
debêntures, poderá não haver compradores ou o preço de negociação poderá causar prejuízo
para os Debenturistas; e Insuficiência de recursos no momento da liquidação das Debentures.
Ocorrendo a liquidação das Debentures, a Securitizadora pode não dispor de recursos para
pagamento aos Debenturistas em hipótese de, por exemplo, o adimplemento dos direitos
creditórios não ser exigível dos devedores ou a Companhia não ter recuperado os direitos
creditórios inadimplidos. Neste caso, o pagamento ao debenturista ficaria condicionado: (i) ao
vencimento e pagamento pelos devedores dos direitos creditórios da Securitizadora, conforme o
caso; (ii) à recuperação por meio de cobrança judicial ou extrajudicial, conforme o caso; (iii) à
venda dos direitos creditórios a terceiros, com risco de deságio capaz de comprometer a
rentabilidade da debêntures; ou (iv) ao pagamento em dação em direitos creditórios,
exclusivamente nas hipóteses de liquidação antecipada da Debênture. Nas três situações, o
debenturista pode sofrer prejuízos.
Ausência de garantia de pagamento de amortizações mensais ou periódicas e sazonalidade do
processo de recuperação Æ os direitos creditórios adquiridos pela Securitizadora, são, em regra,
vencidos e não pagos na data de vencimento. Portanto, o recebimento de recursos pela
Companhia para o pagamento de amortizações ao debenturista dependente diretamente da
habilidade da Gestora originar Operações com perfil adequado de recuperação e da capacidade
de o Agente de Cobrança recuperar os Direitos Creditórios. Além disso, o processo de
recuperação dos direitos creditórios normalmente é afetado pela sazonalidade. Por exemplo, no
mês de dezembro os recebimentos dos direitos creditórios são tradicionalmente maiores que no
mês de janeiro.
Risco de taxa de juros
O caixa da Companhia pode ser investido em Certificados de Depósito Bancário (CDBs),
indexados a taxas de juros, portanto variações nas taxas de mercado podem afetar o fluxo de
caixa da Companhia.
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18. Gerenciamento de riscos -- Continuação
Outros
Risco de não performance dos direitos creditórios Æ Para o aperfeiçoamento da relação jurídica
consignada em cada operação e para que haja a obrigação de pagamento por parte do
respectivo devedor e, por consequência, originar os Direitos Creditórios que serão cedidos aos
Debenturistas, é imprescindível que haja a efetiva performance dos Direitos Creditórios de
titularidade dos Cedentes. Assim sendo, fatores exógenos e alheios ou não ao controle dos
Cedentes que possam prejudicar a performance das operações que, de algum modo, afetem
negativamente a performance dos direitos creditórios podem acarretar o risco de que a relação
jurídica que origina os direitos creditórios
Risco decorrente da precificação dos ativos Æ os ativos integrantes da carteira vinculados as
Debêntures serão avaliados de acordo com critérios e procedimentos estabelecidos para registro
e avaliação conforme regulamentação em vigor. Referidos critérios, poderão causar variações
nos valores dos ativos integrantes da carteira de Direitos Creditórios.

19. Análise de sensibilidade
A Deliberação CVM nº. 550, de 17 de outubro de 2008 dispõe que as companhias abertas devem
divulgar, em nota explicativa específica, informações qualitativas e quantitativas sobre todos os
seus instrumentos financeiros, reconhecidos ou não como ativos ou passivos em seu balanço
patrimonial.
A instrução CVM nº 475, de 17 de dezembro de 2008, estabelece que as companhias abertas,
devem divulgar quadro demonstrativo de análise de sensibilidade, para cada tipo de risco de
mercado considerado relevante pela Administração, originado por instrumentos financeiros, ao
qual a entidade esteja exposta na data de encerramento de cada período, incluídas todas as
operações com instrumentos financeiros derivativos.
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19. Análise de sensibilidade -- Continuação
19.1 Títulos para Negociação
Os instrumentos financeiros (Títulos para Negociação) da Companhia estão registrados pelo
valor de custo, acrescidos de rendimentos ou encargos incorridos, os quais até 30 de junho de
2015 se aproximam dos valores de mercado. Os principais riscos atrelados às operações da
Companhia estão ligados à variação da CDI para aplicações financeiras. Com a finalidade de
verificar a sensibilidade das aplicações financeiras e certificados de depósitos bancários à taxa
de juros média das respectivas remunerações, fator de risco de taxa de juros ao qual a
Companhia possuía exposição ativa na data base de 30 de junho de 2015, foram definidos 3
cenários diferentes com base em projeções divulgadas pelo boletim Focus, pelo Banco Central
em 17 de julho de 2015, definiu-se a taxa provável para SELIC média para os próximos 12
meses de 14,25% a.a.. A partir da variação das taxas prováveis em cenários de deterioração
para o SELIC foram determinadas as variações 25% para menos e 50% para menos, ou seja,
recalculou-se as taxas anuais das aplicações financeiras, respectivamente com o SELIC a
10,69% a.a. 7,13% a.a.
Para cada cenário, foi calculada a “receita financeira bruta”, não se levando em consideração a
incidência de tributos sobre os rendimentos das aplicações. Calculou-se a sensibilidade das
aplicações financeiras aos cenários para as remunerações médias mensais, a partir do saldo
existente em 30 de junho de 2015.

Operação
Aplicação financeira

Cenário II Cenário III
25%
50%
menos
menos

Posição
06/2015

Fator de
risco

Cenário I
provável

15.224

CDI

14,25%

10,69%

7,13%

2.169

1.627

1.085

Receita projetada

19.2 Direitos Creditórios
O principal risco ao qual a Renova está sujeita se refere a possível redução dos fluxos de
recebimentos dos devedores de direitos creditórios em detrimento de instabilidade no ambiente
econômico. Especialistas em créditos não performados estimam que, em um cenário de extrema
crise econômica, os fluxos possam sofrer redução de até 50%.
Para cada cenário, foi calculada a “receita financeira bruta”, não se levando em consideração a
incidência de tributos. Calculou-se a sensibilidade da carteira de crédito aos cenários para as
remunerações médias mensais, a partir do saldo existente em 30 de junho de 2015.
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19. Análise de sensibilidade -- Continuação
19.2 Direitos Creditórios -- Continuação
No caso de redução dos fluxos líquidos em 25%, o valor presente das carteiras cairia de R$
538.634 para R$ 403.976. No caso de redução dos fluxos líquidos em 50%, o valor presente das
carteiras cairia para R$ 269.317.
Operação

Posição 06/2015 Cenário I Cenário II

Fluxos projetados

538.634

Despesa projetada

(25%)

(50%)

(134.659) (269.317)

Fluxos projetos calculado

403.976

269.317

20. Informações adicionais a cerca dos Portfólios de Créditos adquiridos e
Debêntures emitidas:
Em 30 de junho de 2015 os Portfólios adquiridos, representavam um volume de
aproximadamente R$ 633.005, e totalizavam lastros para 685 quantidades de Debêntures.

Aquisição
01/06/2014
20/06/2014
06/08/2014
26/09/2014
29/09/2014
11/11/2014
12/12/2014
23/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
23/01/2015
18/03/2015
19/03/2015
31/03/2015
16/04/2015

Custo histórico da
carteira de crédito
vinculada
7.000
292.201
9.962
20.497
11.628
13.260
6.978
21.234
226
50.638
62.652
31.969
19.494
7.604
64.964
12.698

Série
1ª.
4ª.
4ª.
4ª.
4ª.
4ª.
4ª.
4ª.
1ª.
3ª.
2ª.
3ª.
2ª.
3ª.
1ª.
4ª.

