Prospecto Definitivo de Distribuição Pública das Quotas da Primeira Emissão do

VISION BRAZIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO - MULTICRÉDITO
CNPJ/MF 09.391.881/0001-93

Distribuição pública de 100.000 (cem mil) quotas sênior, 50.000 (cinqüenta mil) quotas subordinadas mezanino e 50.000 (cinqüenta mil) quotas subordinadas junior da primeira emissão (“Quotas Sênior”,
“Quotas Subordinadas Mezanino”, “Quotas Subordinadas Junior” e “Primeira Emissão”, respectivamente, sendo (i) as Quotas Sênior, as Quotas Subordinadas Mezanino e as Quotas Subordinadas
Junior denominadas, em conjunto, “Quotas” e (ii) as Quotas Subordinadas Mezanino e as Quotas Subordinadas Junior denominadas, em conjunto, “Quotas Subordinadas”) do VISION BRAZIL FUNDO
DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO - MULTICRÉDITO (“Fundo”), totalizando:

R$200.000.000,00
(duzentos milhões de reais)

Classificação do Fundo junto à ANBID: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Administração - UBS Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM

Rating das Quotas Sênior: “AA (bra)” Fitch Ratings Brasil Ltda. Código ISIN das Quotas Sênior: BRVSBRCTF008
Rating das Quotas Subordinadas Mezanino: “BBB-(bra)” Fitch Ratings Brasil Ltda. Código ISIN das Quotas Subordinadas Mezanino: BRVSBRCTF016
Rating das Quotas Subordinadas Junior: “CCC (bra)” Fitch Ratings Brasil Ltda. Código ISIN das Quotas Subordinadas Junior: BRVSBRCTF024

O objetivo do Fundo é buscar proporcionar rendimento de longo prazo a seus quotistas (“Quotistas” ou “Quotista”, quando referidos no singular), por meio do investimento preponderante dos recursos do
Fundo na aquisição de direitos de crédito referentes a Cédulas de Produto Rural para liquidação financeira - CPRs e/ou Certificados de Direitos Creditórios do Agronegócio - CDCAs lastreados em direitos
creditórios originados de negócios realizados entre produtores rurais, ou suas cooperativas, e terceiros, inclusive financiamentos ou empréstimos, relacionados com a produção, comercialização, beneficiamento
ou industrialização de produtos ou insumos agropecuários ou de máquinas e implementos utilizados na atividade agropecuária, de titularidade de um e/ou diversos cedentes (“Direitos de Crédito”), e que
atendam, cumulativamente, a todos os critérios de elegibilidade, conforme descritos no regulamento do Fundo (“Regulamento”) e neste Prospecto. Para maiores esclarecimentos e informações sobre os
Direitos de Crédito, os investidores devem ler a Seção 5 deste Prospecto.
As Quotas serão objeto de distribuição pública, sob o regime de melhores esforços, exclusivamente no Brasil, no mercado de balcão organizado e no mercado de balcão não organizado (“Oferta”), coordenada
pelo Banco UBS Pactual S.A., sociedade integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 5º e 6º
andares, inscrita no CNPJ/MF sob nº 30.306.294/0001-45, na qualidade de distribuidor das Quotas da Primeira Emissão (“Distribuidor”). A Primeira Emissão é composta por 100.000 (cem mil) Quotas Sênior,
50.000 (cinqüenta mil) Quotas Subordinadas Mezanino e 50.000 (cinqüenta mil) Quotas Subordinadas Junior, todas com preço de emissão inicial de R$1.000,00 (hum mil reais) cada uma, totalizando
R$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais). Para fins de cumprimento do disposto no artigo 20, § 1º, inciso II, da Instrução da CVM nº 356, de 17 de dezembro de 2001, conforme alterada (“Instrução CVM
nº 356/01”), e sem prejuízo do disposto no item 10.1 do Regulamento, o número máximo de Quotas a serem colocadas corresponde à totalidade das Quotas da Primeira Emissão e o número mínimo de Quotas
a serem colocadas corresponde a 1.000 (mil) Quotas, observado que a aplicação inicial de cada Quotista no Fundo deverá ser equivalente ao montante de, no mínimo, R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais). As
Quotas que não forem colocadas dentro do prazo de colocação de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados da data da publicação do anúncio de início da Oferta (“Anúncio de Início”) (“Prazo de
Colocação”) serão canceladas pelo Administrador. Não existirá valor mínimo para manutenção de investimentos no Fundo após a aplicação inicial de cada Quotista.
A constituição do Fundo e o inteiro teor do seu Regulamento, bem como a realização da Primeira Emissão, foram aprovados por ato único do Administrador (conforme abaixo definido), datado de 26 de fevereiro de
2008, por meio do “Instrumento Particular de Constituição do Vision Brazil Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agro - Multicrédito”. O Regulamento e o suplemento ao Regulamento (“Suplemento”)
referente à Primeira Emissão foram alterados por meio de ato único do Administrador, datado de 4 de junho de 2008, por meio do “Instrumento Particular de Primeira Alteração do Regulamento do Vision Brazil
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agro - Multicrédito”. O Regulamento e o Suplemento referente à Primeira Emissão, em vigor na data deste Prospecto, foram registrados no 1º Ofício de Registro de
Títulos e Documentos da Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, em 5 de junho de 2008, sob nº 1.652.564. A Oferta das Quotas Sênior foi registrada na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), em 18
de julho de 2008, sob nº CVM/SRE/RFD/2008/037, e a Oferta das Quotas Subordinadas foi registrada na CVM em 18 de julho de 2008, sob o nº CVM/SRE/RFD/2008/038, nos termos da Instrução CVM nº 356/01, e
da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM nº 400/03”).
O investimento do Fundo de que trata este Prospecto apresenta riscos para o investidor. Os investidores devem ler a Seção Fatores de Risco deste Prospecto. Ainda que o UBS Pactual
Serviços Financeiros S.A. DTVM, sociedade devidamente autorizada a administrar fundos de investimento pela CVM, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar - parte, inscrita no CNPJ/MF sob nº 59.281.253/0001-23, na qualidade de administrador do Fundo (“Administrador”) e/ou a Vision Brazil Gestão
de Investimentos e Participações Ltda., sociedade devidamente autorizada pela CVM para o exercício profissional de administração de carteira, por meio do Ato Declaratório nº 8.952,
de 14 de setembro de 2006, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Hungria, nº 514, 9º andar, conjuntos 91 e 92, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.793.323/000129, na qualidade de gestor da carteira do Fundo (“Gestor”) mantenham sistema de gerenciamento de riscos da carteira de investimentos do Fundo (“Carteira”), não há garantia de
completa eliminação de possibilidade de perdas para o Fundo e para o investidor.
Qualquer rentabilidade que venha a ser obtida pelo Fundo não representa garantia de rentabilidade futura.
O Fundo não contará com garantia do Administrador, do Gestor, do custodiante do Fundo, dos cedentes dos Direitos de Crédito, bem como de qualquer mecanismo de seguro ou,
ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC.
As informações contidas neste Prospecto estão em consonância com o Regulamento do Fundo, porém não o substituem. É recomendada a leitura cuidadosa tanto deste Prospecto
quanto do Regulamento, com especial atenção às cláusulas do Regulamento relativas ao objetivo do Fundo, à sua política de investimento e à composição de sua Carteira. Para
avaliação dos riscos associados ao Fundo e à Oferta, os investidores devem ler a Seção 3 - Fatores de Risco, nas páginas 31 a 36 deste Prospecto.
Todo investidor, ao ingressar no Fundo, deverá atestar, por meio de termo de adesão ao Regulamento e de ciência de risco (“Termo de Adesão”), que recebeu exemplar deste Prospecto e do Regulamento,
que tomou ciência dos objetivos do Fundo, de sua política de investimento, da composição da Carteira (inclusive quanto à utilização de instrumentos derivativos), da taxa de administração devida ao
Administrador, dos riscos associados ao seu investimento no Fundo e da possibilidade de ocorrência de variação e perda no patrimônio líquido do Fundo, e, conseqüentemente, de perda, parcial ou total, do
capital investido pelo investidor, bem como assinar declaração de condição de investidor qualificado, nos termos do Anexo I da Instrução da CVM nº 409, de 18 de agosto de 2004, conforme alterada
(“Declaração de Condição de Investidor Qualificado” e “Instrução CVM nº 409/04”, respectivamente).
O Fundo aplicará parte de seus recursos em Ativos Financeiros (conforme definidos neste Prospecto) com prazo médio superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, o que pode
levar a uma maior oscilação no valor das Quotas do Fundo se comparada à oscilação no valor da quota de fundos de investimento similares cuja carteira é representada por ativos
financeiros com prazo médio inferior. O tratamento tributário aplicável aos Quotistas do Fundo depende do período de permanência dos respectivos investimentos no Fundo, bem como
da manutenção da Carteira representada por Ativos Financeiros com prazo médio superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. Alterações nessas características podem levar a um
aumento do Imposto de Renda incidente sobre a rentabilidade auferida pelos Quotistas. Para maiores informações sobre a tributação aplicável aos Quotistas e ao Fundo, os
investidores devem ler o item “Regras de Tributação do Fundo” na Seção 4 deste Prospecto.
O Fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas
perdas patrimoniais para os Quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do Quotista de aportar recursos adicionais.

“Este prospecto foi preparado com as informações necessárias ao atendimento das disposições do Código de Auto-Regulação da ANBID para os
fundos de investimento, bem como das normas emanadas da Comissão de Valores Mobiliários. A autorização para funcionamento e/ou venda das
cotas deste fundo de investimento não implica, por parte da Comissão de Valores Mobiliários ou da ANBID, garantia de veracidade das
informações prestadas, ou julgamento sobre a qualidade do Fundo, de seu Administrador ou das demais instituições prestadoras de serviços.”

Quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre o Fundo, a Oferta e este Prospecto poderão ser obtidas junto ao Administrador, ao Distribuidor e à CVM.

Administrador

Gestor

Agência de Classificação de Risco

Assessoria Jurídica

Distribuidor

A data deste Prospecto Definitivo é 30 de julho de 2008

Custodiante

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)
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DEFINIÇÕES
Para fins deste Prospecto, os termos e expressões contidos nesta Seção, no singular ou no plural,
terão o seguinte significado:
Aceleração das Quotas Sênior

O procedimento extraordinário que consiste na alocação de
todos os recursos disponíveis no Fundo para amortização
extraordinária e acelerada das Quotas Sênior, em detrimento
das demais classes de Quotas. A Aceleração das Quotas
Sênior poderá ser deliberada (i) pelos Quotistas reunidos em
Assembléia Geral de Quotistas convocada em função da
ocorrência de Evento de Avaliação, ou (ii) pelo
Administrador, a seu exclusivo critério e sem necessidade de
justificativa ou autorização prévia dos Quotistas, caso
entenda que as amortizações de Quotas Subordinadas
Mezanino possam comprometer a pontualidade e a solvência
no pagamento dos valores devidos aos titulares de Quotas
Sênior, informando os Quotistas sobre tal fato.

Administrador

O UBS Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM.

Agência Classificadora de Risco

Na data deste Prospecto, a Agência Classificadora de Risco
contratada pelo Fundo era a Fitch Ratings Brasil Ltda.,
agência classificadora de risco especializada, com sede na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Bela
Cintra, nº. 904, 4º andar, inscrita no CNPJ/MF sob nº.
01.813.375/0002-14, responsável pela avaliação de risco das
Quotas.

Agência de Monitoramento

A agência de monitoramento e/ou as agências de
monitoramento, em conjunto e/ou individualmente,
contratadas para monitorar as lavouras de cana de açúcar
e/ou as áreas de criação de pecuária bovina, objeto de
garantia e lastro das CPRs e/ou CDCAs cujos Direitos de
Crédito venham a ser adquiridos pelo Fundo, de forma a
acompanhar e monitorar o desenvolvimento das atividades
nas áreas onde os produtos agrícolas serão produzidos e/ou
armazenados e onde o gado bovino será criado e mantido,
de modo a permitir ao Gestor detectar possíveis indícios de
situações que resultem na majoração dos riscos de
inadimplemento dos Direitos de Crédito Elegíveis e/ou de
excussão das garantias constituídas sobre tais Direitos de
Crédito Elegíveis. Mediante orientação do Gestor, poderão
ser contratadas uma ou mais agências de monitoramento
para prestar os serviços descritos acima e/ou para
supervisionar outras obrigações dos emissores de CPRs e
CDCAs cujos Direitos de Crédito venham a ser adquiridos
pelo Fundo. As Agências de Monitoramento poderão ser
qualquer uma das seguintes agências: (a) Control Union; (b)
Cotecna; (c) EBW; e (d) Rural Monitoramentos.
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Agente de Cobrança

O Gestor, na qualidade de instituição responsável pela
cobrança ordinária de Direitos de Crédito Elegíveis e/ou
pelos Procedimentos de Cobrança de Direitos de Crédito
Inadimplidos. O Fundo poderá, mediante orientação do
Gestor, contratar terceiros para auxiliar o Gestor na
cobrança dos Direitos de Crédito Elegíveis e/ou nos
Procedimentos de Cobrança dos Direitos de Crédito
Inadimplidos.

Agente de Depósito ou Agente
de Depósito de Documentos
Comprobatórios

O Gestor, na qualidade de instituição responsável pela
custódia física, guarda, conservação e manutenção dos
Documentos Comprobatórios dos Direitos de Crédito
Elegíveis. O Fundo poderá, mediante orientação do Gestor,
contratar terceiros, às expensas do Fundo, para realizar a
custódia física, guarda, conservação e manutenção das
cártulas das CPRs e dos CDCAs adquiridas pelo Fundo e/ou
cedidas ao Fundo.

Agente Escriturador

O Custodiante, na qualidade de instituição responsável pela
escrituração das Quotas do Fundo.

Alocação Mínima de
Investimento

A alocação de, no mínimo, 50% (cinqüenta por cento) do
patrimônio líquido do Fundo em Direitos de Crédito Elegíveis.

Amortização Extraordinária

A Amortização Extraordinária das Quotas Sênior em
circulação, exclusivamente para fins de enquadramento do
patrimônio do Fundo à Razão de Garantia e/ou à Alocação
Mínima de Investimento e/ou à Política de Investimento.

ANBID

A Associação Nacional dos Bancos de Investimento.

Anfavea

A Associação
Automotores.

Anúncio de Início

O anúncio de início da distribuição pública das Quotas da
Primeira Emissão do Vision Brazil Fundo de Investimento em
Direitos Creditórios Agro – Multicrédito.

Anúncio de Encerramento

O anúncio de encerramento da distribuição pública das
Quotas da Primeira Emissão do Vision Brazil Fundo de
Investimento em Direitos Creditórios Agro – Multicrédito.

Assembléia Geral

A Assembléia Geral de Quotistas do Fundo.

Ativos Financeiros

Os (i) títulos de emissão do Tesouro Nacional; (ii) títulos de
emissão do Banco Central; (iii) operações compromissadas
com lastro em títulos públicos federais; e (iv) Operações de
Derivativos; que sejam adquiridos pelo Fundo. Os Ativos
Financeiros poderão compor até 50% (cinqüenta por cento)
do patrimônio líquido do Fundo, conforme descrito no
Regulamento.

Auditores Independentes

Na data deste Prospecto, a empresa de auditoria independente
contratada pelo Fundo era a KPMG Auditores Independentes.
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Nacional

dos

Fabricantes

de

Veículos

Aviso ao Mercado

O aviso ao mercado da distribuição pública das Quotas da
Primeira Emissão do Vision Brazil Fundo de Investimento em
Direitos Creditórios Agro – Multicrédito, publicado em 16 de
abril de 2008, informando acerca de determinados termos e
condições da Oferta, em conformidade com o artigo 53, da
Instrução CVM n.º 400/03.

Banco Central

O Banco Central do Brasil.

Banco Liquidante

O Custodiante, na qualidade de instituição financeira
responsável pela liquidação financeira do pagamento da
integralização das Quotas do Fundo realizadas por meio do
MDC.

Benchmark

O eventual parâmetro de rentabilidade a ser buscado pelo
Fundo para remunerar as Quotas, conforme indicado no
Suplemento de cada Emissão. As Quotas poderão ou não ter
parâmetro de rentabilidade.

BM&F

A Bolsa de Mercadorias & Futuros – BM&F S.A.

BOVESPA

A Bolsa de Valores de São Paulo S.A. - BVSP

BOVESPA FIX

O segmento de negociação da BOVESPA denominado
BOVESPA FIX.

Carteira

A carteira de investimentos do Fundo, formada por Direitos
de Crédito Elegíveis e Ativos Financeiros de titularidade do
Fundo.

CBLC

A Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia – CBLC

CDCA

O Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio, emitido
nos termos da Lei n.º 11.076, de 30 de dezembro de 2004,
lastreado em direitos creditórios originados de negócios
realizados entre produtores rurais, ou suas cooperativas, e
terceiros, inclusive financiamentos ou empréstimos,
relacionados
com
a
produção,
comercialização,
beneficiamento ou industrialização de produtos ou insumos
agropecuários ou de máquinas e implementos utilizados na
atividade agropecuária.

CDI

O Certificado de Depósito Interfinanceiro.

Cedentes

As pessoas físicas ou jurídicas, ou fundos de investimento,
cedentes de Direitos de Crédito Elegíveis ao Fundo, que
poderão ser controlados, sob controle comum ou coligados
ao Gestor ou, ainda, geridos pelo Gestor.

CETIP

A CETIP S.A. – Balcão Organizado de Ativos e Derivativos.

CMN

O Conselho Monetário Nacional.
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CNPJ/MF

O Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da
Fazenda.

CNA

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil

Comitê de Crédito

O comitê de crédito dos estruturadores dos Direitos de
Crédito alvo do Fundo.

Compromisso de Subscrição de
Quotas Sênior

O Compromisso de Subscrição e Integralização de Quotas
Sênior e Outras Avenças, a ser celebrado entre o Fundo e os
subscritores das Quotas Sênior do Fundo, quando da
subscrição de Quotas Sênior do Fundo.

Compromisso de Subscrição de
Quotas Subordinadas Junior

O Compromisso de Subscrição e Integralização de Quotas
Subordinadas Junior e Outras Avenças, a ser celebrado entre
o Fundo e os subscritores de Quotas Subordinadas Junior do
Fundo, quando da subscrição de Quotas Subordinadas Junior
do Fundo.

Compromisso de Subscrição de O Compromisso de Subscrição e Integralização de Quotas
Quotas Subordinadas Mezanino Subordinadas Mezanino e Outras Avenças, a ser celebrado
entre o Fundo e os subscritores de Quotas Subordinadas
Mezanino do Fundo, quando da subscrição de Quotas
Subordinadas Mezanino do Fundo.
Compromisso(s) de Subscrição
de Quotas

O(s) Compromisso(s) de Subscrição de Quotas Sênior e/ou
o(s) Compromisso(s) de Subscrição de Quotas Subordinadas
Junior e/ou o(s) Compromisso(s) de Subscrição de Quotas
Subordinadas Mezanino, quando referidos em conjunto ou
individualmente.

Condições de Cessão

As condições de cessão abaixo listadas, a serem observadas
pelo Gestor, no momento da negociação de Direitos de
Crédito em nome do Fundo: (i) em se tratando de compra
de CPRs e/ou CDCAs no mercado secundário, o emissor das
CPRs e/ou dos CDCAs cujos Direitos de Crédito serão
adquiridos pelo Fundo não podem estar inadimplentes no
cumprimento de quaisquer de suas obrigações pecuniárias
para com o respectivo Cedente; e (ii) os Direitos de Créditos
devem ter sido estruturados e formalizados de acordo com a
Política de Cadastro e Concessão de Crédito. O Gestor
apenas negociará em nome do Fundo Direitos de Crédito
que atendam às referidas condições.