Quantidade de
Debêntures
9
291
10
21
12
15
8
23
1
56
70
35
22
9
87
16

25
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DFs Individuais / Balanço Patrimonial Ativo
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Trimestre Atual
30/06/2015

Exercício Anterior
31/12/2014

1

Ativo Total

556.724

467.838

1.01

Ativo Circulante

209.286

247.967

1.01.01

Caixa e Equivalentes de Caixa

2.597

5.714

1.01.02

Aplicações Financeiras

15.224

6.727

1.01.02.01

Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo

15.224

6.727

1.01.03

Contas a Receber

191.196

235.480

1.01.03.01

Clientes

191.196

235.480

1.01.06

Tributos a Recuperar

230

7

230

7

39

39

1.01.06.01

Tributos Correntes a Recuperar

1.01.07

Despesas Antecipadas

1.02

Ativo Não Circulante

347.438

219.871

1.02.01

Ativo Realizável a Longo Prazo

347.438

219.871

1.02.01.03

Contas a Receber

347.438

219.871
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DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Trimestre Atual
30/06/2015

Exercício Anterior
31/12/2014

556.724

467.838

36.995

72.009

2

Passivo Total

2.01

Passivo Circulante

2.01.02

Fornecedores

282

241

2.01.02.01

Fornecedores Nacionais

282

241

2.01.03

Obrigações Fiscais

270

92

2.01.03.01

Obrigações Fiscais Federais

271

89

2.01.03.03

Obrigações Fiscais Municipais

2.01.04

-1

3

Empréstimos e Financiamentos

36.443

71.632

2.01.04.02

Debêntures

36.443

71.632

2.01.06

Provisões

0

44

2.01.06.01

Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis

0

44

2.01.06.01.04 Provisões Cíveis

0

44

2.02

Passivo Não Circulante

520.277

396.010

2.02.01

Empréstimos e Financiamentos

519.517

396.010

519.517

396.010

2.02.01.02

Debêntures

2.02.04

Provisões

760

0

2.02.04.01

Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis

760

0

2.02.04.01.04 Provisões Cíveis
2.03

Patrimônio Líquido

2.03.01

Capital Social Realizado

760

0

-548

-181

10

10

2.03.04

Reservas de Lucros

-191

-191

2.03.05

Lucros/Prejuízos Acumulados

-367

0
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Descrição da Conta

Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos

Resultado Bruto

Despesas/Receitas Operacionais

Despesas Gerais e Administrativas

Outras Receitas Operacionais

Outras Despesas Operacionais

Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos

Resultado Financeiro

Receitas Financeiras

Despesas Financeiras

Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro

Código da
Conta

3.02

3.03

3.04

3.04.02

3.04.04

3.04.05

3.05

3.06

3.06.01

3.06.02

3.07

(Reais Mil)

DFs Individuais / Demonstração do Resultado

Resultado Líquido das Operações Continuadas

Lucro/Prejuízo do Período

Lucro por Ação - (Reais / Ação)

Lucro Básico por Ação

ON

3.09

3.11

3.99

3.99.01

3.99.01.01

-36,20000

-362

-362

-362

-34.638

59.696

25.058

-25.420

-1.328

0

-23.990

-25.318

-102

-102

Trimestre Atual
01/04/2015 à 30/06/2015
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-36,70000

-367

-367

-367

-84.564

128.596

44.032

-44.399

-1.328

0

-42.961

-44.289

-110

-110

Acumulado do Atual
Exercício
01/01/2015 à 30/06/2015

-126,40000

-1.264

-1.264

-1.264

-12

-718

-730

-534

0

15

-549

-534

0

0

Igual Trimestre do
Exercício Anterior
01/04/2014 à 30/06/2014
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-127,10000

-1.271

-1.271

-1.271

-12

-718

-730

-541

0

62

-603

-541

0

0

Acumulado do Exercício
Anterior
01/01/2014 à 30/06/2014

Versão : 1

Descrição da Conta

Lucro Líquido do Período

Resultado Abrangente do Período

Código da
Conta

4.01

4.03

(Reais Mil)

DFs Individuais / Demonstração do Resultado Abrangente

-362

-362

Trimestre Atual
01/04/2015 à 30/06/2015
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-367

-367

Acumulado do Atual
Exercício
01/01/2015 à 30/06/2015

-1.264

-1.264

Igual Trimestre do
Exercício Anterior
01/04/2014 à 30/06/2014

PÁGINA: 4 de 8

-1.271

-1.271

Acumulado do Exercício
Anterior
01/01/2014 à 30/06/2014
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DFs Individuais / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

6.01

Caixa Líquido Atividades Operacionais

Acumulado do Atual
Exercício
01/01/2015 à 30/06/2015

Acumulado do Exercício
Anterior
01/01/2014 à 30/06/2014

-91.435

-301.720

6.01.01

Caixa Gerado nas Operações

349

-1.271

6.01.01.01

Lucro (Prejuízo) do Exercício

-367

-1.271

6.01.01.02

Aumento (Redução) em Provisões Civeis

716

0

6.01.02

Variações nos Ativos e Passivos

-91.784

-300.449

6.01.02.01

(Aumento) Redução em Outras Contas a Receber

-83.283

-297.328

6.01.02.02

Aumento (Redução) em Fornecedores Nacionais

41

149

6.01.02.03

Aumento (Redução) em Obrigações Fiscais

178

21

6.01.02.04

(Aumento) Redução em Impostos a Recuperar

6.01.02.05

(Aumento) Redução em Despesas Antecipadas

6.01.02.07

(Aumento) Redução em Instrumentos Financeiros

6.01.02.08

Aumento (Redução) em Partes Relacionadas

6.03

-223

0

0

-120

-8.497

-3.119

0

-52

Caixa Líquido Atividades de Financiamento

88.318

301.720

88.318

301.711

0

9

-3.117

0

6.03.01

Aumento de captações via debêntures

6.03.02

Aumento de Capital

6.05

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes

6.05.01

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes

5.714

0

6.05.02

Saldo Final de Caixa e Equivalentes

2.597

0
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Descrição da Conta

Saldos Iniciais

Saldos Iniciais Ajustados

Resultado Abrangente Total

Lucro Líquido do Período

Saldos Finais

Código da
Conta

5.01

5.03

5.05

5.05.01

5.07

(Reais Mil)

10

0

0

10

10

Capital Social
Integralizado

0

0

0

0

0

Reservas de Capital,
Opções Outorgadas e
Ações em Tesouraria

0

0

0

0

0

Reservas de Lucro

-558

-367

-367

-191

-191

Lucros ou Prejuízos
Acumulados

DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2015 à 30/06/2015
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0

0

0

0

0

Outros Resultados
Abrangentes
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-548

-367

-367

-181

-181

Patrimônio Líquido

Versão : 1

Aumentos de Capital

Lucro Líquido do Período

Saldos Finais

5.05.01

5.07

Transações de Capital com os Sócios

5.04

Resultado Abrangente Total

Saldos Iniciais Ajustados

5.03

5.04.01

Saldos Iniciais

5.01

5.05

Descrição da Conta

Código da
Conta

(Reais Mil)

10

0

0

9

9

1

1

Capital Social
Integralizado

0

0

0

0

0

0

0

Reservas de Capital,
Opções Outorgadas e
Ações em Tesouraria

0

0

0

0

0

0

0

Reservas de Lucro

-1.284

-1.271

-1.271

0

0

-13

-13

Lucros ou Prejuízos
Acumulados

DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2014 à 30/06/2014
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0

0

0

0

0

0

0

Outros Resultados
Abrangentes
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-1.274

-1.271

-1.271

9

9

-12

-12

Patrimônio Líquido
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DFs Individuais / Demonstração do Valor Adicionado
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

7.01

Receitas

7.01.02

Outras Receitas

7.02

Insumos Adquiridos de Terceiros

7.02.01

Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos

7.02.02

Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros

7.02.04

Outros

7.03

Acumulado do Atual
Exercício
01/01/2015 à 30/06/2015

Acumulado do Exercício
Anterior
01/01/2014 à 30/06/2014

0

62

0

62

-44.224

-603

-418

-3

-42.478

-600

-1.328

0

Valor Adicionado Bruto

-44.224

-541

7.05

Valor Adicionado Líquido Produzido

-44.224

-541

7.06

Vlr Adicionado Recebido em Transferência

44.033

-730

7.06.02

Receitas Financeiras

44.033

-730

7.07

Valor Adicionado Total a Distribuir

-191

-1.271

7.08

Distribuição do Valor Adicionado

-191

-1.271

7.08.02

Impostos, Taxas e Contribuições

176

0

7.08.04

Remuneração de Capitais Próprios

-367

-1.271

7.08.04.03

Lucros Retidos / Prejuízo do Período

-367

-1.271
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Renova
RENOVA COMPANHIA SECURITIZÀDORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.

COMENTÁRIO DO DESEMPENHO - 30 de junho de 2015.
\

A Renova Companhia Sêcuritizadora de Créditos Financeiros S.A, do'ravante ,"Re~ova",deseja tornar-se
referência na emissão de Debêritures J}o Brasil. Com uma estrutura financeira inovadora, a Companhia
oferece a seus clientes vantagens competitivas frente às linhas de financiamento atualmente
disponíveis
.
no mercado financeiro, dentre elas a captação de recursos de longo prazo, desintermediação bancária,
operações bem estruturada~ e taxas atrativas.
\

(
I

Estratégia de Mercado:

-

,.

I

A securitização de recebíveis financeiros tem se tornado uma estratégia de captação de recursos para as
empresas, principalmente porque a queda relativa das taxas de júros.nos últimos anos tem atraído novos.
investidores dispostos a incrementar a rentabilidade de seus investimentos permitindo a diversificàÇão de
fonte de captação," Dessa forma, a securitiz~ção passou não só a financiar o c~pital de giro das
companhias, como também a auxíliar a recuperação' de carteira de créditos duvidosos, de maneirp
'-

,

, competitiva e segura tanto para as empresas quanto para as instituições financeiras.
Objetivo:,
NossQobjetivo

é se tornar a empresa securitizadora com melhor capacidade de estruturação e gestão na

recuperação dos Direitos Creditórios não 'performados,
investidores como a melh-or o.pção no mercado.

assim obtendo reconhecimento

de clientes e

Resultados:
. ,Somos pioneiros no mercado de securitização financeira. Até 30 d~ junho d,e 2015, foram' integralizadas.
debêntures no valor de

R$ 539

milhões, repr~sentando' direitos creditórios de diversas modalidades.

Futuro:
Para os anos de 2015 e 2016 a Renova se prepara pata estar cada vez mais próxima -dos 'clientes e
investidores,

sempre investindo em estruturação

financeira,

sistemas, mantendo sua proposta inovadora no mercado .

.d!&L/

Joãó:'P~4Jôdos Sal'ltOs Pacifico
D'Jfutor Presidente '
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processos de análise e gestão de risco e
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31 de março de 2015
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Relatório sobre a revisão de informações trimestrais

ITR

Aos Acionistas e Diretores da

Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.
São Paulo - SP
Introdução
Revisamos as informações contábeis intermediárias da Renova Companhia Securitizadora de
Créditos Financeiros S.A.
, contidas no Formulário de Informações Trimestrais
ITR, referente ao trimestre findo em 31 de março de 2015, que compreendem o balanço patrimonial
em 31 de março de 2015 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o trimestre findo naquela data, incluindo as
notas explicativas.
A Administração da Securitizadora é responsável pela elaboração das informações contábeis
intermediárias de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 21 (R1) Demonstrações
Intermediária, assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as
normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, aplicáveis à elaboração das Informações
Trimestrais - ITR. Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações
contábeis intermediárias com base em nossa revisão.
Alcance da revisão
Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de
informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo
Auditor da Entidade e ISRE 2410 - Review of Interim Financial Information Performed by the
Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias
consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos
financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de
revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida
de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de
que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em
uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.

1
Uma empresa-membro da Ernst & Young Global Limited
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Conclusão sobre as informações intermediárias
Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que
as informações contábeis intermediárias incluídas nas informações trimestrais acima referidas não
foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o CPC 21 (R1) aplicáveis à
elaboração de Informações Trimestrais - ITR, e apresentadas de forma condizente com as normas
expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.
Outros assuntos
Demonstração do valor adicionado
Revisamos, também, a Demonstração do Valor Adicionado DVA, referente ao período de três
meses findo em 31 de março de 2015, preparada sob a responsabilidade da administração da
Securitizadora, cuja apresentação nas informações intermediárias é requerida de acordo com as
normas expedidas pela CVM Comissão de Valores Mobiliários aplicáveis à elaboração de
Informações Trimestrais ITR. Essa demonstração foi submetida aos mesmos procedimentos de
revisão descritos anteriormente e, com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum
fato que nos leve a acreditar que não foi elaborada, em todos os seus aspectos relevantes, de forma
consistente com as informações contábeis intermediárias tomadas em conjunto.
Reemissão do relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras
Em 17 de junho de 2015, emitimos originalmente nosso relatório sobre a revisão de informações
trimestrais da Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A., referidas no parágrafo
1, sem modificações. Subsequente à emissão de nosso relatório de revisão original sobre as
informações trimestrais da Securitizadora, foram reapresentadas as notas explicativas sobre as
informações trimestrais e a demonstração do fluxo de caixa referente ao período de três meses findo
em 31 de março de 2015, contendo os ajustes descritos na nota 2, e, portanto estamos reemitindo
nessa data nossa opinião.
São Paulo, 5 de agosto de 2015.
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP015199/O-6

Emerson Morelli
Contador CRC-1SP249401/O-4

2
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Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.
Notas explicativas às informações trimestrais - ITR
31 de março de 2015
(Valores expressos em reais, exceto quanto indicado de outra forma)

1. Contexto operacional
A Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.
ou
, é uma sociedade anônima, com sede na Avenida Paulista, 1499, 19º. Andar - Bela
Vista São Paulo SP foi constituída em 25 de setembro de 2013 e obteve seu registro na
JUCESP em 24 de outubro de 2013. Tem por objetivo: (i) a aquisição e securitização de créditos
oriundos de operações praticadas por bancos múltiplos, bancos, comerciais, bancos de
investimentos, sociedades de créditos imobiliários, sociedades de arrendamento mercantil,
sociedades de créditos, financiamento e investimento, associações de poupança e empréstimo,
caixas econômicas e companhias hipotecárias, entre outros; (ii) a emissão e colocação, privada
ou junto ao mercado financeiro e de capitais, de qualquer título de crédito ou valor mobiliário
compatível com suas atividades, respeitados os trâmites, da legislação aplicável; (iii) a realização
de negócios e a prestação de serviços relacionados às operações de securitização de créditos
supracitadas e, (iv) a realização de operações de hedge em mercados derivativos visando à
cobertura de riscos na sua carteira de créditos.
Em 2014 a Renova efetuou sua primeira emissão de Debêntures com quatro séries, conforme
descrito na Nota Explicativa 20.
Os contratos de prestação de serviços relativos à estruturação, emissão e gestão das
Debêntures e títulos são firmados e representados pela Gaia Assessoria Financeira Ltda., parte
relacionada da Companhia, que efetua a controle de suas emissões, pertencente ao mesmo
grupo societário e financeiro.

2. Apresentação das Informações trimestrais
As informações contábeis trimestrais foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo
com o pronunciamento técnico CPC 21 (R1)
com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A preparação das informações trimestrais requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e
também o exercício de julgamento por parte da Administração no processo de aplicação das
políticas contábeis da Companhia. Não ocorreram mudanças nas premissas e julgamentos por
parte da Administração da Securitizadora no uso das estimativas para preparação destas
informações trimestrais em relação aqueles utilizados nas Demonstrações Financeiras de 31 de
dezembro de 2014, divulgadas em 1º de abril de 2015.

3
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Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.
Notas explicativas às informações trimestrais ITR--Continuação
31 de março de 2015
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quanto indicado de outra forma)

2. Apresentação das Informações trimestrais--Continuação
A Companhia iniciou em 1 de julho de 2015 o processo de abertura de capital junto a Comissão
de Valores Mobiliários CVM, neste contexto, foi excluída
. Adicionalmente, foi realizada reclassificação na demonstração do fluxo de caixa do
período de três meses findo em 31 de março de 2015, sobre as captações via debêntures entre
as atividades operacionais e de financiamento. As informações trimestrais de 31 de março de
2015 reapresentadas foram aprovadas pela Administração em 5 de agosto de 2015.

3. Políticas contábeis
a)

Moeda funcional
As demonstrações financeiras são apresentadas em Reais (R$), que é a moeda funcional da
Securitizadora.

b)

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 a prestação de serviço.
Para todos os instrumentos financeiros avaliados ao custo amortizado, a receita ou despesa
financeira é contabilizada utilizando-se a taxa de juros efetiva, que desconta exatamente os
pagamentos ou recebimentos futuros estimados de caixa ao longo da vida estimada do
instrumento financeiro ou em um período de tempo mais curto, quando aplicável, ao valor
contábil liquido do ativo ou passivo financeiro. A receita de juros é incluída na rubrica receita
financeira, na demonstração do resultado.

c)

Instrumentos financeiros
Os instrumentos financeiros incluem depósitos bancários, aplicações financeiras, carteira de
crédito financeiro adquiridas, assim como contas a pagar e outras dívidas.
Os instrumentos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido, para
instrumentos que não sejam reconhecidos pelo valor justo através de resultado, de
quaisquer custos de transação diretamente atribuíveis. Posteriormente ao reconhecimento
inicial, os instrumentos financeiros são mensurados conforme descrito abaixo:
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3. Políticas contábeis--Continuação
c)

Instrumentos financeiros--Continuação
(i)

Ativos financeiros mantidos até o vencimento
São ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis com
vencimentos definidos para os quais a Companhia tem a intenção positiva e a
capacidade de manter até o vencimento. São inicialmente contabilizados pelo seu valor
de aquisição e mensurados pelo custo amortizado utilizando o método de taxa de juros
efetiva, deduzido de eventuais reduções em seu valor recuperável, contabilizados no
resultado.