Contrato de Cessão

Cada instrumento particular de contrato de cessão e/ou termo
de cessão e/ou termo de endosso, eletrônico ou físico, e/ou
qualquer outro instrumento jurídico, válido e vinculante nos
termos da legislação e regulamentação aplicáveis ao Fundo e
cada Cedente, que venha a formalizar a venda (inclusive
mediante endosso, manual ou eletrônico) e entrega de
Direitos de Crédito Elegíveis ao Fundo, a ser celebrado entre o
Fundo e cada Cedente. Cada Contrato de Cessão
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estabelecerá, necessariamente, os termos e condições que
serão observados para a realização das operações de cessão
de Direitos de Crédito Elegíveis ao Fundo. O Gestor do Fundo
poderá celebrar os Contratos de Cessão em nome do Fundo,
desde que mediante observância do disposto no
Regulamento. O Fundo poderá, de acordo com a natureza
específica de cada carteira de Direitos de Crédito a ser
adquirida pelo Fundo, celebrar vários Contratos de Cessão
com termos e condições diversos, de forma a buscar
alcançar o objetivo e se enquadrar à Política de Investimento
do Fundo, sempre no melhor interesse dos Quotistas e
mediante observância dos termos e condições previstos no
Regulamento e nos Suplementos. Não há, portanto, modelo
padrão de Contrato de Cessão a ser celebrado entre o Fundo
e cada Cedente. Ademais, as operações realizadas no
mercado primário (aquisição direta pelo Fundo de CPRs e/ou
CDCAs) não contarão com Contrato de Cessão.
Contrato de Cobrança

O Contrato de Cobrança de Direitos de Crédito celebrado
entre o Fundo e o Gestor, na qualidade de Agente de
Cobrança, e com a interveniência do Custodiante, em 03 de
junho de 2008. O Contrato de Cobrança disciplina a
prestação dos serviços do Agente de Cobrança relativos à
cobrança ordinária de Direitos de Crédito Elegíveis e aos
Procedimentos de Cobrança de Direitos de Crédito
Inadimplidos.

Contrato de Custódia

O Contrato de Prestação de Serviços de Custódia
Qualificada, Controladoria, Escrituração de Quotas e
Liquidação Financeira, celebrado com o Custodiante em 15
de abril de 2008, conforme aditado posteriormente. O
Contrato de Custódia estabelece as obrigações do
Custodiante como (i) custodiante dos Direitos de Crédito
Elegíveis e dos Ativos Financeiros do Fundo, para fins de
cumprimento do disposto no artigo 38 da Instrução CVM n.°
356/01, dentre as quais, a obrigação do Custodiante de
receber e analisar toda a documentação que evidencie o
lastro dos Direitos de Crédito; (ii) Agente Escriturador; e (iii)
instituição responsável pela liquidação financeira do
pagamento da integralização das Quotas do Fundo.

Contrato de Depósito

O Contrato de Prestação de Serviços de Depósito de
Documentos Comprobatórios e Outras Avenças celebrado
com o Gestor, na qualidade de Agente de Depósito de
Documentos Comprobatórios, e com a interveniência do
Custodiante, em 02 de junho de 2008. O Contrato de
Depósito regula, dentre outras coisas, as obrigações do
Agente de Depósito de Documentos Comprobatórios
relacionadas à prestação dos serviços de guarda, custódia
física, conservação e manutenção dos Documentos
Comprobatórios referentes aos Direitos de Crédito Elegíveis.
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Contrato de Distribuição

O Contrato de Distribuição Pública, sob o Regime de
Melhores Esforços, e Colocação das Quotas da Primeira
Emissão do Vision Brazil Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios Agro - Multicrédito, celebrado entre o
Administrador e o Distribuidor. O Contrato de Distribuição
regula as obrigações do Distribuidor relacionadas à
colocação pública das Quotas do Fundo.

Contrato de Gestão

O Contrato de Prestação de Serviços de Administração de
Carteira, celebrado entre o Administrador e o Gestor em 09
de maio de 2008. O Contrato de Gestão regulará, dentre
outras, as obrigações do Gestor relacionadas à prestação
dos serviços de gestão da Carteira.

Contrato de Monitoramento

Cada contrato a ser celebrado com qualquer das Agências de
Monitoramento, visando a prestação de serviços de
monitoramento das lavouras de cana de açúcar e/ou as
áreas de criação de pecuária bovina, objetos de garantia e
lastro das CPRs e/ou CDCAs cujos Direitos de Crédito
venham a ser adquiridos pelo Fundo. Os serviços de
monitoramento visam acompanhar as áreas onde os
produtos agrícolas serão produzidos e/ou armazenados e
onde o gado bovino será criado, sem prejuízo da eventual
supervisão de outras obrigações dos emissores de CPRs e
CDCAs cujos Direitos de Crédito venham a ser adquiridos
pelo Fundo.

Control Union

A empresa Control Union Warrants Ltda., sociedade
empresária limitada, com sede na Avenida Brigadeiro Faria
Lima, 1.485, 7º andar, Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 04.237.030/0001-77.

Coopersucar

A Cooperativa de Produtores de Cana-de-Açúcar, Açúcar e
Álcool do Estado de São Paulo.

COSIF

O Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro
Nacional, instituído pelo Banco Central por meio da Circular
n.º 1.273, em 29 de dezembro de 1987.

Cotecna

A empresa Cotecna Serviços Ltda., sociedade limitada, com
sede na Rua Vergueiro, 2016, 11o andar, conjunto 112, CEP
04102-000, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
registrada no CNPJ/MF sob o n.º 53.174.983/0001-49.

CPMF

A Contribuição Provisória sobre a Movimentação ou Transmissão
de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira.

CPR

A Cédula de Produto Rural para liquidação financeira, emitida
nos termos da Lei n.º 8.929, de 22 de agosto de 1994.

Critérios de Elegibilidade

Os requisitos mínimos aplicáveis aos Direitos de Crédito a
serem adquiridos pelo Fundo, conforme previstos no
Capítulo Seis do Regulamento do Fundo.
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Custodiante

O Banco Santander S.A.

CVM

A Comissão de Valores Mobiliários.

Data(s) de Amortização

Cada data em que houver preenchidas as condições para
pagamento de amortização das Quotas, nos termos do
Anexo V do Regulamento.

Data de Resgate

A data para pagamento de resgate das Quotas, prevista no
Suplemento da respectiva Emissão.

Dia Útil

Qualquer dia que não seja sábado, domingo ou dias
declarados como feriado no Brasil. Caso as datas em que
venham a ocorrer eventos nos termos do Regulamento não
sejam Dia Útil, conforme definição deste item, considerar-seá como a data do referido evento o Dia Útil imediatamente
seguinte.

Data de Emissão

A data em que se aprovou a Primeira Emissão, isto é, 26 de
fevereiro de 2008.

Declaração de Condição de
Investidor Qualificado

A Declaração de Condição de Investidor Qualificado nos
termos do Anexo I da Instrução CVM n.º 409/04

Direitos de Crédito

Os direitos de crédito referentes a CPRs e/ou CDCAs alvo de
investimento pelo Fundo.

Direitos de Crédito Elegíveis

Os Direitos de Crédito que atendam, cumulativamente, aos
Critérios de Elegibilidade e que sejam adquiridos pelo Fundo.

Direitos de Crédito
Inadimplidos

Os Direitos de Crédito Elegíveis vencidos e não pagos pelos
respectivos devedores nas respectivas datas de vencimento.

Distribuidor

O Banco UBS Pactual S.A.

Documentos da Operação

Os seguintes documentos em conjunto: o Contrato de
Custódia, o Contrato de Cobrança, o Contrato de Depósito, e
o Contrato de Cessão (no caso das operações de aquisição
de Direitos de Crédito realizadas em mercado secundário),
relativos a cada operação de aquisição de Direitos de Crédito
pelo Fundo.

Documentos Comprobatórios

As cópias autenticadas dos documentos que evidenciam e
comprovam a existência, validade e exeqüibilidade dos
Direitos de Crédito e respectivas garantias, tais como, mas
não se limitando às: cártulas das CPRs e dos CDCAs e os
contratos vinculados à emissão das CPRs e dos CDCAs, que
podem variar de operação para operação, mas que, como
regra geral, compreendem contrato de cessão fiduciária de
recebíveis, contrato de conta vinculada e contrato de compra
e venda de mercadorias. As vias originais das cártulas das
CPRs e dos CDCAs ficarão sob a custódia de terceiros
contratados pelo Fundo, às expensas do Fundo, que serão
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responsáveis pela execução das funções de instituição
custodiante das vias originais dessas cártulas junto à CETIP,
à BM&F ou a quaisquer outros sistemas de registro,
liquidação e custódia reconhecidos pelo Banco Central ou
autorizados pela CVM. Por sua vez, as vias originais dos
contratos vinculados à emissão das CPRs e dos CDCAs
mencionados acima, tais como o contrato de cessão
fiduciária de recebíveis, contrato de conta vinculada e
contrato de compra e venda de mercadorias, ficarão sob a
custódia do Agente de Depósito de Documentos
Comprobatórios.
EBW

A Empresa do Brasil de Warrant S/A, sociedade por ações
com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Rua Estela, 515, Bloco E, Conjs. 201/202, Vila Mariana, CEP
04011-002, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 03.759.386/000108.

Emissão

Cada emissão de Quotas do Fundo.

Eventos de Avaliação

Os eventos indicados no item 16.1 do Regulamento.

Eventos de Liquidação

Os eventos indicados no item 16.2 do Regulamento.

ESALQ

A Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz.

FGC

O Fundo Garantidor de Créditos.

Fundo

O Vision Brazil Fundo de Investimento
Creditórios Agro – Multicrédito.

Gestor

A Vision Brazil Gestão de Investimentos e Participações Ltda.

IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Instrução CVM n.º 356/01

A Instrução da CVM n.º 356, de 17 de dezembro de 2001,
conforme alterada.

Instrução CVM n.º 400/03

A Instrução da CVM n.º 400, de 29 dezembro de 2003,
conforme alterada.

Instrução CVM n.º 409/04

A Instrução da CVM n.º 409, de 18 de agosto de 2004,
conforme alterada.

Investidores Qualificados

Os investidores assim definidos de acordo com a Instrução
CVM n.º 409/04.

IOF/Câmbio

O Imposto sobre Operações de Câmbio.

IOF/Títulos

O Imposto sobre Operações relativas a Títulos ou Valores
Mobiliários.

LMC

A consultoria LMC International Ltd.
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Direitos

MAPA

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

MDC

O Módulo de Distribuição
operacionalizado pela CETIP.

Novas Quotas

As novas quotas a serem emitidas pelo Fundo após a
Primeira Emissão.

Oferta Pública ou Oferta

Cada distribuição pública de Quotas do Fundo.

Operações de Derivativos

As operações que poderão ser celebradas pelo Fundo em
mercados de derivativos, para fins de proteção (hedge) das
posições detidas à vista na Carteira, até o limite dessas.

Percentual Mínimo de Garantia
dos Direitos de Crédito
Elegíveis

O percentual mínimo de 100% (cem por cento) do somatório
do valor das garantias de cada Direito de Crédito Elegível
(computado após a respectiva data de aquisição pelo Fundo)
representadas por penhor de lavoura, produtos e/ou
animais.

Política de Cadastro e
Concessão de Crédito

A política geral de cadastro e concessão de crédito que
deverá ser observada pelos estruturadores de Direitos de
Crédito alvo do Fundo, na origem e formalização dos Direitos
de Crédito, conforme descrita no Anexo II do Regulamento e
neste Prospecto.

Política de Investimento

A política de investimento da Carteira do Fundo, conforme
prevista no Capítulo Oito do Regulamento.

Prazo de Colocação

O prazo de 180 dias contados da data da publicação do
Anúncio de Início. A publicação do Anúncio de Início
ocorrerá em até 90 dias contados da concessão do registro
da Oferta pela CVM.

Preço de Aquisição

O preço de aquisição dos Direitos de Crédito a serem
adquiridos pelo Fundo, (i) expresso na cártula da CPR ou do
CDCA, no caso das operações de aquisição de Direitos de
Crédito realizadas em mercado primário, ou (ii) calculado de
acordo com os critérios descritos em ou conforme definido
em cada Contrato de Cessão, no caso de Direitos de Crédito
adquiridos em mercado secundário.

Preço de Emissão

O preço de emissão das Quotas da Primeira Emissão do
Fundo, que corresponde a R$ 1.000,00 (hum mil reais) por
Quota, na Data de Emissão.

Preço de Integralização

O preço de integralização das Quotas, que será o valor da
Quota na data da integralização da mesma, correspondente
ao Preço de Emissão atualizado desde a Primeira Data de
Emissão até a data da respectiva integralização, calculado de
acordo com o disposto no Regulamento.
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de

Cotas,

mantido

e

Primeira Emissão

A primeira emissão de Quotas do Fundo, composta por
100.000 (cem mil) Quotas Sênior, 50.000 (cinqüenta mil)
Quotas Subordinadas Mezanino e 50.000 (cinqüenta mil)
Quotas Subordinadas Junior.

Primeira Data de Emissão

A data em que ocorrer a primeira integralização de Quotas
representativas da Primeira Emissão do Fundo.

Pró-Álcool

O Programa Nacional do Álcool, instituído pelo governo
brasileiro em 1975, que estimulava a utilização do álcool
combustível em substituição aos derivados de petróleo nos
veículos automotores.

Procedimento de Bookbuilding

O procedimento de coleta de intenções de investimento,
conduzido pelo Distribuidor, na forma da regulamentação
aplicável, para a determinação do Benchmark das Quotas do
Fundo.

Procedimentos de Cobrança

Os procedimentos gerais a serem adotados pelo Agente de
Cobrança para negociação amigável, cobrança judicial e/ou
extrajudicial dos Direitos de Crédito Inadimplidos, conforme
descritos no Anexo I do Regulamento.

Prospecto Preliminar

O prospecto preliminar relativo à Oferta, elaborado nos
termos da regulamentação aplicável.

Prospecto Definitivo ou
Prospecto

Este prospecto definitivo relativo à Oferta, elaborado nos
termos da regulamentação aplicável.

Quota(s)

As Quotas Sênior e as Quotas Subordinadas, quando
referidas em conjunto.

Quotas Sênior

As quotas sênior do Fundo.

Quotas Subordinadas

As quotas subordinadas (Mezanino e Junior), quando
referidas em conjunto.

Quotas Subordinadas Junior

As quotas subordinadas junior do Fundo.

Quotas Subordinadas Mezanino As quotas subordinadas mezanino do Fundo.
Quotista

O titular de Quotas.

Quotistas Qualificados

Os Quotistas do Fundo residentes e domiciliados no exterior
que ingressarem recursos no Brasil por intermédio dos
mecanismos previstos na Resolução CMN n.º 2.689/00

Quota(s) da Primeira Emissão

As Quotas da Primeira Emissão do Fundo, objeto da Oferta.

Razão de Garantia

O resultado, na forma percentual, da divisão do patrimônio
do Fundo referente às Quotas Subordinadas pelo valor total
do patrimônio líquido, correspondente a, no mínimo, 50%
(cinqüenta por cento).
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Regulamento

O Regulamento do Fundo, anexo ao presente Prospecto.

Reserva de Liquidez

A soma correspondente a, no mínimo, 1% (um por cento)
do patrimônio líquido do Fundo, que deverá ser mantida,
pelo Fundo, segundo orientação do Gestor, em caixa,
depósitos bancários à vista, numerário em trânsito e/ou
aplicações de liquidez diária (líquidas de quaisquer impostos,
taxas, contribuições, encargos ou despesas de qualquer
natureza).

Reserva de Pagamento

A reserva constituída pelo Gestor, para fazer frente ao
pagamento das despesas e encargos do Fundo nos 6 (seis)
meses subseqüentes, por meio da aplicação dos recursos
recebidos das liquidações dos Direitos de Crédito Elegíveis e
dos Ativos Financeiros, segundo os critérios estabelecidos no
Regulamento.

Resolução CMN n.º 2.682/99

A Resolução n.º 2.682, de 21 de dezembro de 1999, do
Conselho Monetário Nacional, conforme alterada.

Resolução CMN n.º 2.689/00

A Resolução n.º 2.689, de 26 de janeiro de 2000, do
Conselho Monetário Nacional, conforme alterada.

Rural Monitoramentos

A empresa Rural Monitoramentos Ltda., sociedade
empresária limitada, com sede na Rua Porto Martins, n.º
546, conj. 02, Brooklin, Município de São Paulo, Estado de
São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 08.159.916/000109.

SECEX

A Secretaria de Comércio Exterior

SELIC

O Sistema Especial de Liquidação e de Custódia.

SFF

O Sistema de Fundos Fechados, mantido e operacionalizado
pela CETIP.

SISBOV

O Sistema Brasileiro de Identificação e Certificação de
Origem Bovina e Bubalina, do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento.

SOMA

A Sociedade Operadora do Mercado de Ativos S.A.

SOMAFIX

O mercado de balcão organizado SOMAFIX da BOVESPA.

Suplemento(s)

Os Suplemento(s) ao Regulamento do Fundo que
contemplará(ão) as características de cada Emissão de
Quotas do Fundo, a ser(em) elaborado(s) de acordo com o
modelo constante do Regulamento.

Taxa de Administração

A remuneração mensal devida ao Administrador, conforme
prevista no Anexo VI do Regulamento.
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Taxa de Desconto

A taxa de desconto a ser aplicada sobre o valor de face do
respectivo CPR ou CDCA, quando da aquisição de Direitos de
Crédito pelo Fundo ou cessão de Direitos de Crédito ao
Fundo. A Taxa de Desconto será estabelecida
individualmente pelo Gestor, no melhor interesse do Fundo,
no momento da operação de aquisição ou cessão
observando-se os parâmetros mínimos de rentabilidade
estabelecidos no Critério de Elegibilidade (j), disposto no
item 5.3.1 abaixo.

Taxa DI

A taxa média diária dos Depósitos Interfinanceiros – DI, de 1
(um) dia, Extra Grupo, calculada e divulgada pela CETIP, e
capitalizada em base anual (considerando-se, para tanto, um
ano de 252 Dias Úteis).

Termo de Adesão

O termo de adesão ao Regulamento e de ciência de risco.

Termo de Endosso Eletrônico

O comprovante emitido pela CETIP e/ou BM&F e/ou outros
sistemas de registro, liquidação e custódia reconhecidos pelo
Banco Central ou autorizados pela CVM, que comprove a
transferência de Direitos de Crédito registrados em tais
sistemas ao Fundo.

UNICA

A União da Agroindústria Canavieira de São Paulo.

USDA

O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos da
América.

Outros termos e expressões contidos neste Prospecto que não tenham sido definidos nesta Seção
terão o significado que lhes for atribuído no próprio Prospecto, no Regulamento, bem como nos
Documentos da Operação.
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RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DA OFERTA
Valor total da Primeira Emissão

R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais).

Quantidade de Classes de Quotas

Três classes de Quotas, sendo 1 (uma) classe de Quotas Sênior
e 2 (duas) classes de Quotas Subordinadas, compostas pelas
Quotas Subordinadas Mezanino e pelas Quotas Subordinadas
Junior.

Quotas Sênior

100.000 (cem mil).

Quotas Subordinadas Mezanino

50.000 (cinqüenta mil).

Quotas Subordinadas Junior

50.000 (cinqüenta mil).

Amortização e Resgate das
Quotas Sênior e das Quotas
Subordinadas

Sem prejuízo do disposto no Regulamento, as Quotas Sênior
terão prioridade nos pagamentos de amortização e/ou resgate
sobre as Quotas Subordinadas, não havendo qualquer tipo de
preferência, prioridade ou subordinação entre os Quotistas
titulares de Quotas Sênior. As Quotas Subordinadas Mezanino
terão prioridade nos pagamentos de amortização e/ou resgate
sobre as Quotas Subordinadas Junior, não havendo qualquer
tipo de preferência, prioridade ou subordinação entre os
Quotistas titulares de Quotas Subordinadas Mezanino. Como
regra geral, as Quotas Subordinadas Junior somente serão
amortizadas e/ou resgatadas após o último pagamento de
amortização e/ou resgate das Quotas Sênior e das Quotas
Subordinadas Mezanino em circulação.

Benchmark da Primeira Emissão

O Fundo buscará atingir parâmetros de rentabilidade
(Benchmark) para as Quotas Sênior da Primeira Emissão,
correspondente à Taxa DI acrescida de 1,78% (um inteiro e
setenta e oito centésimos por cento) ao ano, definido no
Procedimento de Bookbuilding conduzido pelo Distribuidor, e
para as Quotas Subordinadas Mezanino da Primeira Emissão,
correspondente à Taxa DI acrescida de 7,30% (sete inteiros e
trinta centésimos por cento) ao ano, definido no Procedimento
de Bookbuilding conduzido pelo Distribuidor. Os Benchmarks
das Quotas Sênior da Primeira Emissão e das Quotas
Subordinadas Mezanino da Primeira Emissão não representarão
e nem deverão ser considerados como uma promessa, garantia
ou sugestão de rentabilidade aos Quotistas por parte do Fundo,
do Administrador, do Custodiante, do Gestor e/ou dos
Cedentes.

Administrador

UBS Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM.

Distribuidor

Banco UBS Pactual S.A.

Preço de Emissão

R$ 1.000,00 (hum mil reais) por Quota, totalizando a Oferta o
valor de R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), na
Data de Emissão.
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Procedimentos para Subscrição e
Integralização das Quotas da
Primeira Emissão

As Quotas da Primeira Emissão deverão ser subscritas dentro
do prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias corridos
contados da data de publicação do Anúncio de Início.
No ato da subscrição de Quotas da Primeira Emissão, o
Quotista subscritor (i) assinará o boletim individual de
subscrição, que será autenticado pelo Administrador e pelo
Distribuidor, (ii) firmará o respectivo Compromisso de
Subscrição de Quotas, e (iii) receberá exemplar deste
Prospecto e do Regulamento, declarando, por meio da
assinatura de Termo de Adesão e de Declaração de Condição
de Investidor Qualificado, estar ciente, entre outras
informações: (a) das disposições contidas no Regulamento e
no Prospecto do Fundo, especialmente aquelas referentes à
Política de Investimento, à composição da Carteira e à Taxa de
Administração e (b) dos riscos inerentes ao investimento nas
Quotas, conforme descritos no Regulamento e neste Prospecto.
As Quotas serão subscritas e integralizadas à vista ou a prazo,
mediante chamadas parciais de capital, nos termos dos
respectivos Compromissos de Subscrição de Quotas.
A integralização das Quotas Sênior ou das Quotas
Subordinadas será feita pelo valor da Quota no dia da
integralização, correspondente ao Preço de Emissão atualizado
desde a Primeira Data de Emissão até a data da respectiva
integralização, calculado de acordo com o disposto no
Regulamento.
A integralização das Quotas do Fundo será efetuada em moeda
corrente nacional (i) por meio do Módulo de Distribuição de
Cotas - MDC, mantido e operacionalizado pela CETIP, ou (ii)
por meio de qualquer transferência de recursos imediatamente
disponíveis permitida na regulamentação aplicável.

Negociação

As Quotas serão admitidas à negociação em mercado
secundário, e, para tanto, as Quotas representativas do
patrimônio do Fundo terão registro para negociação (i) no
Sistema de Fundos Fechados – SFF, mantido e
operacionalizado pela CETIP, (ii) na SOMA, no ambiente de
negociação SOMAFIX e (iii) no ambiente de negociação
BOVESPA FIX, sendo o SOMAFIX e o BOVESPA FIX ambientes
de negociação operacionalizados pela BOVESPA.

Público Alvo

O Fundo é destinado a Investidores Qualificados, residentes ou
não no Brasil, e a fundos de investimento regulados pela
Instrução CVM n.º 409/04 que sejam habilitados a adquirir
quotas de emissão de fundos de investimento em direitos
creditórios.

Inadequação do Investimento

A OFERTA NÃO É DESTINADA A INVESTIDORES QUE NECESSITAM
DE LIQUIDEZ EM SEUS TÍTULOS.

Informações Adicionais

Quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre o
Fundo e/ou sobre a Oferta poderão ser obtidas junto ao
Administrador e/ou à CVM.
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TERMOS E CONDIÇÕES DA OFERTA
2.1. Características da Oferta

2.1.1. Regime e Prazo de Colocação
As Quotas da Primeira Emissão serão objeto de distribuição pública primária exclusivamente no
mercado brasileiro, em mercado de balcão organizado e mercado de balcão não organizado. A
Oferta será conduzida pelo Distribuidor, sob o regime de melhores esforços, com a utilização de
Procedimento de Bookbuilding.
O Distribuidor realizará a colocação pública das diferentes classes de Quotas sempre observando a
Razão de Garantia, de que trata o item 4.13.9. abaixo.
O Prazo de Colocação das Quotas é de até 180 (cento e oitenta) dias contados da data da
publicação do Anúncio de Início, sendo que a referida publicação ocorrerá em até 90 (noventa) dias
contados da concessão do registro da Oferta pela CVM.
A Oferta poderá ser concluída mesmo em caso de distribuição parcial das Quotas, sendo que as Quotas
que não forem colocadas no âmbito da Oferta serão canceladas pelo Administrador. A manutenção e
conclusão da Oferta está condicionada à subscrição e integralização da quantidade mínima de 1.000 (mil)
Quotas, observado que a aplicação inicial de cada Quotista no Fundo deverá ser equivalente ao montante
de, no mínimo, R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais), não sendo o Distribuidor responsável pela
subscrição e integralização das Quotas que não sejam subscritas e integralizadas no âmbito da Oferta.

2.1.2. Público Alvo
O Fundo é destinado a Investidores Qualificados, conforme disposto na Instrução CVM n.º 409/04,
residentes e domiciliados no Brasil e/ou não residentes no Brasil, e a fundos de investimento
regulados pela Instrução CVM n.º 409/04 que sejam habilitados a adquirir quotas de emissão de
fundos de investimento em direitos creditórios. Os Quotistas devem buscar rentabilidade, no longo
prazo, compatível com a Política de Investimento do Fundo, conforme prevista no Regulamento, e
devem estar aptos a aceitar os riscos associados aos investimentos do Fundo.
A Oferta não é destinada a investidores que necessitam de liquidez em seus títulos.

2.1.3. Registro da Oferta das Quotas
A Oferta das Quotas Sênior da Primeira Emissão foi registrada na CVM, em 18 de julho de 2008,
sob o n.° CVM/SRE/RFD/2008/037, e a Oferta das Quotas Subordinadas da Primeira Emissão foi
registrada na CVM, em 18 de julho de 2008, sob o n.° CVM/SRE/RFD/2008/038, nos termos da
Instrução CVM n.º 356/01 e da Instrução CVM n.º 400/03.

2.1.4. Quantidade de Quotas da Primeira Emissão
A Primeira Emissão é composta por 100.000 (cem mil) Quotas Sênior, 50.000 (cinqüenta mil)
Quotas Subordinadas Mezanino e 50.000 (cinqüenta mil) Quotas Subordinadas Junior, todas
correspondentes a frações ideais do patrimônio líquido do Fundo.

2.1.5. Preço de Emissão das Quotas e Preço de Integralização das Quotas no Âmbito da Oferta
O Preço de Emissão das Quotas da Primeira Emissão equivale a R$ 1.000,00 (hum mil reais) por
Quota na Data de Emissão, totalizando a Oferta o valor de R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões
de reais) na Data de Emissão.
O Preço de Integralização das Quotas no âmbito da Oferta corresponderá ao valor da Quota no dia
da integralização, correspondente ao Preço de Emissão atualizado desde a Primeira Data de
Emissão até a data da respectiva integralização, calculado de acordo com o disposto no
Regulamento.
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2.1.6. Subscrição e Integralização das Quotas durante o Prazo de Colocação
As Quotas da Primeira Emissão deverão ser subscritas dentro do prazo máximo de 180 (cento e
oitenta) dias corridos, contados da data de publicação do Anúncio de Início.
No ato da subscrição de Quotas da Primeira Emissão, o Quotista subscritor (i) assinará o boletim
individual de subscrição, que será autenticado pelo Administrador e pelo Distribuidor, (ii) firmará o
respectivo Compromisso de Subscrição de Quotas, e (iii) receberá exemplar deste Prospecto e do
Regulamento, declarando, por meio da assinatura de Termo de Adesão e de Declaração de
Condição de Investidor Qualificado, estar ciente, entre outras informações: (a) das disposições
contidas no Regulamento e no Prospecto do Fundo, especialmente aquelas referentes à Política de
Investimento, à composição da Carteira e à Taxa de Administração e (b) dos riscos inerentes ao
investimento nas Quotas, conforme descritos no Regulamento e neste Prospecto. No caso de
aquisição de Quotas da Primeira Emissão no mercado secundário, o novo investidor receberá,
ainda, do agente intermediário da respectiva negociação, exemplar do Regulamento, deste
Prospecto e assinará Termo de Adesão e Declaração de Condição de Investidor Qualificado.
As Quotas Sênior terão seu valor unitário calculado diariamente, para fins de pagamento de
integralização, amortização e resgate, conforme o caso, na forma do item 4.13.6.1 deste Prospecto.
As Quotas Subordinadas Mezanino terão seu valor unitário calculado diariamente, para fins de
pagamento de integralização, amortização e resgate, conforme o caso, na forma do item 4.13.6.2
deste Prospecto.
As Quotas Subordinadas Junior terão seu valor unitário calculado diariamente, para fins de
pagamento de integralização, amortização e resgate, conforme o caso, na forma do item 4.13.6.3
deste Prospecto.
As Quotas serão subscritas e integralizadas à vista ou a prazo, mediante chamadas parciais de
capital, nos termos dos respectivos Compromissos de Subscrição de Quotas.
A integralização das Quotas Sênior ou das Quotas Subordinadas será feita pelo valor da Quota no
dia da integralização, correspondente ao Preço de Emissão atualizado desde a Primeira Data de
Emissão até a data da respectiva integralização, calculado de acordo com o disposto no
Regulamento.
A integralização das Quotas do Fundo será efetuada em moeda corrente nacional (i) por meio do
Módulo de Distribuição de Cotas - MDC, mantido e operacionalizado pela CETIP, ou (ii) por meio de
qualquer transferência de recursos imediatamente disponíveis permitida na regulamentação
aplicável.
O Fundo buscará atingir parâmetros de rentabilidade (Benchmark) para as Quotas Sênior da
Primeira Emissão, correspondente à Taxa DI acrescida de 1,78% (um inteiro e setenta e oito
centésimos por cento) ao ano, definido no Procedimento de Bookbuilding conduzido pelo
Distribuidor, e para as Quotas Subordinadas Mezanino da Primeira Emissão, correspondente à Taxa
DI acrescida de 7,30% (sete inteiros e trinta centésimos por cento) ao ano, definido no
Procedimento de Bookbuilding conduzido pelo Distribuidor. Não haverá estipulação de parâmetro
de rentabilidade (Benchmark) a ser buscado para as Quotas Subordinadas Junior da Primeira
Emissão.
Os Benchmarks das Quotas Sênior da Primeira Emissão e das Quotas Subordinadas Mezanino da
Primeira Emissão não representarão e nem deverão ser considerados como uma promessa,
garantia ou sugestão de rentabilidade aos Quotistas por parte do Fundo, do Administrador, do
Gestor, do Distribuidor, do Custodiante, e/ou dos Cedentes.
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2.1.7. Cronograma Estimado de Etapas da Oferta
Protocolo do pedido de
registro na CVM

Em 07 de abril de 2008.

Publicação do aviso ao
mercado

Em 16 de abril de 2008.

Disponibilização do
Prospecto Preliminar nos
sites do Distribuidor, do
Administrador, da CVM, da
CETIP e da BOVESPA

Em 16 de abril de 2008.

Início das apresentações
para potenciais
investidores

Em 16 de abril de 2008.

Início do Procedimento de
Bookbuilding

Em 14 de maio de 2008.

Início da Oferta

A Oferta terá início após (i) a concessão do registro pela CVM,
(ii) a publicação do Anúncio de Início, a ser veiculado no jornal
“Valor Econômico” e (iii) a disponibilização do prospecto
definitivo da Oferta.

Prazo de Colocação

As Quotas da Primeira Emissão do Fundo deverão ser subscritas
dentro do prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias corridos
contados da data de publicação do Anúncio de Início. As Quotas
da Primeira Emissão serão integralizadas à vista ou a prazo,
mediante chamadas parciais de capital, nos termos dos
respectivos Compromissos de Subscrição de Quotas e do
suplemento ao Regulamento referente à Primeira Emissão.

Manifestação de aceitação
da Oferta pelos
investidores

Iniciada a Oferta, os investidores interessados em adquirir
Quotas no âmbito da Oferta poderão manifestar a sua intenção
de adquirir Quotas junto ao Distribuidor, por meio da assinatura
dos respectivos Compromissos de Subscrição de Quotas.

Distribuição junto ao
público

As Quotas serão colocadas junto a Investidores Qualificados,
conforme definidos na Instrução CVM n.º 409/04, residentes e
domiciliados no Brasil e/ou não residentes no Brasil e a fundos
de investimento regulados pela Instrução CVM n.º 409/04 que
sejam habilitados a adquirir quotas de emissão de fundos de
investimento em direitos creditórios, que busquem rentabilidade,
no longo prazo, compatível com a política de investimento do
Fundo, conforme prevista no Regulamento, e que aceitem os
riscos associados aos investimentos do Fundo.

Divulgação do Resultado
da Oferta

O resultado da Oferta será divulgado ao término da mesma, por
meio da publicação de Anúncio de Encerramento no jornal “Valor
Econômico”.
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2.1.8. Valor Mínimo de Investimento
O valor mínimo individual da primeira aplicação de cada investidor no Fundo será de R$
1.000.000,00 (hum milhão de reais), sendo que não existirá valor mínimo para manutenção de
investimentos no Fundo após a aplicação inicial de cada Quotista.
2.2. Modificação e Revogação da Oferta
A Oferta poderá ser revogada ou sofrer modificações, mediante aprovação da CVM, em função de
alterações substanciais, posteriores e imprevisíveis nas circunstâncias de fato existentes quando da
apresentação do pedido de registro da Oferta, ou nas circunstâncias que fundamentem o referido
pedido. Além disso, a Oferta também poderá sofrer modificações de modo a melhorá-la em favor
dos investidores e/ou para renúncia a condição da Oferta estabelecida pelo Fundo.
A eventual modificação ou revogação da Oferta será imediatamente divulgada pelo Distribuidor aos
investidores, pelos mesmos meios utilizados para a divulgação do Anúncio de Início.
Na hipótese de modificação das condições da Oferta, os investidores que já tiverem aderido à
Oferta terão que confirmar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados do recebimento da
comunicação do Distribuidor, referida acima, seu interesse em manter a sua aceitação da Oferta,
sendo presumida a manutenção da aceitação em caso de silêncio.
Nas hipóteses de (i) revogação da Oferta ou (ii) revogação, pelos investidores, de sua aceitação da
Oferta, quando de uma eventual modificação das condições da Oferta, nos termos dos artigos 25 e
26, da Instrução CVM n.º 400/03, os montantes eventualmente utilizados pelos investidores na
integralização de Quotas durante o Prazo de Colocação serão integralmente restituídos pelo Fundo
aos respectivos investidores no prazo máximo de 5 (cinco) dias contados (a) da data em que a
Oferta for revogada ou (b) da data em que a revogação da aceitação da Oferta por cada investidor
for comunicada ao Distribuidor, sem qualquer remuneração ou atualização, deduzidos dos encargos
e tributos devidos. Nestes casos, os investidores deverão fornecer um recibo de quitação ao
Distribuidor referente aos valores restituídos, bem como efetuar a devolução dos boletins de
subscrição e dos Compromissos de Subscrição referentes às Quotas já integralizadas, que ficarão
automaticamente cancelados.
2.3. Negociação das Quotas
As Quotas do Fundo serão admitidas à negociação em mercado secundário, e, para tanto, as
Quotas representativas do patrimônio do Fundo terão registro para negociação (i) no Sistema de
Fundos Fechados – SFF, mantido e operacionalizado pela CETIP, (ii) na SOMA, no ambiente de
negociação SOMAFIX e (iii) no ambiente de negociação BOVESPA FIX, sendo o SOMAFIX e o
BOVESPA FIX ambientes de negociação operacionalizados pela BOVESPA.
Na hipótese de negociação das Quotas em operações no mercado secundário, o agente
intermediário da respectiva negociação será integralmente responsável por comprovar a
classificação do novo Quotista adquirente de tais Quotas, de forma a cumprir com o disposto no
item 2.1.2. acima, fornecer ao novo Quotista exemplar do Regulamento e deste Prospecto, bem
como obter o Termo de Adesão e Declaração de Condição de Investidor Qualificado devidamente
assinados pelo respectivo novo Quotista.
Na hipótese de negociação das Quotas em operações conduzidas no mercado secundário, o
Quotista será integralmente responsável por encaminhar ao Custodiante comprovante de
negociação atestando o preço de negociação de suas Quotas, para fins de adequada apuração do
Imposto de Renda Fonte (se for o caso).
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2.4. Custos de Distribuição Pública das Quotas
Além das despesas de registro, relativas ao pagamento da taxa de fiscalização da CVM, nos termos
da Lei 7.940/89, referente à Oferta e da taxa de registro do Regulamento do Fundo no cartório de
Registro de Títulos e Documentos, dos custos relacionados às publicações relativas à Oferta, das
comissões relativas aos serviços de colocação das Quotas devidas ao Distribuidor e aos honorários
da Agência Classificadora de Risco e dos consultores legais, o Administrador não incorreu em outros
custos relacionados à distribuição pública das Quotas da Primeira Emissão.
Adicionalmente, os custos relativos aos serviços prestados pelos Auditores Independentes são
incorridos pelo Fundo com relação às atividades normalmente desenvolvidas pelo Fundo, de forma
que tais custos não estão diretamente relacionados com a colocação pública das Quotas.
A tabela abaixo discrimina os custos incorridos com a Oferta.
Custo da Distribuição

Montante (R$)

Despesas de Registro
Publicações
Comissão de Colocação
Agência Classificadora de Risco
Consultores Legais
Total

253.610,00
57.000,00
1.000,00
50.000,00
80.000,00
409.610,00

Custo Unitário de Distribuição
Preço por Quota (R$)*
1.000,00
* com base no Preço de Emissão na Data de Emissão

% em relação ao
valor total da Oferta
0,1243
0,0285
0,0005
0,025
0,04
0,2183

Custo por Quota (R$)
2,18
Custo Máximo da
Distribuição (R$)
436.610,00

Montante Total da Oferta (R$)
200.000.000,00

O valor de despesas de registro informado acima refere-se (i) ao pagamento das taxas da CVM em
função do registro da Oferta, no montante (A) de R$ 82.870,00 (oitenta e dois mil oitocentos e
setenta reais) para as Quotas Sênior, (B) de R$ 82.870,00 (oitenta e dois mil oitocentos e setenta
reais) para as Quotas Subordinadas Mezanino, e (C) de R$ 82.870,00 (oitenta e dois mil oitocentos
e setenta reais) para as Quotas Subordinadas Junior; (ii) ao pagamento das despesas com o
registro do Fundo no 1º Ofício de Registro de Títulos e Documentos da Cidade Rio de Janeiro, no
valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais); e (iii) ao pagamento das despesas com o registro do Fundo
na ANBID, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
As despesas acima mencionadas incorridas pelo Administrador serão reembolsadas a este pelo
Fundo, na medida em que se constituam encargos do Fundo, nos termos descritos no item 4.23
abaixo e no artigo 56, da Instrução CVM n.° 356/01.
Ressalte-se que o Distribuidor foi contratado para realizar a colocação e distribuição pública
primária das Quotas por meio do Contrato de Distribuição, celebrado entre o Administrador e
Distribuidor. Maiores informações sobre o Contrato de Distribuição encontram-se no Anexo I do
presente Prospecto. Cópia do Contrato de Distribuição encontra-se disponível para consulta ou
cópia na sede do Administrador e do Distribuidor.
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2.5. Outras Informações
Para maiores esclarecimentos a respeito da Oferta e do Fundo, bem como para obtenção de cópias
do Regulamento, deste Prospecto e dos demonstrativos financeiros e relatórios de administração do
Fundo, os interessados deverão dirigir-se à sede do Administrador, do Distribuidor, à CVM, à CETIP
ou à BOVESPA, ou acessar as respectivas páginas (websites) mantidas por cada um na rede
mundial de computadores, conforme indicados abaixo, sendo que o Regulamento, o Prospecto e os
demonstrativos financeiros e relatórios de administração do Fundo encontram-se à disposição dos
investidores na CVM para consulta e reprodução apenas.