(ii) Ativos financeiros pelo valor justo por meio do resultado
São ativos financeiros que satisfazem qualquer das seguintes condições: (a) são
classificados como mantidos para negociação, se forem: (i) adquiridos ou incorridos
principalmente para a finalidade de venda ou de recompra em prazo muito curto; (ii) no
reconhecimento inicial é parte de carteira de instrumentos financeiros identificados que
são gerenciados em conjunto e para os quais existe evidência de modelo real recente de
tomada de lucros a curto prazo; ou (iii) derivativo (exceto no caso de derivativo que seja
contrato de garantia financeira ou um instrumento de hedge designado e eficaz); e/ou (b)
no momento do reconhecimento inicial ele é designado pela Companhia pelo valor justo
por meio do resultado. São inicialmente contabilizados pelo seu valor de aquisição e
mensurados pelo valor justo contabilizados no resultado.
(iii) Empréstimos e recebíveis
São ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis que não
estão cotados em mercado ativo, exceto: (a) os que a Companhia tem intenção de
vender imediatamente ou no curto prazo, os quais são classificados como mantidos para
negociação, e os que a Companhia, no reconhecimento inicial, designa pelo valor justo
por meio do resultado; (b) os que a Companhia, após o reconhecimento inicial, designa
como disponíveis para venda; ou (c) aqueles com relação aos quais o detentor não
possa recuperar substancialmente a totalidade do seu investimento inicial, que não seja
devido à deterioração do crédito, que são classificados como disponíveis para a venda.
São inicialmente contabilizados pelo seu valor de aquisição, mensurados pelo custo
amortizado utilizando o método de taxa de juros efetiva, deduzido de eventuais reduções
em seu valor recuperável, contabilizados no resultado.

5

432

Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.
Notas explicativas às informações trimestrais ITR--Continuação
31 de março de 2015
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quanto indicado de outra forma)

3. Políticas contábeis--Continuação
c)

Instrumentos financeiros--Continuação
(iv) Ativos financeiros disponíveis para venda
São ativos financeiros não derivativos que são designados como disponíveis para venda
ou que não são classificados como (i) ativos financeiros mantidos até o vencimento, (ii)
ativos financeiros pelo valor justo por meio do resultado ou (iii) empréstimos e contas a
receber. São inicialmente contabilizados pelo seu valor de aquisição e mensurados pelo
valor justo. A parcela equivalente ao custo amortizado utilizando o método de taxa de
juros efetiva, deduzido de eventuais reduções em seu valor recuperável, é contabilizada
no resultado; a parcela equivalente aos ajustes destes ativos financeiros mensurados
pelo valor justo são contabilizados em conta específica do patrimônio líquido, líquida dos
efeitos tributários.
(v)

Passivos financeiros
Passivos financeiros são inicialmente reconhecidos a valor justo e, no caso de
empréstimos e financiamentos e contas a pagar, são acrescidos do custo da transação
diretamente relacionado. Os passivos financeiros da Securitizadora incluem contas a
pagar a fornecedores e outras contas a pagar e emissões de debêntures.
Após reconhecimento inicial, as debêntures sujeitas a juros são mensuradas
subsequentemente pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa de juros
efetivos. Ganhos e perdas são reconhecidos na demonstração do resultado no
momento da baixa dos passivos, bem como durante o processo de amortização pelo
método da taxa de juros efetivos.

d)

Imposto de renda e contribuição social
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 (R$ 60 no trimestre) ao ano e a provisão para contribuição social à alíquota de 9%,
conforme legislação em vigor.
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3. Políticas contábeis--Continuação
e)

Estimativas contábeis
A elaboração das informações de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil
requer que a Administração se utilize de premissas e julgamentos na determinação do valor
e registro de estimativas contábeis. A liquidação das transações envolvendo essas
estimativas poderá resultar em valores significativamente divergentes dos registrados nas
demonstrações financeiras em razão do tratamento probabilístico inerente ao processo de
estimativa. A Companhia revisa suas estimativas e premissas periodicamente num período
não superior a um ano.

f)

Outros ativos e passivos circulantes
Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios
econômicos futuros serão gerados em favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser
mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a
Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento
passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São
acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou
cambiais incorridos. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas
do risco envolvido.
Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação
é provável que ocorra nos próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados como não
circulantes.

g)

Ativos e passivos contingentes e obrigações legais
As práticas contábeis para registro e divulgação de ativos e passivos contingentes e
obrigações legais são as seguintes: (i) Ativos contingentes são reconhecidos somente
quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos
contingentes com êxitos prováveis são apenas divulgados em nota explicativa; (ii) Passivos
contingentes são provisionados quando as perdas forem avaliadas como prováveis e os
montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos
contingentes avaliados como de perdas possíveis são apenas divulgados em nota explicativa
e os passivos contingentes avaliados como de perdas remotas não são provisionados e nem
divulgados; e (iii) Obrigações legais são registradas como exigíveis, independentemente da
avaliação sobre as probabilidades de êxito, de processos em que a Companhia questionou a
inconstitucionalidade de tributos.
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3. Políticas contábeis--Continuação
h)

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.

4. Novas normas, alterações e interpretações de normas emitidas pelo IASB e
CPC
Uma série de novas normas, alterações de normas e interpretações serão efetivas para
exercícios iniciados após 1º de janeiro de 2016 e não foram adotadas na preparação destas
informações trimestrais. Aquelas que podem ser relevantes para a Companhia estão
mencionadas abaixo. A Companhia não planeja adotar estas normas de forma antecipada.
Norma

IFRS 9 - Instrumentos
Financeiros

Vigência

1º de janeiro de
2018

Principais pontos
introduzidos pela norma

Impactos da adoção

A principal alteração refere- A Administração está
se aos casos onde o valor
avaliando os impactos de
justo dos passivos
sua adoção.
financeiros calculado deve
ser segregado de forma que
a parte relativa ao valor justo
correspondente ao risco de
crédito da própria entidade

não no resultado do período.
IFRS 15 Receita de
contratos com clientes

1º de janeiro de
2017

A Administração está
Essa nova norma traz os
princípios que uma entidade avaliando os impactos de
sua adoção.
aplicará para determinar a
mensuração da receita e
quando ela deverá ser
reconhecida.

Não existem outras normas e interpretações emitidas e ainda não adotadas que possam, na
opinião da Administração, ter impacto significativo no resultado ou no patrimônio líquido
divulgado pela Companhia.

8

435

Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.
Notas explicativas às informações trimestrais ITR--Continuação
31 de março de 2015
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quanto indicado de outra forma)

5. Caixa e equivalentes de caixa
Em 31 de março de 2015 e 31 de dezembro de 2014, estão representados da seguinte forma:
31/03/2015 31/12/2014
Caixa e depósitos bancários
Total

938
938

5.714
5.714

6. Ativos Financeiros
6.1 Títulos para negociação
Em 31 de março de 2015 a Companhia mantém aplicação dos seus recursos em Fundo de
Investimento aberto ao mercado, cuja rentabilidade é de 94% do CDI.
Vencimento
Certificado de Depósito Bancário
Fundos de Investimentos BRADESCO FICFI
REFERENCIADO DI SPEC
Total

06/2015
Sem vencimento

31/12/2014

31/03/2015

-

6.727

24.104
24.104

6.727

6.2 Carteiras de crédito
Foram classificadas como empréstimos e recebíveis e correspondem a direitos de crédito
financeiros vencidos e inadimplidos. Os serviços de gestão da carteira e de cobrança dos
direitos creditórios inadimplidos da Securitizadora e a atividade de consultoria especializada
para a originação, identificação, negociação, precificação e assessoria em geral nas
operações serão exercidas pela Recovery do Brasil Consultoria S.A., sociedade anônima
com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, 1499, 19º
andar, Sala 1, Bela Vista, São Paulo, SP.
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6. Ativos Financeiros -- Continuação
6.2 Carteiras de crédito -- Continuação
6.2.1 Operações com aquisição substancial dos riscos e benefícios
a) Descrição das características dos direitos creditórios
Os direitos creditórios da carteira do Fundo são oriundos de contratos de empréstimo,
financiamento, cartões de crédito e créditos diretos ao consumidor celebrados entre os
cedentes e seus clientes.
b) Critérios de elegibilidade e condições de cessão
O único Critério de Elegibilidade a ser observado para aquisição de Direitos Creditórios
pela Securitizadora é que os Direitos Creditórios devem ser de titularidade de pessoas
jurídicas, sociedades em geral.
A Gestora e a Consultora Especializada, previamente à cessão dos Direitos Creditórios á
Securitizadora, deverão verificar as Condições de Cessão avaliando o aging dos
vencimentos de suas composições e o valor de aquisição dos Direitos Creditórios.
c) Transferência dos riscos e benefícios de propriedade dos direitos creditórios
Os direitos creditórios são adquiridos pela Securitizadora em caráter definitivo, irrevogável
e irretratável, sem coobrigação do cedente ou qualquer mecanismo de recompra dos
créditos inadimplidos.
d) Composição da carteira de crédito
As aquisições dos direitos creditórios ocorreram entre o exercício de 2014 e o primeiro
trimestre de 2015 e o prazo de recuperação dos créditos previsto nas projeções de fluxo
futuro preparado pela Consultora Especializada é de 60 meses a partir do mês de
aquisição dos direitos creditórios.
Cedente
Banco Panamericano S.A.
Banco Santander S.A.
Banco Votorantim S.A.
Sorocred Créditos Fin. Investimento S.A.
Cetelem Brasil S.A.
Banco Bradesco S.A.
Caixa Econômica Federal
FIDC Recovery
Total
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31/03/2015
5.110
376.123
16.742
7.430
11.517
21.814
115.607
(141)
554.202