UBS Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Praia do Botafogo, n.º 501, 5º andar - parte
Rio de Janeiro - RJ
Tel.: (21) 3262-9944
Fax.: (21) 3262-8600
Correio Eletrônico: ol-middle-am@ubs.com
Website: www.ubs.com/1/p/ubslatinamerica.html
Banco UBS Pactual S.A.
Praia de Botafogo, nº. 501, 5º e 6º andares
Rio de Janeiro - RJ
At.: Sr. Vinícius Deleo Amato
Tel.: (11) 3383-2194
Fax: (11) 3383-2001
Correio Eletrônico: vinicius.amato@ubs.com
Website: www.ubs.com/1/p/ubslatinamerica.html

Comissão de Valores Mobiliários
Rua Sete de Setembro, nº. 111, 5º andar
Rio de Janeiro – RJ.
Rua Cincinato Braga, n.º 340, 2º ao 4º andares
São Paulo - SP
Website: www.cvm.gov.br
CETIP S.A. – Balcão Organizado de Ativos e Derivativos.
Avenida República do Chile, n.º 230, 11º andar
Rio de Janeiro - RJ
Rua Líbero Badaró, n.º 425, 24º andar
São Paulo - SP
Website: www.cetip.com.br

Bolsa de Valores de São Paulo - BOVESPA
Rua XV de Novembro, n.º 275
São Paulo - SP
Website: www.bovespa.com.br
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2.6. Identificação dos Prestadores de Serviços do Fundo

2.6.1. Gestor
O Gestor pode ser contatado no seguinte endereço:
Vision Brazil Gestão de Investimentos e Participações Ltda.
Rua Hungria, 514, 9º andar, conjuntos 91 e 92
São Paulo - SP
At.: Sr. Chow H. Juei
Tel.: (11) 3817-1600
Fax: (11) 3817-1623
Correio Eletrônico: fidc@visionbrazil.com
Website: www.visionbrazil.com

2.6.2. Custodiante
O Custodiante pode ser contatado no seguinte endereço:
Banco Santander S.A.
Rua Amador Bueno, nº. 474
São Paulo - SP
At.: Sr. José Olivio Martins Ramalho
Tel.: (11) 3012-5779
Fax: (11) 3012-7308
Correio Eletrônico: joramalho@santander.com.br
Website: www.santanderoper.com.br

2.6.3. Distribuidor
O Distribuidor pode ser contatado no seguinte endereço:
Banco UBS Pactual S.A.
Praia de Botafogo, nº. 501, 5º e 6º andares
Rio de Janeiro - RJ
At.: Sr. Vinícius Deleo Amato
Tel.: (11) 3383-2194
Fax: (11) 3383-2001
Correio Eletrônico: vinicius.amato@ubs.com
Website: www.ubs.com/1/p/ubslatinamerica.html

2.6.4. Assessores Legais
Os assessores legais do Fundo podem ser contatados no seguinte endereço:
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados
Alameda Joaquim Eugênio de Lima, n.º 447
São Paulo - SP
At.: Dra. Marina Procknor / Dr. Alexei Bonamin
Tel.: (11) 3147-7822
Fax: (11) 3147-7770
Correio eletrônico: marina@mattosfilho.com.br / bonamin@mattosfilho.com.br
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2.6.5. Auditores
Os auditores responsáveis pela auditoria/revisão das demonstrações financeiras do Fundo podem
ser contatados no seguinte endereço:
KPMG Auditores Independentes
Rua Dr. Renato Paes de Barros, n.º 33
São Paulo - SP
At.: Sr. Bruno de Freitas Gomes C. Rodrigues
Tel.: (11) 3067-3000
Fax: (11) 3079-3752
Website: www.kpmg.com.br

2.6.6. Agência Classificadora de Risco das Quotas
A agência responsável pela avaliação de risco das Quotas do Fundo pode ser contatada no seguinte
endereço:
Fitch Ratings Brasil Ltda.
Bela Cintra, nº. 904, 4º andar
São Paulo – SP
At.: Sr. Jayme Bartling
Tel.: (11) 4504-2602
Fax: (11) 4504-2601
Website: www.fitchratings.com.br

2.6.7. Agências de Monitoramento
As Agências de Monitoramento podem ser contatadas nos seguintes endereços:
Control Union Warrants Ltda.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.485, 7º andar
São Paulo – SP
At.: Sr. Sergio Semerdjian
Tel.: (11) 3035-1600
Fax: (11) 3814-1384
Website: www.controlunion.com
Cotecna Serviços Ltda.
Rua Dr. Chucri Zaidan, n.º 80, 7º andar
São Paulo – SP
At.: Sra. Andrea Godoi Finoti
Tel.: (11) 3383-1808
Fax: (11) 3383-1814
Website: www.cotecna.com
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Empresa do Brasil de Warrant S/A
Rua Estela, 515, Bloco E, Conjs. 201/202,
São Paulo – SP
At.: Sr. Wilson Sampaio Pereira Mendes Filho
Tel.: (11) 5087-4211
Fax: (11) 5083-0379
Website: www.ebw.com.br
Rural Monitoramentos Ltda.
Rua Porto Martins, n.º 546, cj. 02,
São Paulo – SP
At.: Sr. Cristina Evaristo de Queiroz Lopes
Tel.: (11) 5102-4171
Fax: (11) 5102-4171
Website: www.ruralmonitoramentos.com.br
2.7. Declarações do Administrador e do Distribuidor
Declaração nos termos do artigo 56 da Instrução CVM n.º 400/03:
O Administrador declara que (i) os documentos referentes ao registro do Fundo estão regulares e
atualizados perante a CVM; (ii) este Prospecto contém as informações relevantes necessárias ao
conhecimento, pelos investidores, da Oferta, das Quotas, do Fundo e da Política de Investimento
do Fundo, além dos riscos inerentes ao investimento no Fundo pelos investidores, e suficientes à
tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta, tendo sido elaborado de acordo com as
normas pertinentes; e (iii) é responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das
informações prestadas por ocasião do registro do Fundo perante a CVM e fornecidas ao mercado
durante o período de realização da Oferta, conforme declaração anexa a este Prospecto, assinada
pelo Sr. Marcelo Kalim, na qualidade de Diretor Estatutário, nos termos do estatuto social do
Administrador.
O Distribuidor declara que (i) tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrões de diligência
para assegurar que (a) as informações prestadas pelo Administrador sejam verdadeiras,
consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão
fundamentada a respeito da Oferta e (b) as informações fornecidas ao mercado durante todo o
período de realização da Oferta, inclusive aquelas eventuais ou periódicas e aquelas que integram
este Prospecto, sejam suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão
fundamentada a respeito da Oferta e (ii) este Prospecto contém as informações relevantes
necessárias ao conhecimento, pelos investidores, da Oferta, das Quotas, do Fundo e da Política de
Investimento do Fundo, além dos riscos inerentes ao investimento no Fundo pelos investidores, e
suficientes à tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta, tendo sido elaborado de
acordo com as normas pertinentes, conforme declaração anexa a este Prospecto, assinada pelos
seus procuradores, nos termos do estatuto social do Distribuidor e respectivo instrumento e
mandato.
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FATORES DE RISCO

Antes de tomar uma decisão de investimento no Fundo, os potenciais investidores devem,
considerando sua própria situação financeira, seus objetivos de investimento e o seu perfil de risco,
avaliar cuidadosamente todas as informações disponíveis neste Prospecto e no Regulamento do
Fundo, inclusive, mas não se limitando, àquelas relativas ao objetivo, Política de Investimento e
composição da Carteira do Fundo e aos fatores de risco descritos a seguir.
3.1. Riscos de Mercado
Os Ativos 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 Ativos 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 Ativos Financeiros sem que haja mudanças significativas no contexto econômico e/ou
político nacional e internacional.
A precificação dos Ativos Financeiros deverá ser realizada de acordo com os critérios e
procedimentos para registro e avaliação de títulos e valores mobiliários, instrumentos derivativos e
demais operações, estabelecidos na regulamentação em vigor e definidos pelo Custodiante.
Referidos critérios de avaliação de ativos, tais como os de marcação a mercado, poderão ocasionar
variações nos valores dos Ativos Financeiros, resultando em aumento ou redução no valor das
Quotas do Fundo.
Ademais, o Fundo aplicará seus recursos tanto em Direitos de Crédito Elegíveis, os quais são
remunerados, via de regra, a uma taxa pré-fixada definida a partir da fixação da Taxa de Desconto,
quanto em Ativos Financeiros, sujeitos a oscilações de preços no mercado. A Taxa de Desconto é
fixada pelo Gestor no momento da aquisição dos Direitos de Crédito, obedecendo aos parâmetros
mínimos de rentabilidade exigidos dos Direitos de Crédito e à proibição de pagamento de ágio
sobre os Direitos de Crédito, estabelecidos no item (j) dos Critérios de Elegibilidade, conforme
descrito no item 5.3.1 abaixo, de modo que seja possível obter retorno compatível com os
Benchmarks estabelecidos para as Quotas e suficientes para cobrir as estimativas de despesas do
Fundo. As oscilações nos preços dos Ativos Financeiros, contudo, podem resultar em
descasamentos, de modo que Taxas de Desconto obtidas nas aquisições dos Direitos de Crédito
Elegíveis não sejam suficientes para garantir o pagamento da remuneração aos Quotistas nos
montantes equivalentes ao Benchmark buscado.
3.2. Riscos de Crédito
O Fundo não terá, como regra geral, garantia dos Cedentes e/ou dos originadores dos Direitos de
Crédito Elegíveis sobre o pagamento ou pela solvência dos devedores dos Direitos de Crédito. O
Fundo poderá incorrer em risco de crédito dos devedores e demais coobrigados dos Direitos de
Crédito Elegíveis e sofrerá o impacto do inadimplemento dos Direitos de Crédito vencidos e não
pagos, bem como da impossibilidade de se excutir as garantias vinculadas aos Direitos de Crédito
Elegíveis ou da insuficiência dos recursos obtidos com a excussão das referidas garantias para a
satisfação da totalidade do crédito do Direito de Crédito Inadimplido. O Fundo somente procederá à
amortização e/ou ao resgate das Quotas na medida em que os Direitos de Créditos Elegíveis sejam
pagos, não havendo garantia de que amortização e/ou resgate das Quotas ocorrerá integralmente
na Data de Amortização e/ou na Data de Resgate. Nessas hipóteses, não será devido pelo Fundo,
pelo Administrador, pelo Gestor e pelo Custodiante, qualquer multa ou penalidade, de qualquer
natureza.
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Os Ativos Financeiros estão sujeitos à capacidade dos seus emissores em honrar os compromissos
de pagamento de juros e principal referentes a tais Ativos Financeiros. Alterações nas condições
financeiras dos emissores dos Ativos Financeiros e/ou na percepção que os investidores têm sobre
tais condições, bem como alterações nas condições econômicas e políticas que possam
comprometer a sua capacidade de pagamento, podem trazer impactos significativos nos preços e
na liquidez dos Ativos Financeiros. Mudanças na percepção da qualidade dos créditos dos
emissores, mesmo que não fundamentadas, poderão também trazer impactos nos preços e na
liquidez dos Ativos Financeiros.
O Fundo poderá incorrer em risco de crédito dos emissores dos Ativos Financeiros e das corretoras
e distribuidoras de valores mobiliários que venham a intermediar as operações de compra e venda
de Ativos Financeiros em nome do Fundo quando da liquidação das operações realizadas por meio
de tais corretoras e distribuidoras. Na hipótese de falta de capacidade e/ou falta de disposição de
pagamento de qualquer dos emissores de Ativos Financeiros ou das contrapartes nas operações
integrantes da Carteira do Fundo, o Fundo poderá sofrer perdas, podendo inclusive incorrer em
custos para conseguir recuperar os seus créditos.
3.3. Riscos de Liquidez
Os fundos de investimento em direitos creditórios, tal como o Fundo, enfrentam baixa liquidez no
mercado secundário brasileiro. Por conta dessa característica e do fato do Fundo ter sido
constituído na forma de condomínio fechado, ou seja, sem admitir a possibilidade de resgate de
suas Quotas a qualquer momento, as únicas formas que os Quotistas têm para se retirar
antecipadamente do Fundo são: (i) deliberação de liquidação antecipada do Fundo pela Assembléia
Geral de Quotistas e/ou (ii) venda de suas Quotas no mercado secundário. Os Quotistas podem ter
dificuldade em vender suas Quotas no mercado secundário.
O investimento do Fundo em Direitos de Crédito Elegíveis apresenta peculiaridades em relação às
aplicações usuais da maioria dos fundos de investimento brasileiros, haja vista que não existe, no
Brasil, mercado secundário com liquidez para os Direitos de Crédito. Caso o Fundo precise vender
os Direitos de Crédito Elegíveis, poderá não haver mercado comprador ou o preço de alienação de
tais Direitos de Crédito Elegíveis poderá refletir essa falta de liquidez, causando perda de
patrimônio do Fundo.
3.4. Riscos Provenientes do Uso de Derivativos
A contratação pelo Fundo de modalidades de operações de derivativos, mesmo na modalidade
exclusiva de proteção das posições detidas à vista (hedge), poderá acarretar variações no valor de
seu patrimônio líquido superiores àquelas que ocorreriam se tais estratégias não fossem utilizadas.
Tal situação poderá, ainda, implicar em perdas patrimoniais ao Fundo e aos Quotistas, inclusive em
montantes superiores ao capital aplicado, com a conseqüente obrigação dos Quotistas aportarem
recursos adicionais.
3.5. Riscos de Descontinuidade
Conforme previsto no Regulamento, o Fundo poderá resgatar as Quotas ou proceder à sua
amortização em datas anteriores à Data de Amortização e/ou à Data de Resgate (como, por
exemplo, no caso de liquidação antecipada do Fundo ou de Amortização Extraordinária). Deste
modo, os Quotistas terão seu horizonte original de investimento reduzido e poderão não conseguir
reinvestir os recursos recebidos com a mesma remuneração proporcionada pelo Fundo, não sendo
devida pelo Fundo, pelo Administrador, pelo Gestor, pelo Custodiante ou pelos Cedentes, todavia,
qualquer multa ou penalidade, a qualquer título, em decorrência desse fato.
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O Regulamento estabelece algumas hipóteses em que a Assembléia Geral de Quotistas poderá
optar pela liquidação antecipada do Fundo e o resgate das Quotas poderá ser realizado mediante a
entrega de Direitos de Crédito Elegíveis e/ou Ativos Financeiros. Nessas situações, os Quotistas
poderão encontrar dificuldades (i) para vender os Direitos de Crédito Elegíveis e/ou Ativos
Financeiros recebidos quando do vencimento antecipado do Fundo ou (ii) cobrar os valores devidos
pelos devedores dos Direitos de Crédito.
3.6. Riscos Relacionados ao Desenvolvimento Sustentado do Agronegócio Brasileiro
O Regulamento do Fundo estabelece que (i) os recursos do Fundo serão investidos,
preponderantemente, na aquisição de direitos de crédito decorrentes de CPRs para liquidação
financeira e CDCAs lastreados em direitos creditórios originados de negócios realizados entre
produtores rurais, ou suas cooperativas, e terceiros, inclusive financiamentos ou empréstimos,
relacionados com a produção, comercialização, beneficiamento ou industrialização de produtos ou
insumos agropecuários ou de máquinas e implementos utilizados na atividade agropecuária, e (ii)
os emissores das CPRs e/ou dos CDCAs devem ser atuantes e as CPRs e os CDCAs devem ser
referentes, exclusivamente, aos seguintes setores: sucroalcooleiro e pecuário bovino. A capacidade
de pagamento dos emissores das CPRs e dos CDCAs objeto de aquisição pelo Fundo e,
consequentemente, a capacidade de pagamento do Fundo aos Quotistas, está associada ao
crescimento e desenvolvimento sustentado do setor agropecuário no Brasil. Não há como assegurar
que, no futuro, o agronegócio brasileiro (i) manterá a taxa de crescimento e desenvolvimento que
se vem observando nos últimos anos, e (ii) não apresentará perdas em decorrência de condições
climáticas desfavoráveis, pragas, febre aftosa (FMD), redução de preços de commodities do setor
agrícola nos mercados nacional e internacional, alterações em políticas de concessão de crédito
para produtores nacionais, tanto da parte de órgãos governamentais como de entidades privadas,
que possam afetar as lavouras e a renda dos agricultores, os rebanhos de gado e a renda dos
pecuaristas, e, conseqüentemente, a capacidade de pagamento dos emissores das CPRs e das
CDCAs, bem como outras crises econômicas e políticas que possam afetar o setor agropecuário em
geral, conforme o caso. A redução da capacidade de pagamento dos emissores das CPRs e dos
CDCAs poderá impactar negativamente a capacidade de pagamento do Fundo. O não pagamento
de Direitos de Crédito Elegíveis resultará em perdas patrimoniais ao Fundo e aos Quotistas.
3.7. Riscos Operacionais
O não cumprimento das obrigações para com o Fundo por parte do Agente de Cobrança, do Agente
de Depósito de Documentos Comprobatórios, do Administrador, do Gestor, do Custodiante, das
Agências de Monitoramento e/ou dos Cedentes, conforme descritas nos contratos firmados com
cada uma dessas partes, poderá implicar falha nos procedimentos de cessão, cobrança, gestão,
administração, custódia e monitoramento das garantias referentes ao Fundo. Tais falhas poderão
acarretar perdas patrimoniais ao Fundo e aos Quotistas.
3.8. Outros Riscos
Apesar da Carteira do Fundo ser constituída, preponderantemente, pelos Direitos de Crédito
Elegíveis, a propriedade das Quotas não confere aos Quotistas propriedade direta sobre os Direitos
de Crédito Elegíveis. Os direitos dos Quotistas são exercidos sobre todos os ativos da Carteira de
modo não individualizado, proporcionalmente ao número de Quotas possuídas.
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O Fundo poderá incorrer no risco de os Direitos de Crédito Elegíveis serem alcançados por
obrigações dos seus respectivos Cedentes e/ou de seus respectivos originadores, inclusive em
decorrência de pedidos de recuperação judicial ou de falência, ou planos de recuperação
extrajudicial, ou em outro procedimento de natureza similar, contra tais Cedentes e/ou
originadores. Os principais eventos que podem afetar a cessão dos Direitos de Crédito Elegíveis
consistem (i) na existência de garantias reais sobre os Direitos de Crédito Elegíveis, constituídas
antes da sua cessão ao Fundo, sem conhecimento do Fundo, (ii) na existência de penhora ou outra
forma de constrição judicial sobre os Direitos de Crédito Elegíveis, ocorridas antes da sua cessão ao
Fundo e sem o conhecimento do Fundo, (iii) na verificação, em processo judicial, de fraude contra
credores ou fraude à execução praticadas pelos seus Cedentes, e (iv) na revogação da cessão dos
Direitos de Crédito Elegíveis ao Fundo na hipótese de falência do respectivo Cedente e/ou
originadores, quando restar comprovado que tal cessão foi praticada com a intenção de prejudicar
os credores do Cedente e/ou do originador. Nestas hipóteses os Direitos de Crédito Elegíveis
cedidos ao Fundo poderão ser alcançados por obrigações dos seus respectivos Cedentes e/ou
originadores e o patrimônio do Fundo poderá ser afetado negativamente.
Não obstante a contratação dos serviços de monitoramento das lavouras de cana de açúcar e/ou
áreas de criação de pecuária bovina, objeto de garantia e lastro das CPRs e/ou CDCAs cujos
Direitos de Crédito venham a ser adquiridos pelo Fundo, que serão desempenhados pelas Agências
de Monitoramento, o Fundo poderá incorrer em riscos decorrentes da impossibilidade de se excutir,
total ou parcialmente, as garantias vinculadas às CPRs e/ou aos CDCAs cujos Direitos de Crédito
venham a ser adquiridos pelo Fundo, inclusive em decorrência de deterioração ou perecimento dos
bens empenhados em garantia vinculada às CPRs e/ou aos CDCAs cujos Direitos de Crédito venham
a ser adquiridos pelo Fundo, bem como por conta de eventual defraudação do penhor vinculado às
CPRs e/ou aos CDCAs cujos Direitos de Crédito venham a ser adquiridos pelo Fundo. No caso de
impossibilidade de se excutir, total ou parcialmente, as garantias vinculadas às CPRs e/ou aos
CDCAs cujos Direitos de Crédito venham a ser adquiridos pelo Fundo, o patrimônio do Fundo
poderá ser afetado negativamente.
Não obstante o Regulamento prever que o Gestor será responsável por somente indicar para aquisição
pelo Fundo Direitos de Crédito que atendam às Condições de Cessão definidas no Regulamento, nas
quais se incluem a observância à Política de Cadastro e Concessão de Crédito pelo originador ou
estruturador dos Direitos de Crédito, referidas Condições de Cessão poderão ser insuficientes ou
inadequadas para garantir a higidez dos Direitos de Crédito Elegíveis adquiridos pelo Fundo.
Em determinadas situações previstas no Regulamento, poderão ser realizadas emissões de novas
Quotas. Por conta desse fato, o patrimônio líquido do Fundo poderá vir a ser representado por uma
quantidade maior de Quotas. Nesta hipótese, poderá haver uma diluição dos Quotistas titulares de
Quotas no patrimônio do Fundo.
Conforme descrito neste Prospecto, o Gestor acumulará também as funções de Agente de Depósito
e Agente de Cobrança. Além disso, conforme estabelecido no Regulamento e descrito neste
Prospecto, o Fundo poderá contratar operações com empresas controladoras, controladas,
coligadas e/ou subsidiárias dos Cedentes, dos Quotistas, do Administrador e/ou do Gestor ou,
ainda, com carteiras e/ou fundos de investimento administrados e/ou geridos pelo Administrador
e/ou pelo Gestor ou pessoas a eles ligadas. O Fundo também poderá adquirir Direitos de Crédito
que tenham sido estruturados pelo, ou com a colaboração do Gestor e/ou por pessoas a ele
ligadas. Dessa forma, não se pode afastar o risco de eventual conflito de interesses por parte do
Administrador e/ou do Gestor no exercício de suas respectivas funções relacionadas ao Fundo.
Neste caso, tais prestadores de serviços poderiam, no exercício de suas atividades, privilegiar seus
interesses individuais em detrimento dos interesses do Fundo.
As aplicações realizadas no Fundo não contam com garantia dos Cedentes, do
Administrador, do Gestor, do Custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda,
do Fundo Garantidor de Créditos – FGC, podendo ocorrer perda total do capital
investido pelos Quotistas.
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4. VISION BRAZIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
AGRO - MULTICRÉDITO
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VISION BRAZIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS AGRO – MULTICRÉDITO