31/12/2014
7.380
351.125
8.737
6.687
10.562
20.190
50.669
455.351
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6. Ativos Financeiros -- Continuação
6.2 Carteiras de crédito -- Continuação
e) Direitos de regresso dos direitos creditórios - Putback
A Renova possui direito de regresso dos direitos creditórios (putback) contra os Cedentes
nos casos de desconformidade dos créditos cedidos. Enquadram-se no direito de regresso
os casos de fraude, inexistência do crédito, liquidação do crédito antes da cessão, ação
contrária anterior à cessão e outras hipóteses restritas.
f) Partilha de lucros Profit sharing
Para algumas carteiras adquiridas, a Renova possui acordo de partilha de lucros (profit
sharing) com os Cedentes, conforme regras pré-definidas em contrato. As projeções dos
fluxos financeiros futuros para cada portfólio preparadas pela Consultoria Especializada
preveem eventuais desembolsos decorrentes deste assunto.
g) Movimentação da Carteira de Crédito
Saldo Inicial
Aquisições de Carteira de Direito
Creditórios
Amortizações
Receita Financeira
Saldo Final
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31/03/2015

31/12/2014

455.351

-

122.940

496.276

(92.537)

(115.307)

68.448

74.382

554.202

455.351
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6. Ativos Financeiros -- Continuação
h) Garantias
Nas aquisições de direitos creditórios realizadas pela Securitizadora, na hipótese de
oposição do devedor durante processo de cobrança amigável, sustentadas por boletins de
ocorrência, comprovantes de pagamento ou outros documentos que evidenciem a
inexistência ou fraude de seu respectivo crédito, fica o cedente responsável pela
restituição de cada crédito por meio de depósito em moeda corrente nacional á
Securitizadora. O valor de restituição deverá ocorrer em até 10 dias úteis contados do
recebimento da notificação voluntariamente enviada pela Securitizadora ao Cedente.
6.3 Hierarquia de níveis

Ativos e Passivos financeiros reconhecidos a valor justo

A mensuração da estimativa do valor justo por nível baseia-se na seguinte hierarquia:
Nível 1: Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos idênticos.
Nível 2: Classificado quando se utiliza uma metodologia de fluxo de caixa descontado ou
outra metodologia para precificação do ativo com base em dados de mercado e quando
todos esses dados são observáveis no mercado aberto.
Nível 3: Mensuração do valor justo são as derivadas de técnicas de avaliação que incluem
entradas para os ativos ou passivos que não são baseadas em dados observáveis de
mercado (dados não observáveis).

Nível 1
-

Ativos financeiros para negociação

31/03/2015
Nível 2
24.104

Nível 3
-

Nível 1
-

31/12/2014
Nível 2
Nível 3
6.727
-

7. Contas a Pagar
Está representado da seguinte forma:

Fornecedores (a)
Contas a Pagar
Adiantamento de Clientes

31/03/2015

31/12/2014

(205)
(137)
(229)
(571)

(107)
(134)
(241)

a) Refere-se basicamente a prestações de serviço de terceiros, tais como Contabilidade externa, entre
outros.
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8. Obrigações Fiscais
Constituído basicamente pelas retenções de Tributos de espera federal e municipal:
31/03/2015

31/12/2014

(37)
(15)
(95)
(2)
(118)
(267)

(3)
(10)
(65)
(11)
(3)
(92)

IRRF de Serviços Tomados
PIS a Recolher
COFINS a Recolher
Contribuição Social Retida de Serviços Tomados
ISS Retido de Serviços Tomados
Contribuição Social a Recolher

9. Debêntures
Durante o exercício de 2014 a Companhia emitiu 4 (quatro) séries de Debêntures, remuneradas por
110% da variação de CDI acumulado, com vencimento em 2024.
De acordo com o CPC 08 Custos de Transações e Prêmios na Emissão de Títulos de Valores
Mobiliários, os recursos captados foram registrados de forma líquida dos custos decorrentes do
processo de emissão das debêntures, e tais custos são amortizados de acordo com a taxa efetiva da
transação até o prazo de vencimento dos respectivos títulos.
Em 31 de março de 2015 e 31 de dezembro de 2014 estão representadas da seguinte forma:

Debêntures emitidas
Debêntures emitidas

Curto Prazo
Longo Prazo

31/03/2015

31/12/2014

(56.903)
(521.647)
(578.550)

(71.632)
(396.010)
(467.642)

Abaixo características gerais das debêntures da Companhia:
Tipo: simples, nominativas escriturais e não conversíveis em ações.
Espécie: quirografária com garantia adicional de cessão fiduciária de direitos creditórios da
Sociedade.
Valor Original: R$ 620.307
Valor Nominal: R$ 1.000,00 (hum mil reais) por debênture.
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9. Debêntures -- Continuação
Destinação dos recursos: Os recursos oriundos da emissão foram destinados à aquisição dos
recebíveis descritos na nota 6.2.
Pagamentos condicionados: A obrigação da Securitizadora de efetuar a amortização das
debêntures (amortizações e remunerações) está condicionada à realização das carteiras de crédito
adquiridas pela Securitizadora (vide nota 6.2) e vinculadas respectivamente a cada uma das séries de
debêntures (vide nota 20).
Remuneração alvo: 110% da Variação do CDI
Remuneração adicional (prêmio): Corresponde a remuneração adicional apurada com base na
receita da Securitizadora decorrente da realização dos direitos creditórios vinculados a cada série de
debêntures e paga em parcelas mensais, sendo:

Durante o trimestre findo em 31 de março de 2015, a Securitizadora pagou a título de prêmio de
debêntures o montante de R$ 9.442 (R$ 0 em 2014).
Fluxo disponível para pagamento das debêntures: Em cada data de pagamento, o fluxo financeiro
disponível para pagamento das debêntures de cada série será igual ao recebimento dos direitos
creditórios adquiridos pela Securitizadora considerando a seguinte ordem de alocação: (a)
pagamento dos encargos e despesas das respectivas séries das debêntures, incluindo despesas de
cobrança dos direitos creditórios; (b) retenções para constituição de fundo de custeio; (c) utilizados no
pagamento de remuneração; (d) utilizados no pagamento de amortização; (e) utilizados no
pagamento do prêmio.
Garantias: Cessão fiduciária da totalidade dos direitos creditórios atuais e futuros adquiridos pela
Securitizadora e de conta vinculada, contendo o fluxo de recebimentos das carteiras vinculadas a
cada série de debêntures.
Dação em pagamento: Na hipótese de não realização dos direitos creditórios adquiridos pela
Securitizadora a cada uma das séries de debêntures, o agente fiduciário (Pentágono S.A.
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários) deverá convocar assembleia geral de debenturistas
para comunicação de tal evento e aprovação de plano de ação a ser executado pela Securitizadora
que poderá incluir entre outras medidas (i) cobrança judicial ou extrajudicial dos direitos creditórios;
(ii) alienação da carteira de direitos creditórios; (iii) resgate das debêntures mediante dação em
pagamento aos debenturistas da proporção dos seus créditos, dos respectivos direitos creditórios não
realizados; (iv) aguardo da recuperação dos direitos creditórios, entre outros.
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9. Debêntures -- Continuação
O serviço de custódia das debêntures é realizado pela CETIP S.A. - Mercados Organizados, a
tesouraria e escrituração da emissão e resgate das Debêntures são prestadas pelo Banco Bradesco
S.A.

10. Patrimônio líquido
Capital social
Em 31 de março de 2015 e em 31 de dezembro de 2014, o capital social, totalmente subscrito é
de R$10 (R$ 10 em 31 de dezembro de 2014), dividido em 10.000 ações ordinárias nominativas,
sem valor nominal, sendo todas já sido integralizadas, o capital social está apresentado da
seguinte forma:
Quantidade de
Ações
9
1

Nova Atlantis Participações Ltda.
Pessoa física

10

Total

Reserva legal
A reserva legal é constituída mediante a apropriação de, no mínimo, 5% do lucro líquido anual,
sendo limitada a 20% do capital social.
Dividendos
Aos acionistas está assegurado, pelo estatuto social da Companhia, um dividendo mínimo
correspondente a 10% do lucro líquido apurado em cada exercício social, calculado nos termos
da Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76).
Em 31 de março de 2015 e 31 de dezembro de 2014, a Companhia não auferiu receita para
serem distribuídos dividendos.
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11. Despesas operacionais
Nos períodos findos em 31 de março de 2015 e 2014 encontra-se demonstrada a seguir:
Despesas com utilidades e serviços
Despesas administrativas e gerais
Despesas com serviços de pessoas jurídicas(*)
Despesas tributárias - IOF

31/03/2015
(150)
(96)
(18.645)
(80)
(18.971)

31/03/2014
(2)
(49)
(3)
(54)

(*) Tratam-se de despesas diretas de cobrança das Carteiras de Crédito.

12. Receitas financeiras
Nos períodos findos em 31 de março de 2015 e 2014 encontra-se demonstrada a seguir:
31/03/2015
68.448
452
68.900

Receitas de juros das carteiras de crédito
Receitas de aplicações financeiras

31/03/2014
-

13. Despesas Financeiras
Nos períodos findos em 31 de março de 2015 e 2014 encontra-se demonstrada a seguir:
31/03/2015
(14.771)
(34.270)
(885)
(49.926)

Variações monetárias e juros passivos
Prêmio de debêntures provisionados
Despesas Bancárias
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14. Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido
As despesas de imposto de renda (IRPJ) e da contribuição social (CSLL) estão conciliadas às
alíquotas nominais, como segue:
31/03/2015

31/03/2014

Lucro líquido antes da tributação sobre o lucro e depois das
participações.
IRPJ e CSLL às alíquotas de 25% e 15% respectivamente

(5)
2

(7)
2

Efeito das adições e exclusões no cálculo dos tributos:

-

-

Crédito tributário não constituído sobre prejuízo fiscal e base
negativa

2

2

Em 31 de março de 2015, a Securitizadora possui créditos tributários de prejuízos fiscais e base
negativa da contribuição social não contabilizados no montante de R$ 62 (R$ 60 em 2014). Os
prejuízos fiscais e base negativa da contribuição social não possuem prazos prescricionais e sua
compensação está limitada a 30% dos lucros tributáveis apurados em cada período-base futuro.
Os benefícios do imposto de renda e contribuição social, no montante estimado de crédito
tributário, serão reconhecidos quando efetivamente realizados ou quando as perspectivas para
sua recuperação se tornarem factíveis.

15. Contingências
Em 31 de março de 2015 a Securitizadora possui demandas judiciais de natureza cível movidas
pelos devedores dos Direitos creditórios objeto de cessão, conforme quadro apresentado abaixo:
31/03/2015

31/12/2014

Quantidade Valor estimado

Quantidade Valor estimado

Risco de Perda / tipo

Provável
Indenização por dano
moral
Possível
Indenização por dano
moral

37

155

10

44

218

994

144

648
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15. Contingências -- Continuação
A provisão para perdas é efetuada com base na média histórica de perdas relativas aos
processos. A média histórica de perdas é revisada a cada exercício social.

16. Partes Relacionadas
a) Transações com partes relacionadas
A Companhia informa que há o compartilhamento de contratos de prestação de serviços
relativos à estruturação, emissão e gestão das Debêntures que são firmados e representados,
conjuntamente, pela Companhia e sua controladora Gaia Assessoria Financeira Ltda., cujas
receitas de prestação de serviços e os seus respectivos custos são reconhecidos na
Companhia.
Em 31 de março de 2015, a Companhia apresentava um saldo a receber no montante de R$ 1
(R$ 1 em 31 de dezembro de 2014) relativo ao pagamento de despesas em nome de sua
controladora que serão posteriormente reembolsadas.
Não houve outras transações realizadas com partes relacionadas além daquela mencionada
acima.
b) Remuneração do pessoal-chave da Administração
A Assembleia Geral Ordinária (AGO) ocorrida em 30 de abril de 2014 a Securitizadora fixou
desde a sua constituição, inclusive em relação ao último exercício social findo em 31 de
dezembro de 2014, que não haverá qualquer remuneração mensal ao Diretor Estatutário.

17. Benefícios aos empregados
Benefício pós-emprego - A Companhia não possui benefícios de longo prazo, de rescisão de
contrato de trabalho ou remuneração baseada em ações para a Diretoria ou membros do
Conselho de Administração.
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18. Gerenciamento de riscos
Instrumentos financeiros
As aplicações financeiras da Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. são
realizadas através das aquisições de Certificados de Depósitos Bancários (CDB) e de aplicação
em cotas de Fundos de Investimentos-BRADESCO FICFI REFERENCIADO DI SPEC,
administrado pelo Banco Bradesco S.A.
Instrumentos financeiros derivativos
Durante o trimestre findo em 31 de março 2015 e exercício findo em 31 de dezembro de 2014 a
Companhia não executou transações envolvendo instrumentos financeiros derivativos.
Política de gestão de riscos
A Companhia possui uma política formal para gerenciamento de riscos cujo controle e gestão é
responsabilidade da diretoria financeira, que se utiliza de instrumentos de controle através de
sistemas adequados e de profissionais capacitados na mensuração, análise e gestão de riscos.
Adicionalmente, não são permitidas operações com instrumentos financeiros de caráter
especulativo.
Risco de crédito
O risco de crédito é o risco que surge da possibilidade de prejuízo resultante do não recebimento,
de terceiros dos valores contratados.
O caixa da Companhia é investido em títulos de renda fixa. Esses investimentos estão sujeitos a
risco de crédito.
A Securitizadora aplica seus recursos preponderantemente nos Direitos Creditórios e depende da
solvência dos respectivos Devedores para distribuição de rendimentos aos Debenturistas. A
solvência dos Devedores pode ser afetada por fatores macroeconômicos relacionados à
economia brasileira, tais como elevação das taxas de juros, aumento da inflação, baixos índices
de crescimento econômico, aumento do índice de desemprego etc. Assim, na hipótese de
ocorrência de um ou mais desses eventos, poderá haver o aumento da inadimplência dos
Direitos Creditórios da Securitizadora ou a impossibilidade de recuperação dos Direitos
Creditórios, afetando negativamente seus resultados e/ou provocando perdas patrimoniais aos
debenturistas.
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18. Gerenciamento de riscos -- Continuação
Cobrança judicial e extrajudicial
Em se verificando a inadimplência nas obrigações dos
pagamentos dos direitos creditórios cedidos á Securitizadora, poderá haver cobrança judicial
e/ou extrajudicial dos valores devidos. Não há, contudo, garantia de que, em qualquer uma
dessas hipóteses, as referidas cobranças atingirão os resultados almejados, nem de que a
Securitizadora recuperará a totalidade dos valores inadimplidos, o que poderá implicar perdas
aos debenturistas;
Risco relativo à propositura de ações judiciais ou reclamações formuladas pelos devedores dos
direitos creditórios A Securitizadora tem por objetivo adquirir, entre outros,
preponderantemente direitos creditórios vencidos e não pagos. Durante a vigência das
debêntures, vinculadas aos direitos creditórios, poderão ocorrer à propositura de ações judiciais
ou reclamações formuladas pelos devedores dos direitos creditórios, inclusive acerca de
inexistência da dívida perante o Poder Judiciário, órgãos de proteção ao consumidor, entre
outros. Não há garantia de que a Securitizadora não seja condenado nessas demandas (judiciais
e extrajudiciais), o que poderá implicar perdas aos debenturistas;
Risco decorrente da ausência de políticas de concessão de crédito e de cobrança previamente
definidas
em razão da possibilidade da Securitizadora adquirir direitos creditórios de diversos
cedentes de diversos segmentos e, consequentemente, da decorrente possibilidade de uma
multiplicidade de devedores, os direitos creditórios a serem adquiridos pela Securitizadora podem
ter sido objeto de processos de origem e de políticas de concessão de crédito distintos e, por
esta razão, não se estabelece uma política de concessão de crédito prévia e uniformemente
definida, já que os direitos creditórios podem ser originados de políticas de concessão de crédito
distintas decorrentes das práticas mercantis de cada cedente. Além disso, em razão do processo
de originação dos direitos creditórios decorrer das práticas mercantis de cada Cedente, a
Securitizadora poderá adotar diferentes estratégias e procedimentos de cobrança em virtude do
perfil de cada operação. Esta cobrança será realizada pelo agente de cobrança em conjunto com
os prestadores de serviço de cobrança, conforme definido em cada operação de aquisição de
direitos creditórios.
Risco de mercado acionário
A Companhia pode investir em participações de companhias de capital aberto em bolsa de
valores e, por isso, estará exposta à volatilidade desse mercado. Em 31 de março de 2015 e 31
de dezembro de 2014, a Companhia não possuía participações em empresas listadas em bolsa
de valores.
Risco de liquidez
É o risco que a Companhia ira encontrar ao cumprir as obrigações associadas a seus passivos
financeiros que são liquidados com pagamentos a vista ou com outro ativo financeiro.
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18. Gerenciamento de riscos -- Continuação
Risco de liquidez -- Continuação
O caixa da Companhia é investido em Fundos de investimento referenciados DI, com liquidez
diária, indexados a taxas de juros, portanto variações nas taxas de mercado podem afetar o fluxo
de caixa da Companhia.
A Companhia administra sua estrutura de ativos, passivos e capital com o objetivo de buscar
otimizar sua estrutura de capital, possibilitar um retorno adequado aos acionistas e minimizar o
risco de liquidez.
Não existe, no Brasil, por exemplo, mercado ativo para compra e venda de direitos creditórios.
Assim, caso seja necessária à venda dos direitos creditórios da carteira vinculadas as
debêntures, poderá não haver compradores ou o preço de negociação poderá causar prejuízo
para os Debenturistas; e Insuficiência de recursos no momento da liquidação das Debentures.
Ocorrendo a liquidação das Debentures, a Securitizadora pode não dispor de recursos para
pagamento aos Debenturistas em hipótese de, por exemplo, o adimplemento dos direitos
creditórios não ser exigível dos devedores ou a Companhia não ter recuperado os direitos
creditórios inadimplidos. Neste caso, o pagamento ao debenturista ficaria condicionado: (i) ao
vencimento e pagamento pelos devedores dos direitos creditórios da Securitizadora, conforme o
caso; (ii) à recuperação por meio de cobrança judicial ou extrajudicial, conforme o caso; (iii) à
venda dos direitos creditórios a terceiros, com risco de deságio capaz de comprometer a
rentabilidade da debêntures; ou (iv) ao pagamento em dação em direitos creditórios,
exclusivamente nas hipóteses de liquidação antecipada da Debênture. Nas três situações, o
debenturista pode sofrer prejuízos.
Ausência de garantia de pagamento de amortizações mensais ou periódicas e sazonalidade do
processo de recuperação
os direitos creditórios adquiridos pela Securitizadora, são, em regra,
vencidos e não pagos na data de vencimento. Portanto, o recebimento de recursos pela
Companhia para o pagamento de amortizações ao debenturista dependente diretamente da
habilidade da Gestora originar Operações com perfil adequado de recuperação e da capacidade
de o Agente de Cobrança recuperar os Direitos Creditórios. Além disso, o processo de
recuperação dos direitos creditórios normalmente é afetado pela sazonalidade. Por exemplo, no
mês de dezembro os recebimentos dos direitos creditórios são tradicionalmente maiores que no
mês de janeiro.
Risco de taxa de juros
O caixa da Companhia pode ser investido em Certificados de Depósito Bancário (CDBs),
indexados a taxas de juros, portanto variações nas taxas de mercado podem afetar o fluxo de
caixa da Companhia.
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18. Gerenciamento de riscos -- Continuação
Outros
Risco de não performance dos direitos creditórios
Para o aperfeiçoamento da relação jurídica
consignada em cada operação e para que haja a obrigação de pagamento por parte do
respectivo devedor e, por consequência, originar os Direitos Creditórios que serão cedidos aos
Debenturistas, é imprescindível que haja a efetiva performance dos Direitos Creditórios de
titularidade dos Cedentes. Assim sendo, fatores exógenos e alheios ou não ao controle dos
Cedentes que possam prejudicar a performance das operações que, de algum modo, afetem
negativamente a performance dos direitos creditórios podem acarretar o risco de que a relação
jurídica que origina os direitos creditórios
Risco decorrente da precificação dos ativos
os ativos integrantes da carteira vinculados as
Debêntures serão avaliados de acordo com critérios e procedimentos estabelecidos para registro
e avaliação conforme regulamentação em vigor. Referidos critérios, poderão causar variações
nos valores dos ativos integrantes da carteira de Direitos Creditórios.