Os termos utilizados nesta Seção do Prospecto terão os mesmos significados que lhes são
atribuídos no Regulamento e na Seção “Definições” deste Prospecto. Esta Seção traz um breve
resumo das disposições previstas no Regulamento, mas a sua leitura não substitui a leitura do
Regulamento.
4.1. Base Legal
O Vision Brazil Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agro – Multicrédito, constituído sob a
forma de condomínio fechado, com prazo indeterminado de duração, tem como base legal a
Resolução do CMN n.º 2.907/2001 e a Instrução CVM n.º 356/01. O Fundo é regulado pelo CMN e
pela CVM, estando sujeito aos termos e condições de seu Regulamento. O Fundo é classificado pela
ANBID como fundo de investimento em direitos creditórios.
4.2. Público Alvo
O Fundo é destinado a Investidores Qualificados, residentes ou não no Brasil, e a fundos de
investimento regulados pela Instrução CVM n.º 409/04 que sejam habilitados a adquirir quotas de
emissão de fundos de investimento em direitos creditórios.
4.3. Administração e Gestão
O Fundo é administrado pela UBS Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, sociedade devidamente
autorizada pela CVM a administrar fundos de investimento, com sede na Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº. 501, 5º e 6º andares, inscrita no CNPJ/MF sob
n.º 59.281.253/0001-23.
Nos termos do Regulamento, o Administrador contratou a Vision Brazil Gestão de Investimentos e
Participações Ltda., sociedade devidamente autorizada pela CVM para o exercício profissional de
administração de carteira, por meio do Ato Declaratório n.º 8.952, de 14 de setembro de 2006,
com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Hungria, n.º 514, 9º andar,
conjuntos 91 e 92, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 07.793.323/0001-29, para ser responsável pela
gestão da Carteira do Fundo.
O Gestor será responsável pela gestão da Carteira do Fundo e por exercer as demais funções que
lhe são designadas pelo Regulamento.
4.4. Custódia, Controladoria, Escrituração das Quotas e Liquidação Financeira da
Integralização das Quotas do Fundo
Para a prestação dos serviços de custódia qualificada e controladoria dos ativos integrantes da
Carteira, o Fundo contratou o Banco Santander S.A., instituição financeira com sede na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amador Bueno, n.º 474, inscrita no CNPJ/MF sob n.º
90.400.888/0001-42.
Além dos serviços de custódia qualificada e controladoria acima mencionados, o Custodiante
também prestará ao Fundo os serviços de escrituração de Quotas.
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Os Direitos de Crédito Elegíveis e os Ativos Financeiros serão mantidos em custódia pelo
Custodiante, bem como, quando for o caso, registrados e/ou mantidos (i) em conta de depósito
diretamente em nome do Fundo, ou (ii) em contas específicas abertas no SELIC ou (iii) em
sistemas de registro e de liquidação financeira de ativos autorizados pelo Banco Central ou (iv) em
outras entidades autorizadas à prestação de serviços de custódia pelo Banco Central e/ou pela
CVM.
O Custodiante será responsável por executar as funções previstas no artigo 38, da Instrução CVM
n.º 356/01, sem prejuízo de outros procedimentos que lhe são designados pelo Regulamento.
Dentre outras obrigações, caberá ao Custodiante (i) verificar e validar o atendimento dos Direitos
de Crédito aos Critérios de Elegibilidade em cada operação de aquisição de Direitos de Crédito pelo
Fundo; (ii) apurar diariamente a Razão de Garantia; e (iii) constituir provisão para créditos de
liquidação duvidosa, para os Direitos de Crédito Inadimplidos, de acordo com o disposto na
Resolução CMN n.º 2.682/99, nos termos do item 9.4 e seguintes, do Regulamento.
O Custodiante deverá, diretamente ou por meio de terceiros contratados sob sua responsabilidade,
realizar a verificação de toda a documentação que evidencie o lastro da totalidade dos Direitos de
Crédito Elegíveis (ou seja, dos Documentos Comprobatórios), quando das respectivas aquisições,
sem prejuízo de sua faculdade de realizar auditorias no Agente de Depósito de Documentos
Comprobatórios caso entenda necessário para assegurar o melhor interesse dos Quotistas.
Ademais, o Custodiante será responsável pela liquidação financeira do pagamento da integralização
das Quotas do Fundo.
4.5. Agência Classificadora de Risco das Quotas
As Quotas do Fundo são avaliadas pela Agência Classificadora de Risco. A avaliação das Quotas do
Fundo será revisada trimestralmente e divulgada aos Quotistas do Fundo na forma prevista no
Regulamento.
4.6. Auditoria
A empresa de auditoria contratada pelo Fundo é a KPMG Auditores Independentes, ou seu sucessor
no exercício dessas funções, responsável pela revisão das demonstrações financeiras e das contas
do Fundo e pela análise de sua situação e da atuação do Administrador.
4.7. Agências de Monitoramento
As Agências de Monitoramento são responsáveis por monitorar as lavouras de cana de açúcar e/ou
as áreas de criação de pecuária bovina, objetos de garantia e lastro das CPRs e/ou CDCAs, cujos
Direitos de Crédito venham a ser adquiridos pelo Fundo. As Agências de Monitoramento executarão
suas funções em conjunto e/ou individualmente, por meio de visitas de técnicos aos locais de
cultivo, criação de gado e/ou da utilização de sistemas informatizados de controle e monitoramento
à distância, definidos caso a caso, de forma a acompanhar e monitorar o desenvolvimento das
atividades nas áreas onde os produtos agrícolas serão produzidos e/ou armazenados e onde o gado
bovino será criado e mantido, de modo a permitir ao Gestor detectar indícios de situações que
resultem na majoração dos riscos de inadimplemento dos Direitos de Crédito Elegíveis e/ou de
excussão das garantias constituídas sobre os Direitos de Crédito Elegíveis, bem como o eventual
desenquadramento do Percentual Mínimo de Garantia dos Direitos de Crédito Elegíveis.
A Control Union é o braço brasileiro de grupo mundial fundado em 1920, focado no gerenciamento
de garantias, inspeção e controle de estoques, e controle de qualidade de produtos.
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A Cotecna é braço brasileiro de grupo suíço, fundada em 1974, focado no gerenciamento de
garantias, inspeções comerciais, e inspeções de produtos em fase de pré-exportação.
A EBW é uma empresa brasileira fundada em 2000, focada no gerenciamento de garantias,
monitoramento de campo, contando com ampla experiência em controle de garantias no setor
sucroalcooleiro.
A Rural Monitoramentos é empresa de grupo brasileiro, fundada em 1989, focada no
monitoramento eletrônico de rebanhos e atuante em 7 estados brasileiros, com mais de 1 milhão
de animais sob monitoramento.
4.8. Critérios e Procedimentos para Substituição do Administrador, Gestor, Custodiante,
Auditores Independentes e Agência Classificadora de Risco
O Administrador e o Gestor poderão ser destituídos de suas funções, a qualquer momento e
independentemente de qualquer notificação prévia, na hipótese de descredenciamento por parte da
CVM e/ou por vontade única e exclusiva dos Quotistas, reunidos em Assembléia Geral, observado o
quorum de deliberação de que trata o item 4.17 abaixo e o Capítulo Doze do Regulamento, e desde
que configurada justa causa nos termos do parágrafo abaixo.
Para os fins de que trata o Regulamento e este Prospecto, será considerada justa causa a
comprovação de que o Administrador ou o Gestor (i) atuou com culpa, negligência, imprudência,
imperícia, fraude ou violação, no desempenho de suas funções e responsabilidades como
Administrador ou Gestor, respectivamente, ou em qualquer outra forma de relacionamento com o
Fundo; (ii) descumpriu obrigações legais ou contratuais que deveria observar como Administrador
ou Gestor do Fundo, respectivamente; (iii) cometeu crime de fraude ou crime contra o sistema
financeiro; (iv) foi impedido de exercer, temporária ou permanentemente, atividades no mercado
de valores mobiliários em qualquer mercado do mundo; e (v) esteja envolvido em processo de
falência, recuperação judicial ou extrajudicial, ou processo de intervenção ou liquidação
extrajudicial pelo Banco Central. Na hipótese de destituição do Administrador ou do Gestor por
justa causa, tal instituição permanecerá no exercício de suas funções até ser substituída, devendo
receber, para tanto, conforme o caso, a Taxa de Administração ou a taxa de gestão acordada com
o Administrador, enquanto permanecer no exercício de suas funções.
O Administrador ou o Gestor, por meio de publicação no periódico utilizado para divulgar
informações do Fundo, sempre com aviso prévio de 30 (trinta) dias, poderá renunciar à
administração ou gestão do Fundo, conforme o caso, desde que convoque ou solicite a convocação
(conforme o caso), no mesmo ato, de Assembléia Geral para decidir sobre a sua substituição ou
sobre a liquidação antecipada do Fundo, devendo ser observado o quorum de deliberação de que
trata o item 4.17 abaixo e o Capítulo Doze do Regulamento.
Na hipótese de o Administrador renunciar às suas funções e a Assembléia Geral de que trata o
parágrafo acima (i) não nomear instituição administradora habilitada para substituir o
Administrador ou (ii) não obtiver quorum suficiente, observado o disposto no item 4.17 abaixo e no
Capítulo Doze do Regulamento, para deliberar sobre a substituição do Administrador ou a
liquidação antecipada do Fundo, o Administrador procederá à liquidação automática do Fundo, no
prazo máximo de 40 (quarenta) dias a contar da data estabelecida para a realização da Assembléia
Geral, observado, se for o caso, o disposto no item 4.15 abaixo e no Capítulo Quatorze do
Regulamento. Na hipótese de o Gestor renunciar às suas funções e a Assembléia Geral de que trata
o parágrafo acima (i) não nomear instituição gestora habilitada para substituir o Gestor ou (ii) não
obtiver quorum suficiente, observado o disposto no item 4.17 abaixo e no Capítulo Doze do
Regulamento, para deliberar sobre a substituição do Gestor, o Administrador procederá à liquidação
automática do Fundo, no prazo máximo de 40 (quarenta) dias a contar da data estabelecida para a
realização da Assembléia Geral, observado, se for o caso, o disposto no item 4.15 abaixo e no
Capítulo Quatorze do Regulamento.
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Na hipótese de renúncia do Administrador e/ou do Gestor e nomeação de nova instituição
administradora e/ou gestora em Assembléia Geral, o Administrador e/ou o Gestor, conforme o
caso, continuarão obrigados a prestar os serviços de administração e gestão do Fundo até que a
nova instituição administradora e/ou gestora venha a lhes substituir, o que deverá ocorrer dentro
do prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data de realização da respectiva
Assembléia Geral.
Caso a nova instituição administradora e/ou gestora nomeada nos termos do parágrafo acima não
substitua o Administrador e/ou o Gestor, conforme o caso, dentro do prazo de 30 (trinta) dias
corridos mencionado acima, o Administrador poderá proceder à liquidação automática do Fundo a
partir do 40º (quadragésimo) dia corrido contado da data de realização da Assembléia Geral que
nomear a nova instituição administradora e/ou a nova gestora, devendo ser observado, se for o
caso, o disposto no item 4.15 abaixo e no Capítulo Quatorze do Regulamento.
O Administrador, agindo no melhor interesse do Fundo, poderá, a qualquer momento e a seu
exclusivo critério, realizar a substituição do Custodiante, observadas as condições e procedimentos
estabelecidos no Contrato de Custódia.
Os Quotistas reunidos em Assembléia Geral poderão, a seu exclusivo critério, realizar a substituição
da Agência Classificadora de Risco e dos Auditores Independentes. O Administrador, agindo no
melhor interesse do Fundo, comunicará os Quotistas sobre todas as ocorrências verificadas no
desempenho das funções da Agência Classificadora de Risco e dos Auditores Independentes, de
modo a embasar a eventual deliberação para substituição de tais prestadores de serviços,
observadas as condições e procedimentos dos respectivos contratos.
4.9. Objetivo de Investimento
O objetivo do Fundo é buscar proporcionar rendimento de longo prazo aos Quotistas, por meio do
investimento preponderante dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos de Crédito decorrentes
de Cédulas de Produto Rural para liquidação financeira – CPRs e/ou Certificados de Direitos
Creditórios do Agronegócio – CDCAs lastreados em direitos creditórios originados de negócios
realizados entre produtores rurais, ou suas cooperativas, e terceiros, inclusive financiamentos ou
empréstimos, relacionados com a produção, comercialização, beneficiamento ou industrialização de
produtos ou insumos agropecuários ou de máquinas e implementos utilizados na atividade
agropecuária, de titularidade de um e/ou diversos Cedentes e que atendam, cumulativamente, a
todos os Critérios de Elegibilidade, conforme descritos no Regulamento.
Os Suplementos referentes a cada emissão de Quotas poderão estabelecer Benchmark a ser
buscado pelo Fundo para remunerar as Quotas da respectiva emissão.
O eventual Benchmark das Quotas não representará e nem deverá ser considerado como uma
promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade aos Quotistas por parte do Fundo, do
Administrador, do Custodiante, do Gestor e/ou dos Cedentes.
No âmbito da Primeira Emissão, o Fundo buscará atingir parâmetros de rentabilidade (Benchmark)
para as Quotas Sênior da Primeira Emissão, correspondente à Taxa DI acrescida de 1,78% (um
inteiro e setenta e oito centésimos por cento) ao ano, definido no Procedimento de Bookbuilding
conduzido pelo Distribuidor, e para as Quotas Subordinadas Mezanino da Primeira Emissão,
correspondente à Taxa DI acrescida de 7,30% (sete inteiros e trinta centésimos por cento) ao ano,
definido no Procedimento de Bookbuilding conduzido pelo Distribuidor.
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4.10. Política de Investimento e Composição da Carteira
Após o prazo de 90 (noventa) dias contados da Primeira Data de Emissão, o Fundo deverá ter, no
mínimo, 80% (oitenta por cento) de seu patrimônio líquido alocado em Direitos de Crédito
Elegíveis.
Após o prazo de 90 (noventa) dias contados da Primeira Data de Emissão, o Fundo não adquirirá
novos Direitos de Crédito, passando então apenas a gerir e a cobrar a Carteira de Direitos de
Crédito Elegíveis alcançada no referido prazo.
A parcela do patrimônio líquido do Fundo que não seja alocada em Direitos de Crédito Elegíveis
será necessariamente mantida em moeda corrente nacional e/ou alocada, pelo Gestor, nos
seguintes Ativos Financeiros, em estrita observância aos critérios abaixo indicados:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

títulos de emissão do Tesouro Nacional;
títulos de emissão do Banco Central;
operações compromissadas com lastro em títulos públicos federais; e
Operações de Derivativos.

Além da Reserva de Pagamento, o Fundo deverá sempre manter Reserva de Liquidez.
O Fundo poderá adotar como parte da sua Política de Investimento a contratação de Operações de
Derivativos. Sem prejuízo do disposto acima, as operações que envolvam a compra de CPRs e/ou
CDCAs referentes ao setor pecuário bovino deverão, necessariamente, contar com hedge.
As Operações de Derivativos deverão ser realizadas em mercados administrados por bolsas de
mercadorias e de futuros exclusivamente na modalidade “com garantia”.
O Fundo não realizará operações de day trade, assim consideradas aquelas iniciadas e encerradas
no mesmo dia, independentemente de o Fundo possuir estoque ou posição anterior do mesmo
Ativo Financeiro, ou, ainda, realizar operação de renda variável.
O Fundo poderá contratar operações com empresas controladoras, controladas, coligadas e/ou
subsidiárias dos Cedentes, dos Quotistas, do Administrador e/ou do Gestor ou, ainda, com carteiras
e/ou fundos de investimento administrados e/ou geridos pelo Administrador e/ou pelo Gestor ou
pessoas a eles ligadas. O Fundo também poderá adquirir Direitos de Crédito que tenham sido
estruturados pelo, ou com a colaboração do Gestor e/ou por pessoas a ele ligadas.
O Fundo, o Administrador, e o Custodiante, bem como seus controladores, sociedades coligadas,
controladas ou sob controle comum, e/ou subsidiárias, não são responsáveis pela certeza, liquidez,
exigibilidade, conteúdo, exatidão, veracidade, legitimidade, validade e correta formalização dos Direitos
de Crédito Elegíveis adquiridos pelo Fundo, tampouco pela solvência dos respectivos devedores.
O Gestor é responsável pela correta formalização dos Direitos de Crédito Elegíveis adquiridos pelo
Fundo, ressalvado que o Gestor, bem como seus controladores, sociedades coligadas, controladas
ou sob controle comum, e/ou subsidiárias, não são responsáveis pela certeza, liquidez,
exigibilidade, conteúdo, exatidão, veracidade, legitimidade e validade dos Direitos de Crédito
Elegíveis adquiridos pelo Fundo, tampouco pela solvência dos respectivos devedores.
Na data deste Prospecto não existiam Operações de Derivativos na Carteira do Fundo. Desse modo,
não é possível determinar os efeitos que eventuais Operações de Derivativos terão sobre a
regularidade de amortizações e resgates a serem pagos aos Quotistas, assim como não é possível
proceder a descrição destas Operações de Derivativos, sua estrutura e vigência, eventuais limites
existentes e condições que tenham que ser atendidas para que as mesmas possam ser acionadas,
bem como informações de como serão suportadas eventuais perdas que não estejam cobertas por
tais Operações de Derivativos.
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O Gestor observará os seguintes critérios de concentração e diversificação da Carteira
do Fundo: (i) até 20% (vinte por cento) do patrimônio líquido do Fundo poderá ser
representado por Ativos Financeiros devidos por um único emissor ou de coobrigação
de uma mesma pessoa ou entidade, e (ii) até 20% (vinte por cento) do patrimônio
líquido do Fundo poderá ser representado por Direitos de Crédito Elegíveis devidos por
um único sacado ou de coobrigação de uma mesma pessoa ou entidade, respeitados os
Critérios de Elegibilidade. Sem prejuízo do disposto acima, os percentuais referidos
neste item poderão ser elevados nas hipóteses permitidas no parágrafo 1° do artigo 40A da Instrução CVM n.° 356.
4.11. Mecanismos de Reforço de Crédito e Outras Garantias
Além da Razão de Garantia e das garantias que eventualmente estejam vinculadas aos Direitos de
Crédito Elegíveis e Ativos Financeiros a serem adquiridos, o Fundo não conta com qualquer outro
mecanismo de reforço de crédito, seguro ou garantia que possa ajudar ou facilitar o pagamento
dos valores devidos aos Quotistas a título de amortização ou resgate das Quotas.
4.12. Gerenciamento de Riscos

É importante ressaltar que os investimentos do Fundo estão sujeitos a flutuações e riscos, tais
como aqueles descritos na seção Fatores de Risco acima. Os sistemas de gerenciamento de riscos
utilizados pelo Gestor abaixo discriminados são baseados em estatísticas e projeções de cenários
baseados em análise macro e microeconômicas, que podem não capturar todos os possíveis
movimentos e impactos que os Direitos de Crédito Elegíveis e os Ativos Financeiros podem sofrer.
Esses sistemas visam, assim, monitorar e se antecipar aos riscos a que a Carteira do Fundo está
sujeita, mas não podem eliminá-los. Dessa forma, não é possível assegurar ou de qualquer forma
garantir que o Fundo atingirá seu objetivo de desempenho, bem como que perdas superiores ao
valor de exposição a risco não ocorrerão, em razão dos riscos e fatores anteriormente
mencionados. Assim sendo, o Gestor e/ou o Administrador não podem, em qualquer hipótese, ser
responsabilizados pelo não alcance do objetivo de desempenho do Fundo, nem pela eventual
depreciação ou inadimplemento dos Direitos de Crédito Elegíveis e dos Ativos Financeiros, que
impliquem em perda parcial ou total dos recursos investidos pelos Quotistas.
4.12.1. Riscos de Mercado
O Gestor utiliza o modelo Value-at-Risk ("VaR") para mensurar o risco de mercado. O VaR é uma
medida estatística que representa a eventual perda potencial máxima devido a mudanças adversas
nos fatores de mercado para um dado período de tempo e com um nível de confiança préestabelecido. A metodologia utilizada é baseada na reavaliação por fator de risco de cada um dos
ativos integrantes da Carteira e o VaR é calculado considerando diferentes percentuais dos piores
movimentos diários de uma série histórica de um certo período de tempo. A análise de VaR busca
refletir o efeito da correlação entre os diferentes ativos da Carteira. O processo de gerenciamento
de riscos do Gestor baseia-se nas seguintes etapas:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)

Definição de limites para alocação de ativos;
Identificação dos fatores de risco;
Mensuração dos riscos;
Monitoramento diário dos riscos;
Verificação de risco para cada ativo;
Backtest do modelo de risco; e
Geração periódica de cenários de estresse.
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Os limites para alocação de ativos são verificados diariamente para possibilitar ao Gestor tomar as
decisões de investimento apropriadas para o momento de mercado.
Os cenários de estresse são gerados periodicamente para os principais fatores de risco e
parâmetros de limites específicos são definidos pelo Gestor. Ainda, o Gestor monitora os emissores
dos ativos a fim de antecipar alguma alteração na sua respectiva condição econômica que possa a
vir a prejudicar suas obrigações para com o Fundo.

4.12.2. Risco de Crédito
As operações com Direitos de Crédito e Ativos Financeiros envolvem exposição ao risco de crédito e
são efetuadas dentro de rígidos limites operacionais, estabelecidos após uma rigorosa análise das
contrapartes envolvidas.
Com relação aos Direitos de Crédito, nos termos da Política de Cadastro e Concessão de Crédito
descrita no item 5.2 abaixo, as principais etapas da análise das contrapartes incluem:
a) A seleção de emissores dos Direitos de Crédito, considerando (i) histórico de relacionamento
entre os emissores dos Direitos de Crédito e os compradores de mercadorias (tais como, tradings e
frigoríficos); (ii) histórico e experiência no setor dos emissores dos Direitos de Crédito; e (iii)
identificação de produção e produtividade dos emissores dos Direitos de Crédito;
b) A análise de cadastro, que abrange (i) análise do histórico pessoal dos emissores dos Direitos de
Crédito (produtores ou acionistas); (ii) verificação da documentação societária do emissor de
Direitos de Crédito; (iii) verificação da regularidade financeira; (iv) referências; e (v) visita ao local.
c) Análise de crédito, com a análise das principais demonstrações e indicadores econômicofinanceiros, de modo a se avaliar a capacidade de repagamento dos Direitos de Crédito via geração
de caixa.
d) Levantamento de dados inicial de viabilidade técnica da operação, realizado pelas Agências de
Monitoramento, contemplando análise sobre (i) no caso de emissores atuantes no setor
sucroalcooleiro, a condição da lavoura do emissor de Direitos de Crédito, produtividade das áreas
dadas em garantia, produtividade estimada para o período da operação, condições agronômicas
das áreas e condições climática; e (ii) no caso de emissores atuantes no setor pecuário bovino,
condição do rebanho, detalhes de infra-estrutura e manejo, condição de alimentação e
suplementação dos animais e estimativa de engorda dos animais no período.
Além da verificação inicial dos dados constantes dos subitens “a)” a “d)” acima, realizada durante a
seleção dos Direitos de Crédito Elegíveis, o Gestor realiza o acompanhamento periódico da situação
financeira dos devedores dos Direitos de Crédito Elegíveis, de modo a monitorar a manutenção das
premissas verificadas na análise inicial das contrapartes e o eventual aumento do risco de crédito
desses devedores
Conforme estabelecido no Regulamento, os Ativos Financeiros podem ser representados por (i)
títulos de emissão do Tesouro Nacional; (ii) títulos de emissão do Banco Central; (iii) operações
compromissadas com lastro em títulos públicos federais; e (iv) Operações de Derivativos. Dadas as
características dos Ativos Financeiros, principalmente no que diz respeito ao emissor dos mesmos e
à sua forma de liquidação via SELIC ou BM&F, não há procedimentos específicos adotados pelo
Gestor para o gerenciamento de risco de crédito dos Ativos Financeiros.
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4.12.3. Riscos relacionados às garantias vinculadas aos Direitos de Crédito Elegíveis
A contratação das Agências de Monitoramento tem o objetivo de fornecer ao Gestor informações
que lhe permitam gerenciar os riscos de deterioração ou perecimento dos bens empenhados em
garantia vinculada às CPRs e/ou aos CDCAs cujos Direitos de Crédito venham a ser adquiridos pelo
Fundo, bem como eventual defraudação do penhor vinculado às CPRs e/ou aos CDCAs cujos
Direitos de Crédito venham a ser adquiridos pelo Fundo.
As Agências de Monitoramento manterão sob acompanhamento as lavouras de cana de açúcar e/ou
as áreas de criação de pecuária bovina, objetos de garantia e lastro das CPRs e/ou CDCAs, cujos
Direitos de Crédito venham a ser adquiridos pelo Fundo, monitorando o desenvolvimento das
atividades nas áreas onde os produtos agrícolas serão produzidos e/ou armazenados e onde o gado
bovino será criado e mantido, emitindo relatórios periódicos sobre os trabalhos realizados. Com a
atuação das Agências de Monitoramento será possível ao Gestor detectar indícios de situações que
resultem na majoração dos riscos de impossibilidade de excussão total ou parcial das garantias
constituídas sobre tais Direitos de Crédito Elegíveis.

4.12.4. Demais Riscos
O Gestor e o Administrador não mantêm sistemas específicos para o gerenciamento dos demais
riscos mencionados na seção Fatores de Risco deste Prospecto.
4.13. Características, Direitos, Condições de Emissão, Subscrição e Integralização das Quotas

4.13.1. Patrimônio Inicial
O patrimônio Fundo, após a Primeira Emissão, será formado por 100.000 (cem mil) Quotas Sênior,
50.000 (cinqüenta mil) Quotas Subordinadas Mezanino e 50.000 (cinqüenta mil) Quotas
Subordinadas Junior, com Preço de Emissão, na Primeira Data de Emissão, de R$ 1.000,00 (hum
mil reais) cada uma, em montante total de R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) na
Primeira Data de Emissão, observado o disposto no Regulamento e o item 4.13.4 abaixo. As
características da Primeira Emissão que não estejam expressamente identificadas neste Prospecto e
no Regulamento estão descritas no Suplemento da Primeira Emissão, anexo a este Prospecto.
As Quotas do Fundo correspondem a frações ideais de seu patrimônio, o qual é formado por 3
(três) classes de Quotas, sendo uma única classe de Quotas Sênior e 2 (duas) classes de Quotas
Subordinadas, as Quotas Subordinadas Mezanino e as Quotas Subordinadas Junior. Todas as
Quotas do Fundo serão escriturais e serão mantidas em conta de depósito em nome dos Quotistas
pelo Custodiante, na qualidade de agente escriturador das Quotas.
As Quotas da Primeira Emissão serão emitidas, distribuídas, subscritas, integralizadas, amortizadas
e resgatadas de acordo com o disposto no Regulamento, no Anúncio de Início e no Suplemento.

4.13.2. Direitos Patrimoniais
Observado o disposto no Anexo V do Regulamento, as Quotas Sênior terão prioridade nos
pagamentos de amortização e/ou resgate sobre as Quotas Subordinadas, não havendo qualquer tipo
de preferência, prioridade ou subordinação entre os Quotistas titulares de Quotas Sênior. As Quotas
Subordinadas Mezanino terão prioridade nos pagamentos de amortização e/ou resgate sobre as
Quotas Subordinadas Junior, não havendo qualquer tipo de preferência, prioridade ou subordinação
entre os Quotistas titulares de Quotas Subordinadas Mezanino. Como regra geral, as Quotas
Subordinadas Junior somente serão amortizadas e/ou resgatadas após o último pagamento de
amortização e/ou resgate das Quotas Sênior e das Quotas Subordinadas Mezanino em circulação.
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4.13.3. Direitos de Voto das Quotas
As Quotas Sênior e as Quotas Subordinadas Mezanino terão direito de voto, correspondendo cada
Quota Sênior e cada Quota Subordinada Mezanino a um voto nas Assembléias Gerais.
Enquanto houver Quotas Sênior e Quotas Subordinadas Mezanino em circulação, as Quotas
Subordinadas Junior terão direito a voto somente nas matérias elencadas no item 4.17 abaixo e no
Regulamento. Após o resgate integral de todas as Quotas Sênior e Quotas Subordinadas Mezanino,
as Quotas Subordinadas Junior ainda em circulação terão direito a voto em todas as deliberações
das Assembléias Gerais, observado que, quando e se os Quotistas titulares de Quotas Subordinadas
Junior tiverem direito a voto nos termos deste item, cada Quota Subordinada Junior corresponderá
a um voto nas Assembléias Gerais.

4.13.4. Distribuição Pública das Quotas do Fundo
As Quotas da Primeira Emissão Fundo serão objeto de distribuição pública primária a ser conduzida
pelo Distribuidor, nos termos da Instrução CVM n.º 356/01 e da Instrução CVM n.º 400/03. As
Quotas deverão ser subscritas dentro do prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias corridos,
contados da data de publicação do Anúncio de Início.
Exceto se de outra forma autorizado pela CVM, as Quotas de cada Emissão do Fundo que não
sejam subscritas dentro do prazo máximo de colocação de 180 (cento e oitenta) dias corridos
acima referido serão canceladas pelo Administrador, com o conseqüente aditamento do Suplemento
da Emissão respectiva, sem necessidade de aprovação de tal aditamento em Assembléia Geral de
Quotistas do Fundo.
O Anúncio de Início da Oferta Pública das Quotas de cada emissão do Fundo e o respectivo
Suplemento apresentarão os termos e condições da Oferta Pública, bem como informarão as
condições e os prazos para subscrição e integralização das Quotas, observado o disposto no
Regulamento.
A instituição responsável pela distribuição pública primária das Quotas do Fundo deverá realizar
a colocação pública das Quotas sempre observando a Razão de Garantia tratada no item
4.13.9. abaixo.
Novas emissões de Quotas, após a Primeira Emissão, deverão ser aprovadas pela Assembléia Geral.
Na hipótese de emissão de Novas Quotas do Fundo, os Quotistas já ingressos no Fundo não terão
direito de preferência para aquisição das Novas Quotas. Cada Oferta Pública de Novas Quotas
emitidas pelo Fundo dependerá de prévio registro na CVM.

4.13.5. Subscrição e Integralização das Quotas do Fundo
No ato da subscrição de Quotas da Primeira Emissão, o Quotista subscritor (i) assinará o boletim
individual de subscrição, que será autenticado pelo Administrador e pelo Distribuidor, (ii) firmará o
respectivo Compromisso de Subscrição de Quotas, e (iii) receberá exemplar deste Prospecto e do
Regulamento, declarando, por meio da assinatura de Termo de Adesão e de Declaração de
Condição de Investidor Qualificado, estar ciente, entre outras informações: (a) das disposições
contidas no Regulamento e no Prospecto do Fundo, especialmente aquelas referentes à Política de
Investimento, à composição da Carteira e à Taxa de Administração e (b) dos riscos inerentes ao
investimento nas Quotas, conforme descritos no Regulamento e neste Prospecto. No caso de
aquisição de Quotas da Primeira Emissão no mercado secundário, o novo investidor receberá,
ainda, do agente intermediário da respectiva negociação, exemplar do Regulamento, deste
Prospecto e assinará Termo de Adesão e Declaração de Condição de Investidor Qualificado.
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As Quotas serão subscritas e integralizadas à vista ou a prazo, mediante chamadas parciais de
capital, nos termos dos respectivos Compromissos de Subscrição de Quotas.
A integralização das Quotas Sênior ou das Quotas Subordinadas será feita pelo valor da Quota no
dia da integralização, correspondente ao Preço de Emissão atualizado desde a Primeira Data de
Emissão até a data da respectiva integralização, calculado de acordo com o disposto no
Regulamento.
A integralização das Quotas da Primeira Emissão será efetuada em moeda corrente nacional (i) por
meio do Módulo de Distribuição de Cotas - MDC, mantido e operacionalizado pela CETIP ou (ii) por
meio de qualquer transferência de recursos permitida na regulamentação aplicável.

4.13.6. Critérios para Apuração do Valor das Quotas
4.13.6.1. Critérios para Apuração do Valor das Quotas Sênior
A partir do primeiro Dia Útil seguinte à Primeira Data de Emissão, cada Quota Sênior do Fundo terá
seu valor unitário calculado diariamente, para fins de pagamento de integralização, amortização ou
resgate, conforme o caso, que será equivalente ao menor dos seguintes valores:
a) O valor apurado de acordo com a seguinte expressão:
1

⎡⎛ DI
⎞ ⎛ Spread n ⎞⎤ 252
+ 1⎟⎥ ,
VQSnT = VQSnT −1 × ⎢⎜ T −1 + 1⎟ × ⎜
100
100
⎝
⎠⎦
⎝
⎠
⎣
onde:
VQSnT

valor de cada Quota Sênior para efeito de cálculo de seu valor de integralização,
amortização ou, nas hipóteses definidas no Regulamento, resgate, calculado
para a data “T”.

VQSnT-1

valor de cada Quota Sênior da Emissão “n” para efeito de cálculo de seu valor
de integralização, amortização ou, nas hipóteses definidas no Regulamento,
resgate, calculado no Dia Útil imediatamente anterior à data “T”. No caso de o
cálculo ser efetuado no Dia Útil seguinte à Primeira Data de Emissão, VQSnT-1
é igual a R$1.000,00 (um mil reais).

DI T-1

Taxa DI, válida por 1 (um) Dia Útil (overnight), referente ao Dia Útil anterior à
data “T”. Exemplo: Se Taxa DI over do Dia Útil anterior for 11,25%, então DI
T-1 = 11,25.

Spread n

spread, na forma percentual ao ano, base 252 dias úteis, considerando o
Benchmark a ser definido para as Quotas da respectiva Emissão. Exemplo: Se
Benchmark = Taxa DI + 1,78% ao ano, então Spread n = 1,78.
e

b) o valor do patrimônio líquido do Fundo, dividido pelo número de Quotas Sênior em
circulação na respectiva data de apuração.
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4.13.6.2. Critérios para Apuração do Valor das Quotas Subordinadas Mezanino
A partir do primeiro Dia Útil seguinte à Primeira Data de Emissão, cada Quota Subordinada
Mezanino terá seu valor unitário calculado diariamente, para fins de integralização, amortização ou
resgate, conforme o caso, que será equivalente ao menor dos seguintes valores:
a) o valor apurado de acordo com a seguinte expressão:
1

⎡⎛ DI
⎞ ⎛ Spread n ⎞⎤ 252
VQMnT = VQMnT −1 × ⎢⎜ T −1 + 1⎟ × ⎜
+ 1⎟⎥ ;
100
100
⎝
⎠⎦
⎝
⎠
⎣
onde:
VQMnT

valor de cada Quota Subordinada Mezanino para efeito de cálculo de seu valor
de integralização, amortização ou resgate, calculado para a data “T”.