19. Análise de sensibilidade
A Deliberação CVM nº. 550, de 17 de outubro de 2008 dispõe que as companhias abertas devem
divulgar, em nota explicativa específica, informações qualitativas e quantitativas sobre todos os
seus instrumentos financeiros, reconhecidos ou não como ativos ou passivos em seu balanço
patrimonial.
A instrução CVM nº 475, de 17 de dezembro de 2008, estabelece que as companhias abertas,
devem divulgar quadro demonstrativo de análise de sensibilidade, para cada tipo de risco de
mercado considerado relevante pela Administração, originado por instrumentos financeiros, ao
qual a entidade esteja exposta na data de encerramento de cada período, incluídas todas as
operações com instrumentos financeiros derivativos.
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19. Análise de sensibilidade -- Continuação
19.1 Títulos para Negociação
Os instrumentos financeiros (Títulos para Negociação) da Companhia estão registrados pelo
valor de custo, acrescidos de rendimentos ou encargos incorridos, os quais até 31 de março de
2015 se aproximam dos valores de mercado. Os principais riscos atrelados às operações da
Companhia estão ligados à variação da CDI para aplicações financeiras. Com a finalidade de
verificar a sensibilidade das aplicações financeiras e certificados de depósitos bancários à taxa
de juros média das respectivas remunerações, fator de risco de taxa de juros ao qual a
Companhia possuía exposição ativa na data base de 31 de março de 2015, foram definidos 3
cenários diferentes com base em projeções divulgadas pelo boletim Focus, pelo Banco Central
em 24 de abril de 2015, definiu-se a taxa provável para SELIC média para os próximos 12 meses
de 13,25% a.a.. A partir da variação das taxas prováveis em cenários de deterioração para o
SELIC foram determinadas as variações 25% para menos e 50% para menos, ou seja,
recalculou-se as taxas anuais das aplicações financeiras, respectivamente com o SELIC a 9,94%
a.a. 6,63% a.a.
incidência de tributos sobre os rendimentos das aplicações. Calculou-se a sensibilidade das
aplicações financeiras aos cenários para as remunerações médias mensais, a partir do saldo
existente em 31 de março de 2015.

Operação
Aplicação financeira

Cenário II Cenário III
25%
50%
menos
menos

Posição
03/2015

Fator de
risco

Cenário I
provável

24.104

CDI

13,25%

9,94%

6,63%

3.194

2.395

1.597

Receita projetada

19.2 Direitos Creditórios
O principal risco ao qual a Renova está sujeita se refere a possível redução dos fluxos de
recebimentos dos devedores de direitos creditórios em detrimento de instabilidade no ambiente
econômico. Especialistas em créditos não performados estimam que, em um cenário de extrema
crise econômica, os fluxos possam sofrer redução de até 50%.
incidência de tributos. Calculou-se a sensibilidade da carteira de crédito aos cenários para as
remunerações médias mensais, a partir do saldo existente em 31 de março de 2015.
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19. Análise de sensibilidade -- Continuação
19.2 Direitos Creditórios -- Continuação
No caso de redução dos fluxos líquidos em 25%, o valor presente das carteiras cairia de R$
554.202 para R$ 415.652. No caso de redução dos fluxos líquidos em 50%, o valor presente das
carteiras cairia para R$ 277.101.
Posição 03/2015 Cenário I Cenário II

Operação
Fluxos projetados

554.202

Despesa projetada

(25%)

(50%)

(138.551) (277.101)

415.652

Fluxos projetos calculado

277.101

20. Informações adicionais a cerca dos Portfólios de Créditos adquiridos e
Debêntures emitidas:
Em 31 de março de 2015 os Portfólios adquiridos, representavam um volume de
aproximadamente R$ 620.307, e totalizavam lastros para 669 quantidades de Debêntures.

Aquisição
01/06/2014
20/06/2014
06/08/2014
26/09/2014
29/09/2014
11/11/2014
12/12/2014
23/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
23/01/2015
18/03/2015
19/03/2015
31/03/2015

Custo histórico da
carteira de crédito
vinculada
7.000
292.201
9.962
20.497
11.628
13.260
6.978
21.234
226
50.638
62.652
31.969
19.494
7.604
64.964

Série
1ª.
4ª.
4ª.
4ª.
4ª.
4ª.
4ª.
4ª.
1ª.
3ª.
2ª.
3ª.
2ª.
3ª.
1ª.

Quantidade de
Debêntures
9
291
10
21
12
15
8
23
1
56
70
35
22
9
87
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21. Eventos Subsequentes
Após 31 de março de 2015, a Companhia adquiriu mais uma carteira em seu portfolio, dando
subsidio para a emissão de 16 Debêntures no valor de R$ 12.698.
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DFs Individuais / Balanço Patrimonial Ativo
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Trimestre Atual
31/03/2015

Exercício Anterior
31/12/2014

1

Ativo Total

579.357

467.838

1.01

Ativo Circulante

311.755

247.967

1.01.01

Caixa e Equivalentes de Caixa

938

5.714

1.01.02

Aplicações Financeiras

24.104

6.727

1.01.02.01

Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo

24.104

6.727

1.01.03

Contas a Receber

286.600

235.480

1.01.03.01

Clientes

286.600

235.480

1.01.06

Tributos a Recuperar

74

7

1.01.06.01

Tributos Correntes a Recuperar

74

7

1.01.07

Despesas Antecipadas

39

39

1.02

Ativo Não Circulante

267.602

219.871

1.02.01

Ativo Realizável a Longo Prazo

267.602

219.871

1.02.01.03

Contas a Receber

267.602

219.871
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DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

2

Passivo Total

2.01

Passivo Circulante

Trimestre Atual
31/03/2015

Exercício Anterior
31/12/2014

579.357

467.838

57.896

72.009

2.01.02

Fornecedores

571

241

2.01.02.01

Fornecedores Nacionais

571

241

2.01.03

Obrigações Fiscais

267

92

2.01.03.01

Obrigações Fiscais Federais

265

89

2.01.03.03

Obrigações Fiscais Municipais

2.01.04

2

3

Empréstimos e Financiamentos

56.903

71.632

2.01.04.02

Debêntures

56.903

71.632

2.01.06

Provisões

155

44

2.01.06.01

Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis

155

44

2.01.06.01.04 Provisões Cíveis

155

44

2.02

Passivo Não Circulante

521.647

396.010

2.02.01

Empréstimos e Financiamentos

521.647

396.010

521.647

396.010

-186

-181

10

10

-191

-191

-5

0

2.02.01.02

Debêntures

2.03

Patrimônio Líquido

2.03.01

Capital Social Realizado

2.03.04

Reservas de Lucros

2.03.05

Lucros/Prejuízos Acumulados
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DFs Individuais / Demonstração do Resultado
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

3.02

Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos

Acumulado do Atual
Exercício
01/01/2015 à 31/03/2015

Acumulado do Exercício
Anterior
01/01/2014 à 31/03/2014

-8

0

3.03

Resultado Bruto

-8

0

3.04

Despesas/Receitas Operacionais

-18.971

-7

3.04.02

Despesas Gerais e Administrativas

-18.971

-54

3.04.04

Outras Receitas Operacionais

3.05

Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos

3.06

Resultado Financeiro

3.06.01
3.06.02
3.07

0

47

-18.979

-7

18.974

0

Receitas Financeiras

68.900

0

Despesas Financeiras

-49.926

0

Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro

-5

-7

3.09

Resultado Líquido das Operações Continuadas

-5

-7

3.11

Lucro/Prejuízo do Período

-5

-7

3.99

Lucro por Ação - (Reais / Ação)

3.99.01

Lucro Básico por Ação

3.99.01.01

ON

0,50000

-0,70000
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DFs Individuais / Demonstração do Resultado Abrangente
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

4.01
4.03

Acumulado do Atual
Exercício
01/01/2015 à 31/03/2015

Acumulado do Exercício
Anterior
01/01/2014 à 31/03/2014

Lucro Líquido do Período

-5

-7

Resultado Abrangente do Período

-5

-7
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DFs Individuais / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto
(Reais Mil)
Acumulado do Atual
Exercício
01/01/2015 à 31/03/2015

Acumulado do Exercício
Anterior
01/01/2014 à 31/03/2014

-115.684

0

Caixa Gerado nas Operações

-5

-7

Lucro (Prejuízo) do Exercício

-5

-7

-115.679

7

Código da
Conta

Descrição da Conta

6.01

Caixa Líquido Atividades Operacionais

6.01.01
6.01.01.01
6.01.02

Variações nos Ativos e Passivos

6.01.02.01

(Aumento) Redução em Outras Contas a Receber

-98.851

0

6.01.02.02

Aumento (Redução) em Fornecedores Nacionais

330

6

6.01.02.03

Aumento (Redução) em Obrigações Fiscais

175

0

-67

0

0

39

-17.377

0

6.01.02.04

(Aumento) Redução em Impostos a Recuperar

6.01.02.05

(Aumento) Redução em Despesas Antecipadas

6.01.02.07

(Aumento) Redução em Instrumentos Financeiros

6.01.02.08

Aumento (Redução) em Partes Relacionadas

0

-38

6.01.02.09

Aumento (Redução) em Provisões Civeis

111

0

6.02

Caixa Líquido Atividades de Investimento

110.908

0

110.908

0

-4.776

0

5.714

0

938

0

6.02.01

Aumento (Redução) em Debentures

6.05

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes

6.05.01

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes

6.05.02

Saldo Final de Caixa e Equivalentes
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DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2015 à 31/03/2015
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

5.01
5.03
5.05

Capital Social
Integralizado

Reservas de Capital,
Opções Outorgadas e
Ações em Tesouraria

Reservas de Lucro

Lucros ou Prejuízos
Acumulados

Outros Resultados
Abrangentes

Patrimônio Líquido

Saldos Iniciais

10

0

0

-191

0

-181

Saldos Iniciais Ajustados

10

0

0

-191

0

-181

Resultado Abrangente Total

0

0

0

-5

0

-5

5.05.01

Lucro Líquido do Período

0

0

0

-5

0

-5

5.07

Saldos Finais

10

0

0

-196

0

-186
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DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2014 à 31/03/2014
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

5.01
5.03

Capital Social
Integralizado

Reservas de Capital,
Opções Outorgadas e
Ações em Tesouraria

Reservas de Lucro

Lucros ou Prejuízos
Acumulados

Outros Resultados
Abrangentes

Patrimônio Líquido

Saldos Iniciais

1

0

0

-13

0

-12

Saldos Iniciais Ajustados

1

0

0

-13

0

-12

5.05

Resultado Abrangente Total

0

0

0

-7

0

-7

5.05.01

Lucro Líquido do Período

0

0

0

-7

0

-7

5.07

Saldos Finais

1

0

0

-20

0

-19
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DFs Individuais / Demonstração do Valor Adicionado
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

7.01

Receitas

7.01.02

Outras Receitas

7.02

Insumos Adquiridos de Terceiros

7.02.01

Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos

7.02.02
7.03

Acumulado do Atual
Exercício
01/01/2015 à 31/03/2015

Acumulado do Exercício
Anterior
01/01/2014 à 31/03/2014

0

47

0

47

-18.900

-54

-158

-2

Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros

-18.742

-52

Valor Adicionado Bruto

-18.900

-7

7.05

Valor Adicionado Líquido Produzido

-18.900

-7

7.06

Vlr Adicionado Recebido em Transferência

18.975

0

7.06.02

Receitas Financeiras

18.975

0

7.07

Valor Adicionado Total a Distribuir

75

-7

7.08

Distribuição do Valor Adicionado

75

-7

7.08.02

Impostos, Taxas e Contribuições

80

0

7.08.02.01

Federais

80

0

7.08.04

Remuneração de Capitais Próprios

-5

-7

7.08.04.03

Lucros Retidos / Prejuízo do Período

-5

-7
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Renova
RENOVA COMPÁNHIASECURITIZADORA

DE CRÉDITOS'FINANCElROS S.A.

COMENTÁRIO DO'DESEMPENHO - 31 de março de 2015.

A ~enova Companhia Securitizadora de Créditos Fi':lanceiros S.A, doravante "Renova", deseja tornar-se.
referência na emissão de Debêntures no Brasil. Com uma estrutura financeira inovadora, a Companhia
, oferece a seus clientes vantagens competitivas frente às linhas de financiamento atualmente disponíveis
no mercado. financeiro, dentre elas a captação de recursos de longo prazo, desintermediação
operações bem estruturadas e táxas atrativas.
.
,

bancária,

Estratégia de Mercado:
A securitização de recebíveis financeiros tem se tornado uma estratégia de captação de recursos para as
empresas, principalmente porque a queda relativa' das taxas de juros nos últimos anos tem atraído novós .
inve'stidores dispostos a incrementar a rentabilidade de seus investimentos permitindo a diversificação de
fonte de captação. Dessa forma, a securitização passou não só a financiar o capital de giro das .
companhias,

como também

a auxiliar a recuperação

de carteira de créditos' duvidpsos,- de maneira

competitiva e segura tanto para as empresas quanto para as instituições financeiras .
. Objetivo:

,

Nosso objetivo é se tornara

empresa securitizadora

com melhor càpacidade de estruturação e gestão na

. recuperação dàs Direitos Creditórios não performados,
investidores como a melhor opção no mercado.

assim obtendo reoqnhecimento

de clientes e

Resultados:
.. Somos pioneiros no mercado de securitizaç~o financeira. Até-31 de março de 2015, foram integralizadas
. debêntures no valor de R$ 554 milhões, representando direitos creditórios de diversas modalidades.
Futuro:
Para os an;os de 2015 e 2016 a Renov~ se prepara

para estar cad~ vez mais próxima dos clientes e

investidor~s" sempre investindo em estruturação financeira,
sistemas, mantendo sU,aproposta inovadora no mercado.

processos de análise e gestão de risco
"

/

r

Vinicius Bernardes Basile S' veira Stopa
Diretor de RelaçõescomI vestidores

, ..
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ANEXO H – ACORDO GERAL DE COBRANÇA
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