VQMnT-1

valor de cada Quota Subordinada Mezanino para efeito de cálculo de seu valor
de integralização, amortização ou, nas hipóteses definidas no Regulamento,
resgate, calculado no Dia Útil imediatamente anterior à data “T”. No caso de o
cálculo ser efetuado no Dia Útil seguinte à Primeira Data de Emissão, VQMnT-1
é igual a R$1.000,00 (um mil reais).

DI T-1

over, média, extra grupo, divulgado pela CETIP, válida por 1 (um) Dia Útil
(overnight), expressa na forma percentual, em base anual (252 dias úteis)
(“Taxa DI”), referente ao Dia Útil anterior à data “T”. Exemplo: Se Taxa DI
over do Dia Útil anterior for 11,25%, então DI T-1 = 11,25.

Spread n

spread, na forma percentual ao ano, base 252 dias úteis, considerando o
Benchmark a ser definido para as Quotas da respectiva Emissão. Exemplo: Se
Benchmark = Taxa DI + 7,3% ao ano, então Spread n = 7,3.
e

b) o valor do patrimônio líquido do Fundo, subtraído do patrimônio representado por todas
as Quotas Sênior, dividido pelo número de Quotas Subordinadas Mezanino em circulação
na respectiva data de apuração.

4.13.6.3. Critérios para Apuração do Valor das Quotas Subordinadas Junior
A partir do primeiro Dia Útil seguinte à Primeira Data de Emissão, cada Quota Subordinada Junior
terá seu valor unitário calculado diariamente, para fins de integralização, amortização ou resgate,
conforme o caso, que será equivalente ao valor do patrimônio líquido, subtraído patrimônio
representado por todas as Quotas Sênior e das Quotas Subordinadas Mezanino, dividido pelo
número de Quotas Subordinadas Junior em circulação na respectiva data de apuração.

4.13.7. Negociação das Quotas do Fundo
As Quotas do Fundo serão admitidas à negociação em mercado secundário, e, para tanto, as
Quotas representativas do patrimônio do Fundo terão registro para negociação no Sistema de
Fundos Fechados – SFF, mantido e operacionalizado pela CETIP. Sem prejuízo do disposto acima, o
Administrador poderá registrar as Quotas para negociação em mercado secundário (i) na SOMA, no
ambiente de negociação SOMAFIX e (ii) no ambiente de negociação BOVESPA FIX, ambos
operacionalizados pela BOVESPA.
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Na hipótese de negociação das Quotas em operações no mercado secundário, o agente
intermediário da respectiva negociação será integralmente responsável por comprovar a
classificação do novo Quotista adquirente de tais Quotas, de forma a cumprir com o disposto no
item 2.1.2. acima, fornecer ao novo Quotista exemplar do Regulamento e deste Prospecto, bem
como obter o Termo de Adesão e Declaração de Condição de Investidor Qualificado, devidamente
assinados pelo respectivo novo Quotista.
Na hipótese de negociação das Quotas em operações conduzidas no mercado secundário, o
Quotista será integralmente responsável por encaminhar ao Custodiante comprovante de
negociação atestando o preço de negociação de suas Quotas, para fins de adequada apuração do
Imposto de Renda Fonte (se for o caso).

4.13.8. Classificação de Risco das Quotas
As Quotas do Fundo serão trimestralmente avaliadas por Agência Classificadora de Risco
especializada contratada pelo Fundo, sendo que na data deste Prospecto a Agência Classificadora
de Risco do Fundo era a Fitch Ratings Brasil Ltda.

4.13.9. Razão de Garantia
Na Primeira Data de Emissão, o patrimônio do Fundo referente às Quotas Subordinadas deverá
respeitar a Razão de Garantia, a qual consistirá no resultado, na forma percentual, da divisão do
somatório do valor das Quotas Subordinadas pelo valor total do patrimônio líquido, correspondente
a, no mínimo, 50% (cinqüenta por cento).
A Razão de Garantia será apurada diariamente pelo Custodiante e acompanhada pelo Gestor.
4.14. Amortização e Resgate das Quotas
Cada Suplemento ao Regulamento, referente a cada nova Emissão de Quotas do Fundo, indicará as
características de cada Emissão de Quotas do Fundo, inclusive no tocante à data para pagamento
de resgate das respectivas Quotas.

4.14.1. Condições Gerais e Forma de Pagamento das Amortizações e Resgates
O Administrador promoverá amortizações parciais e/ou total das Quotas, nos seguintes termos:
Como regra geral as amortizações das Quotas Sênior ocorrerão mensalmente, após o prazo de 90
(noventa) dias contados da Primeira Data de Emissão, sempre que houver recebimento de recursos
referentes a pagamentos de Direitos de Crédito Elegíveis e/ou Ativos Financeiros no período
anterior, desde que o Fundo tenha em caixa disponível, no mínimo, R$ 500.000,00 (quinhentos mil
reais) para alocar no pagamento da amortização das Quotas, observadas as demais condições
descritas abaixo. Os pagamentos das Quotas Sênior, se houver, ocorrerão preferencialmente a cada
dia 5 (cinco), ou no Dia Útil subseqüente quando o dia 5 (cinco) não for Dia Útil.
Nos termos do Regulamento, as Quotas Sênior serão amortizadas, em regime de caixa, por seu
valor calculado na forma do Anexo IV do Regulamento, observada a ordem de aplicação de
recursos do Fundo descrita no Capítulo Dezenove, item 19.2. do Regulamento, sendo que o valor
agregado de cada pagamento de amortização de Quotas Sênior será apurado de acordo com a
seguinte expressão:

AMTZn = fat ×
onde:
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( Rn − Enc)
NQS

AMTZn

Valor do pagamento devido a cada Quota Sênior em circulação na respectiva Data
de Amortização de Quotas Sênior;

fat

Fator de multiplicação equivalente à divisão (i) do patrimônio representado por
todas as Quotas Sênior no Dia Útil anterior à respectiva data de Amortização das
Quotas Sênior, pelo (ii) patrimônio representado por todas as Quotas Sênior no
Dia Útil anterior à respectiva data de Amortização das Quotas Sênior somado ao
patrimônio representado por todas as Quotas Subordinadas Mezanino no Dia Útil
anterior à respectiva data de Amortização das Quotas Sênior;

Rn

Recebimentos acumulados pelo Fundo até o Dia Útil anterior à respectiva Data de
Amortização;

Enc

Valor dos recursos necessários ao pagamento de encargos do Fundo e para
constituição da Reserva de Pagamento;

NQS

Número de Quotas Sênior em circulação na respectiva Data de Amortização de
Quotas Sênior.

O valor do pagamento da amortização apurado na forma acima descrita tem como limite máximo o
patrimônio representado por todas as Quotas Sênior, calculado na forma do Anexo IV do
Regulamento, na Data de Amortização de Quotas Sênior.
Durante o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para pagamento do resgate antecipado das Quotas
Sênior, referido no item 16.2.5. do Regulamento, a periodicidade de amortização das Quotas
Sênior, poderá ser prejudicada.
As Quotas Subordinadas Mezanino serão eventualmente amortizadas, em regime de caixa, no Dia
Útil seguinte ao pagamento de cada amortização de Quotas Sênior, conforme descrito acima. O
valor de cada amortização de Quotas Subordinadas Mezanino equivalerá ao montante necessário
para que, considerada, pro-forma, a amortização pretendida, (i) a Razão de Garantia seja
equivalente a, no mínimo, 50% (cinqüenta por cento) e (ii) seja observada a ordem de pagamento
descrita no Capítulo Dezenove, item 19.2. do Regulamento.
O Administrador poderá, a seu exclusivo critério e sem necessidade de justificativa ou autorização
prévia dos Quotistas, interromper imediatamente as amortizações das Quotas Subordinadas
Mezanino, nos termos aqui descritos, e iniciar a Aceleração das Quotas Sênior, caso entenda que
tais amortizações de Quotas Subordinadas Mezanino possam comprometer a pontualidade e a
solvência no pagamento dos valores devidos aos titulares de Quotas Sênior. Os Quotistas serão
informados de tal fato.
As Quotas Subordinadas Junior somente serão amortizadas e/ou resgatadas após o pagamento
integral das amortizações e/ou resgates de todas as Quotas Sênior e todas as Quotas Subordinadas
Mezanino e desde que seja observada a ordem de pagamento descrita no Capítulo Dezenove, item
19.2. do Regulamento.
A distribuição de principal e quaisquer ganhos e rendimentos do Fundo aos Quotistas será feita
exclusivamente mediante a amortização e/ou o resgate de Quotas, observado o disposto neste
item, no item 4.15 e no item 4.16 abaixo.
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As amortizações e/ou resgates de Quotas Sênior deverão abranger, proporcionalmente e sem
direito de preferência ou prioridade, todas as Quotas Sênior, em benefício de todos os Quotistas
titulares de Quotas Sênior objeto de amortizações e/ou resgates. As amortizações e/ou resgates de
Quotas Subordinadas Mezanino deverão abranger, proporcionalmente e sem direito de preferência
ou prioridade, todas as Quotas Subordinadas Mezanino, em benefício de todos os Quotistas
titulares de Quotas Subordinada Mezanino objeto de amortização e/ou resgate. As amortizações
e/ou resgates de Quotas Subordinadas Junior deverão abranger, proporcionalmente e sem direito
de preferência ou prioridade, todas as Quotas Subordinadas Junior, em benefício de todos os
Quotistas titulares de Quotas Subordinada Junior objeto de amortização e/ou resgate. Quando do
pagamento de resgate de Quotas, as Quotas objeto de resgate serão canceladas.
Os pagamentos das parcelas de amortização e/ou de resgate das Quotas serão efetuados, como
regra geral, em moeda corrente nacional, pelo valor da Quota no dia do pagamento, calculado nos
termos do Regulamento, por meio de depósito em conta corrente de titularidade dos Quotistas,
mediante qualquer mecanismo de transferência de recursos autorizado pelo Banco Central.
Após o resgate integral das Quotas Sênior e das Quotas Subordinadas Mezanino, os Quotistas
titulares das Quotas Subordinadas Júnior poderão, em Assembléia Geral de Quotistas, deliberar
pelo pagamento das parcelas de amortização e/ou de resgate das Quotas Subordinadas Junior
mediante a entrega de Direitos de Crédito Elegíveis, nos termos e na forma deliberada na referida
Assembléia Geral de Quotistas, sem prejuízo ao disposto no Regulamento.
No âmbito de processo de liquidação antecipada do Fundo, os titulares de qualquer classe de
Quotas do Fundo poderão receber Direitos de Crédito Elegíveis e/ou Ativos Financeiros no resgate
de suas Quotas, conforme o disposto no item 4.15 abaixo.
Quando a data estipulada para pagamento de amortização ou de resgate de Quotas cair em dia
que não seja Dia Útil ou por algum motivo não haja expediente bancário na sede do Custodiante,
tal pagamento será efetuado no primeiro Dia Útil seguinte, pelo valor da Quota do dia do
pagamento.
4.15. Hipóteses e Procedimentos de Resgate de Quotas Mediante a Entrega de Direitos
de Crédito Elegíveis e de Ativos Financeiros em Pagamento
Observado o disposto abaixo, caso o Fundo não detenha, na data de liquidação antecipada,
recursos em moeda corrente nacional suficientes para efetuar o pagamento do resgate devido às
Quotas em circulação, as Quotas em circulação poderão ser resgatadas mediante a entrega da
totalidade dos Direitos de Crédito Elegíveis e dos Ativos Financeiros em pagamento aos Quotistas.
Qualquer entrega de Direitos de Crédito Elegíveis e/ou Ativos Financeiros, para fins de pagamento
de resgate aos Quotistas, deverá ser realizada mediante a utilização de procedimento de rateio,
considerando a proporção do número de Quotas detido por cada um dos Quotistas no momento do
rateio, em relação ao patrimônio líquido do Fundo, observados os exatos termos dos procedimentos
estabelecidos neste item.
Neste caso, as Quotas Sênior terão prioridade no pagamento de resgate sobre todas as Quotas
Subordinadas, observado que as Quotas Subordinadas somente serão resgatadas após o
pagamento integral das Quotas Sênior. As Quotas Subordinadas Mezanino terão prioridade no
pagamento de resgate sobre todas as Quotas Subordinadas Junior, observado que as Quotas
Subordinadas Junior somente serão resgatadas após o pagamento integral das Quotas
Subordinadas Mezanino.
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A Assembléia Geral deverá deliberar sobre os procedimentos de entrega dos Direitos de Crédito
Elegíveis e Ativos Financeiros em pagamento aos Quotistas, para fins de pagamento de resgate das
Quotas, observado o quorum de deliberação de que trata o Capítulo Doze do Regulamento e o
disposto na regulamentação aplicável.
Na hipótese da Assembléia Geral referida acima não chegar a acordo comum referente aos
procedimentos de entrega dos Direitos de Crédito Elegíveis e dos Ativos Financeiros em pagamento
aos Quotistas, para fins de pagamento de resgate das Quotas, os Direitos de Crédito Elegíveis e os
Ativos Financeiros serão entregues em pagamento aos Quotistas mediante a constituição de um
condomínio, cuja fração ideal de cada Quotista será calculada de acordo com a proporção de
Quotas detida por cada titular sobre o valor total das Quotas em circulação à época. Após a
constituição do condomínio acima referido, o Administrador estará desobrigado em relação às
responsabilidades estabelecidas no Regulamento, ficando autorizado a liquidar o Fundo perante as
autoridades competentes.
O Administrador deverá notificar os Quotistas, por (i) carta endereçada a cada um dos Quotistas,
(ii) correio eletrônico endereçado a cada um dos Quotistas e/ou (iii) publicação de aviso no
periódico utilizado para veicular as informações referentes ao Fundo, para que os mesmos elejam
um administrador para o referido condomínio de Direitos de Crédito Elegíveis e Ativos Financeiros,
na forma do artigo 1.323 do Código Civil Brasileiro, informando a proporção de Direitos de Crédito
Elegíveis e Ativos Financeiros a que cada Quotista faz jus, sem que isso represente qualquer
responsabilidade do Administrador perante os Quotistas após a constituição do condomínio.
Caso os titulares das Quotas não procedam à eleição do administrador do condomínio dentro do
prazo de 10 (dez) dias contados da notificação acima referida, essa função será exercida pelo
titular de Quotas Sênior que detenha a maioria das Quotas Sênior em circulação.
O Agente de Depósito de Documentos Comprobatórios ou o Custodiante, conforme o caso, fará a
guarda dos Direitos de Crédito Elegíveis e da documentação que evidencia e comprova a existência,
validade e exeqüibilidade dos Direitos de Crédito e respectivas garantias, e dos Ativos Financeiros,
pelo prazo improrrogável de 30 (trinta) dias contados da notificação referida acima, dentro do qual
o administrador do condomínio, eleito pelos Quotistas ou ao qual essa função tenha sido atribuída
nos termos acima, indicará ao Custodiante ou ao Agente de Depósito de Documentos
Comprobatórios, conforme o caso, hora e local para que seja feita a entrega dos Direitos de Crédito
Elegíveis, da documentação que evidencia e comprova a existência, validade e exeqüibilidade dos
Direitos de Crédito e respectivas garantias e dos Ativos Financeiros. Expirado este prazo, o
Administrador poderá promover a consignação dos Direitos de Crédito Elegíveis, da documentação
que evidencia e comprova a existência, validade e exeqüibilidade dos Direitos de Crédito e
respectivas garantias e dos Ativos Financeiros, na forma do artigo 334 do Código Civil Brasileiro.
4.16. Amortização Extraordinária para Fins de Reenquadramento da Alocação Mínima
de Investimento e/ou da Política de Investimento e/ou da Razão de Garantia
Caso o Fundo deixe de atender à Alocação Mínima de Investimento e/ou à Razão de Garantia e/ou
à Política de Investimento, por período superior a 3 (três) Dias Úteis consecutivos, o Administrador
poderá realizar, mediante orientação do Gestor, a Amortização Extraordinária das Quotas Sênior em
circulação, pelo valor atualizado das Quotas Sênior em circulação à época, calculado de acordo com
o disposto no Regulamento, exclusivamente para fins do reenquadramento do patrimônio do Fundo
à Alocação Mínima de Investimento e/ou à Razão de Garantia e/ou à Política de Investimento.
Na hipótese de realização de Amortização Extraordinária das Quotas Sênior nos termos deste item,
todos os Quotistas serão previamente notificados, por escrito, com, no mínimo, 1 (um) dia de
antecedência, inclusive sobre o valor total esperado envolvendo cada Amortização Extraordinária.
Qualquer Amortização Extraordinária afetará todos os Quotistas titulares de Quotas Sênior, de
forma proporcional e em igualdade de condições.
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4.17. Assembléia Geral de Quotistas
Nos termos do Regulamento do Fundo, é da competência da Assembléia Geral de Quotistas do
Fundo:
(i)

examinar, anualmente, as contas relativas ao Fundo e deliberar sobre as
demonstrações financeiras apresentadas pelo Administrador, em até 4 (quatro) meses
contados do encerramento do exercício social do Fundo;

(ii)

alterar o Regulamento, além das hipóteses específicas de alteração do Regulamento
mencionadas nos incisos abaixo e que se submetem a quoruns de deliberação específicos;

(iii)

deliberar sobre a substituição do Administrador;

(iv)

deliberar sobre a substituição do Gestor;

(v)

eleger e destituir eventual(is) representante(s) dos Quotistas, nomeado(s) conforme o
Regulamento;

(vi)

deliberar sobre a elevação da Taxa de Administração, inclusive na hipótese de
restabelecimento de taxa que tenha sido objeto de alteração prévia;

(vii)

deliberar sobre a fusão, incorporação e cisão do Fundo;

(viii)

deliberar sobre a liquidação do Fundo, em outras circunstâncias que não aquelas
descritas no Regulamento (ou seja, quando não existir um Evento de Avaliação ou um
Evento de Liquidação em vigor);

(ix)

resolver se, na ocorrência de quaisquer dos Eventos de Avaliação, tais Eventos de
Avaliação devem ser considerados como um Evento de Liquidação;

(x)

resolver se, na ocorrência de quaisquer dos Eventos de Liquidação, tais Eventos de
Liquidação devem acarretar na liquidação do Fundo;

(xi)

alterar os Anexos IV e V do Regulamento;

(xii)

aprovar o aporte adicional de recursos no Fundo para a adoção de Procedimentos de
Cobrança e aprovar as ações de cobrança a serem tomadas em caso de inadimplência
de Direitos de Crédito Elegíveis, nos termos do Anexo I do Regulamento;

(xiii)

sem prejuízo do disposto no Regulamento, aprovar os procedimentos a serem adotados
no resgate das Quotas do Fundo mediante a entrega, em pagamento, de Direitos de
Crédito Elegíveis e Ativos Financeiros , de acordo com o disposto no Regulamento;

(xiv)

alterar os quoruns de deliberação das Assembléias Gerais de Quotistas do Fundo,
conforme previsto no Regulamento; e

(xv)

aprovar a emissão de Novas Quotas do Fundo, após a Primeira Emissão.

Os Quotistas titulares de Quotas Sênior e Quotas Subordinadas Mezanino terão direito a voto em
todas as matérias indicadas acima, e, enquanto existirem Quotas Sênior e/ou Quotas Subordinadas
Mezanino em circulação, os Quotistas titulares de Quotas Subordinadas Junior somente terão direito a
voto para deliberar sobre as matérias indicadas nos incisos “ii”, “vi”, “vii”, “viii”, “xi” e “xiv” acima.
Quando não mais existirem Quotas Sênior e Quotas Subordinadas Mezanino em circulação, os
Quotistas titulares de Quotas Subordinadas Junior terão direito a voto para deliberar sobre todas as
matérias indicadas acima. Todas as deliberações acima referidas serão tomadas em Assembléia Geral.
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As deliberações sobre as matérias indicadas nos incisos “i”, “v”, “ix”, “x”, “xii”, “xiii” e “xv” acima e
sobre quaisquer outras matérias que venham a ser objeto de aprovação em Assembléia Geral, que
não expressamente indicadas neste item, dependerão de aprovação de Quotistas que representem
a maioria das Quotas em circulação e com direito a voto em primeira convocação, ou dependerão
de aprovação de Quotistas que representem a maioria das Quotas dos Quotistas presentes e com
direito a voto, em segunda convocação.
Observado o disposto no acima, as deliberações sobre as matérias indicadas nos incisos “ii”, “iii”,
“iv”, “vi”, “vii”, “viii”, “xi” e “xiv” acima dependerão de aprovação de Quotistas que representem
80% (oitenta por cento) de todas as Quotas de cada classe em circulação e com direito a voto,
conforme o caso, seja quando tomadas em Assembléia Geral instalada em primeira ou em segunda
convocação.
O Regulamento será alterado independentemente de deliberação da Assembléia Geral, por força de
alterações nas normas legais e regulamentares vigentes, mediante ciência aos Quotistas da referida
alteração, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data do protocolo da alteração do
Regulamento perante a CVM.
Não terão direito a voto na Assembléia Geral o Administrador e seus empregados e/ou Quotistas
que não estejam em pontual e integral cumprimento de suas obrigações para com o Fundo.
Quaisquer decisões tomadas em Assembléia Geral serão divulgadas aos Quotistas no prazo máximo
de 30 (trinta) dias a contar de sua realização, por meio de (i) carta endereçada a cada um dos
Quotistas, (ii) correio eletrônico endereçado a cada um dos Quotistas e/ou (iii) publicação de aviso
no periódico utilizado para veicular as informações referentes ao Fundo.
4.18. Critérios de Avaliação dos Direitos de Crédito Elegíveis e dos Ativos Financeiros
Entende-se por patrimônio líquido do Fundo a soma algébrica do disponível com os valores
correspondentes aos Direitos de Crédito Elegíveis e aos Ativos Financeiros disponíveis na Carteira,
menos as exigibilidades do Fundo.
No cálculo do valor da Carteira serão observados os seguintes critérios pelo Custodiante: (i) os
Ativos Financeiros serão precificados de acordo com procedimentos para registro e avaliação de
títulos e valores mobiliários, conforme estabelecido na regulamentação em vigor (tais como o
critério de marcação a mercado) e de acordo com o Contrato de Custódia; e (ii) os Direitos de
Crédito Elegíveis integrantes da Carteira serão contabilizados com base em seu custo de aquisição,
com apropriação de rendimentos pelo prazo a decorrer até o seu vencimento.
Qualquer alteração no valor dos Direitos de Crédito Elegíveis, inclusive aquelas decorrentes de
eventual ágio ou deságio apurado na sua aquisição, será reconhecida em razão da fluência de seus
prazos de vencimento, computando-se a valorização ou a desvalorização em contrapartida à
adequada conta de receita ou despesa no resultado do período.
Sem prejuízo do disposto no Regulamento e no Anexo IV deste Prospecto, o Custodiante
constituirá, para Direitos de Crédito Inadimplidos, provisão para créditos de liquidação duvidosa de
acordo com o disposto na Resolução CMN nº. 2.682/99, exceto para os Direitos de Crédito
Inadimplidos não pagos após 90 (noventa) dias de seu vencimento, cujo valor será provisionado
segundo a regra determinada no parágrafo abaixo.
Os Direitos de Crédito Inadimplidos e não pagos após o prazo referido no parágrafo anterior serão
considerados como perdas para o Fundo, devendo ser constituída a correspondente provisão para
perda de 100% (cem por cento) do valor do referido Direito de Crédito Inadimplido.
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As demonstrações financeiras anuais do Fundo terão notas explicativas divulgando informações que
abranjam, no mínimo, o montante, a natureza e as faixas de vencimento dos Direitos de Crédito
Elegíveis e dos Ativos Financeiros e os valores de cada Direito de Crédito Elegível e Ativo
Financeiro, calculados de acordo com os parâmetros estabelecidos neste item e no Contrato de
Custódia.
4.19. Eventos de Avaliação e Liquidação Antecipada do Fundo

4.19.1. Eventos de Avaliação do Fundo
São considerados Eventos de Avaliação a constatação pelo Administrador, pelo Gestor ou pelo
Custodiante, conforme o caso, de quaisquer das seguintes ocorrências:
(i)

não observância do prazo de 90 (noventa) dias contados da Primeira Data de
Emissão, para alocação dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos de Crédito
Elegíveis em montante que corresponda a, no mínimo, 80% (oitenta por cento) do
patrimônio líquido do Fundo;

(ii)

a aquisição de Direitos de Crédito Elegíveis após o prazo referido no inciso (i)
acima;

(iii)

a Carteira do Fundo possuir Direitos de Créditos Inadimplidos em montante que
corresponda a percentual equivalente ou superior a 20% (vinte por cento) do
patrimônio líquido do Fundo, por período superior a 30 (trinta) dias consecutivos;

(iv)

não observância, pelo Custodiante, dos deveres e das obrigações previstos no
Regulamento, em Contrato de Cessão, no Contrato de Custódia, e/ou em Contrato
de Cobrança e/ou em Contrato de Depósito, conforme o caso, desde que,
notificado para sanar ou justificar o descumprimento, não o faça no prazo de 5
(cinco) Dias Úteis contados do recebimento da referida notificação;

(v)

não observância, pelo Administrador ou pelo Gestor, dos deveres e das obrigações
previstos no Regulamento, conforme o caso, desde que, notificado(s) para sanar
ou justificar o descumprimento, não o faça(m) no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis
contados do recebimento da referida notificação;

(vi)

resilição do Contrato de Custódia;

(vii)

resilição de Contrato de Depósito;

(viii)

resilição de Contrato de Cobrança;

(ix)

caso o Fundo deixe de atender à Razão de Garantia por um período superior a 10
(dez) Dias Úteis consecutivos;

(x)

caso o Fundo deixe de estar enquadrado na Política de Investimento ou na
Alocação Mínima de Investimento, por período superior a 10 (dez) Dias Úteis
consecutivos;

(xi)

na hipótese de desenquadramento do Percentual Mínimo de Garantia dos Direitos
de Crédito Elegíveis de qualquer Direito de Crédito Elegível por prazo superior a 60
(sessenta) dias contados da data da ocorrência do referido desenquadramento,
sendo que será considerada como data de desenquadramento a data de emissão
de relatório da Agência de Monitoramento nesse sentido;
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(xii)

na hipótese de serem realizados pagamentos de amortização ou resgate de Quotas
em desacordo com o disposto no Regulamento;

(xiii)

na ocorrência de rebaixamento da classificação de risco (rating) atribuída às Quotas
para 1 (um) nível inferior à classificação de risco atribuída originalmente às Quotas
ou na ocorrência de retirada da classificação de risco (rating) atribuída às Quotas,
de acordo com os critérios de classificação adotados pela Agência Classificadora de
Risco; e

(xiv)

inobservância da constituição e manutenção da Reserva de Liquidez por período
superior a 10 (dez) Dias Úteis consecutivos.

O Administrador será responsável por reportar aos Quotistas sobre a ocorrência de quaisquer dos
Eventos de Avaliação referidos acima, no momento em que tome conhecimento do fato,
diretamente, ou pelo Gestor, ou pelo Custodiante, ou por meio de qualquer parte interessada,
conforme o caso. Sem prejuízo do disposto acima, (A) será responsabilidade direta do
Administrador verificar, diariamente, sobre a ocorrência ou não dos Eventos de Avaliação descritos
nos itens (ii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (xii) e (xiv) acima, (B) será responsabilidade direta do
Gestor verificar, diariamente, sobre a ocorrência ou não dos Eventos de Avaliação descritos nos
itens (i), (ii), (iii), (iv), (v), (ix), (x), (xi), (xii), (xiii) e (xiv) acima e (C) será responsabilidade direta
do Custodiante verificar, diariamente, sobre a ocorrência ou não dos Eventos de Avaliação descritos
nos incisos (ii), (iii), (v), (ix), (x), (xii) e (xiv) acima.
Sem prejuízo do disposto no item 4.19.2. abaixo, na ocorrência de quaisquer dos Eventos de
Avaliação, o Fundo interromperá os procedimentos de aquisição de Direitos de Crédito (se for o
caso) e o Administrador convocará, imediatamente, uma Assembléia Geral, a qual decidirá,
observado o quorum de deliberação de que trata o item 4.17 acima, (i) se implementará a
Aceleração das Quotas Sênior; (ii) se o referido Evento de Avaliação deve ser considerado como um
Evento de Liquidação do Fundo, assim como se haverá liquidação do Fundo e quais os
procedimentos a serem adotados; ou (iii) se devem ser tomadas medidas adicionais e quais
medidas adicionais devem ser tomadas pelo Fundo com relação a procedimentos, controles e
prestadores de serviços do Fundo, de forma a minimizar potenciais riscos para o Fundo em virtude
da ocorrência do respectivo Evento de Avaliação.
No caso de a Assembléia Geral deliberar que qualquer dos Eventos de Avaliação constitui um
Evento de Liquidação do Fundo, o Administrador observará os procedimentos de que tratam os
itens 4.19.2. e seguintes abaixo, conforme o caso, sem que, para tanto, seja necessária a
convocação de uma nova Assembléia Geral, podendo a Assembléia Geral que considerar um Evento
de Avaliação como um Evento de Liquidação do Fundo deliberar sobre os procedimentos
relacionados à liquidação do Fundo independentemente de qualquer notificação aos Quotistas
ausentes à referida Assembléia Geral.

4.19.2. Eventos de Liquidação
Além das hipóteses previstas na regulamentação, são considerados Eventos de Liquidação do
Fundo quaisquer das seguintes ocorrências, conforme constatado pelo Administrador, pelo Gestor
ou pelo Custodiante:
(i)

caso seja deliberado em Assembléia Geral que um Evento de Avaliação constitui um Evento
de Liquidação;

(ii)

na hipótese de resilição do Contrato de Custódia ou renúncia do Custodiante, com a
conseqüente não assunção de suas funções por uma nova instituição, nos termos ali definidos;
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(iii)

não pagamento, em qualquer Data de Amortização e/ou Data de Resgate, de valores
referentes à amortização e/ou ao resgate das Quotas Sênior, conforme a metodologia e
periodicidade previstas no item 4.14.1 acima e no Regulamento;

(iv)

verificação, pelo Administrador, pelo Gestor e/ou pelo Custodiante, de aquisição, pelo
Fundo, de Direitos de Crédito em desacordo com os Critérios de Elegibilidade;

(v)

na hipótese de o Administrador renunciar às suas funções e a Assembléia Geral não
nomear instituição habilitada para substituí-lo, nos termos estabelecidos no Regulamento;

(vi)

se no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de publicação do anúncio de
início de distribuição da Oferta Pública, não for subscrita a totalidade das Quotas
representativas da Primeira Emissão, salvo na hipótese de cancelamento do saldo não
colocado, antes do referido prazo;

(vii)

se durante 3 (três) meses consecutivos o patrimônio líquido médio do Fundo for inferior a
R$500.000,00 (quinhentos mil reais),

(viii)

por determinação da CVM, em caso de descumprimento de disposição legal ou
regulamentar;

(ix)

caso não seja determinado pelos Quotistas interessados um novo parâmetro de apuração
do valor das Quotas Sênior e/ou das Quotas Subordinadas Mezanino, na hipótese de
indisponibilidade, extinção ou impossibilidade legal de utilização de índices necessários para
cálculo do valor das Quotas Sênior e/ou das Quotas Subordinadas Mezanino, conforme
descrito no Anexo IV do Regulamento; e

(x)

caso o Gestor deixe de comunicar ao Administrador a ocorrência de um Evento de
Avaliação que seja comprovadamente do conhecimento deste.

O Administrador será responsável por reportar aos Quotistas sobre a ocorrência de quaisquer dos
Eventos de Liquidação referidos acima, no momento em que tome conhecimento do fato,
diretamente, ou pelo Gestor, ou pelo Custodiante, ou por meio de qualquer parte interessada,
conforme o caso. Sem prejuízo do disposto acima, (A) será responsabilidade direta do
Administrador verificar, diariamente, sobre a ocorrência ou não dos Eventos de Liquidação descritos
nos itens (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix) acima, (B) será responsabilidade direta do
Gestor verificar, diariamente, sobre a ocorrência ou não dos Eventos de Liquidação descritos nos
itens (iii), (iv) e (x) acima e (C) será responsabilidade direta do Custodiante verificar, diariamente,
sobre a ocorrência ou não dos Eventos de Liquidação descritos nos incisos (iv), (vii), acima.
Na hipótese de ocorrência de qualquer Evento de Liquidação, o Fundo interromperá imediatamente
a aquisição de Direitos de Crédito (se for o caso) e o Administrador convocará Assembléia Geral
para deliberar sobre a eventual liquidação do Fundo.
Na ocorrência de quaisquer dos Eventos de Liquidação descritos acima, serão observados os
procedimentos estabelecidos no Capítulo Dezesseis do Regulamento.
4.20. Política de Divulgação de Informações Relativas ao Fundo
O Administrador divulgará, ampla e imediatamente, qualquer ato ou fato relevante relativo ao
Fundo, de modo a garantir aos Quotistas e a Agência Classificadora de Risco acesso às informações
que possam, direta ou indiretamente, influenciar as decisões dos Quotistas quanto à permanência
no mesmo ou, no caso de potenciais investidores, quanto à aquisição de Quotas do Fundo.
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O Administrador colocará à disposição dos Quotistas, em sua sede e nas instituições que coloquem
Quotas do Fundo, no prazo máximo de 10 (dez) dias após o encerramento de cada mês, as
seguintes informações, além de outras exigidas nos termos do Regulamento e da regulamentação
aplicável: (i) o número de Quotas de propriedade de cada Quotista e o respectivo valor; (ii) a
rentabilidade do Fundo, com base nos dados relativos ao último dia do mês a que se referirem; e
(iii) dados acerca do comportamento da Carteira, abrangendo discussão quanto ao desempenho
obtido e o esperado.
O Administrador deverá colocar as demonstrações financeiras do Fundo à disposição de quaisquer
interessados que as solicitarem em sua sede social, observados os seguintes prazos máximos:
(i)

20 (vinte) dias após o encerramento do período a que se referirem, em se tratando de
demonstrações financeiras mensais; e

(ii)

60 (sessenta) dias após o encerramento do exercício social, em se tratando de
demonstrações financeiras anuais.

O Administrador deve remeter à CVM, através do Sistema de Envio de Documentos disponível na
página da CVM na rede mundial de computadores, as informações previstas no parágrafo acima,
conforme modelos disponíveis na referida página, observados os mesmos prazos.
O Administrador elaborará demonstrativos trimestrais evidenciando (i) que as operações praticadas
pelo Fundo estão em consonância com a Política de Investimento e com os percentuais de
composição, concentração e diversificação da Carteira estabelecidos no Regulamento; (ii) que as
negociações de aquisição de Direitos de Crédito Elegíveis e Ativos Financeiros foram realizadas
levando-se em conta as taxas de mercado; e (iii) os resultados da verificação do lastro realizada no
trimestre anterior pelo Custodiante. O Administrador deverá colocar os demonstrativos trimestrais
aqui referidos à disposição de quaisquer interessados que os solicitarem em sua sede social, bem
como remeter tais demonstrativos trimestrais à CVM, por meio do Sistema de Envio de Documentos
disponível na página da CVM na rede mundial de computadores, no prazo de 45 (quarenta e cinco)
dias após o encerramento do período.
Sem prejuízo do disposto acima, o Administrador deverá divulgar aos Quotistas, anualmente, no
periódico referido no item 4.21. abaixo, além de manter disponíveis em sua sede, o valor do
patrimônio líquido do Fundo, o valor das Quotas, as rentabilidades acumuladas no mês e no ano
civil a que se referirem e os relatórios da Agência Classificadora de Risco.
A divulgação das informações previstas acima pode ser providenciada por meio de entidades de
classe de instituições do Sistema Financeiro Nacional, desde que realizada em periódicos de ampla
veiculação, observada a responsabilidade do Administrador, nos termos da regulamentação
aplicável ao Fundo.
4.21. Forma de Divulgação de Informações
A divulgação de informações do Fundo será feita no jornal “Monitor Mercantil”, jornal utilizado para
veicular as informações relativas ao Fundo, e mantida disponível para os Quotistas na sede do
Administrador e nas instituições que coloquem as Quotas do Fundo, devendo todos os documentos
e informações correspondentes ser remetidos à CVM na mesma data de sua divulgação. Tal
divulgação será feita sempre no mesmo periódico e qualquer alteração deverá ser precedida de
aviso aos Quotistas do Fundo.
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4.22. Atendimento aos Quotistas
Para solicitar maiores informações sobre o Fundo, bem como para fazer reclamações e/ou
sugestões, os Quotistas poderão entrar em contato com o Administrador conforme dados a seguir:

UBS Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Praia do Botafogo, n.º 501, 5º andar - parte
Rio de Janeiro - RJ
Tel.: (21) 3262-9944
Fax.: (21) 3262-8600
Correio Eletrônico: ol-middle-am@ubs.com
Website: www.ubs.com/1/p/ubslatinamerica.html
4.23. Taxas e Encargos do Fundo
Pela administração do Fundo, o Administrador receberá taxa de administração composta de valor
fixo mensal de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), acrescido de valor equivalente a 1,50%
(um inteiro e cinqüenta centésimos por cento) ao ano sobre o valor do patrimônio líquido, a ser
paga mensalmente.
A remuneração acima será paga ao Administrador mensalmente, sendo calculada e provisionada
todo Dia Útil, conforme a seguinte fórmula:

TA = (

1,50
1
×
× PL( D −1) ) + R$ 71,43
100 252

, onde,
TA

= Taxa de Administração, calculada todo Dia Útil; e

PL( D −1)

= Patrimônio líquido do Fundo no Dia Útil anterior.

A remuneração acima não inclui as despesas previstas abaixo e no Capítulo Dezessete do
Regulamento, a serem debitadas do Fundo pelo Administrador.
O Administrador pode estabelecer que parcelas da Taxa de Administração sejam pagas diretamente
pelo Fundo aos prestadores de serviços contratados, nos termos do Regulamento e do item 4.23
deste Prospecto, desde que o somatório dessas parcelas não exceda o montante total da Taxa de
Administração.
Não poderão ser cobradas dos Quotistas do Fundo quaisquer outras taxas, tais como taxa de
performance, taxa de ingresso e/ou saída.
Constituem encargos do Fundo, além da Taxa de Administração referida acima, as seguintes
despesas:
(i)

taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais, municipais, ou autárquicas,
que recaiam ou venham a recair sobre os bens, direitos ou obrigações do Fundo;

(ii)

despesas com impressão, expedição e publicação de relatórios, formulários e
informações periódicas, previstas no Regulamento ou na regulamentação
pertinente;
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(iii)

despesas com correspondências de interesse do Fundo, inclusive comunicações aos
Quotistas;

(iv)

honorários e despesas com Auditores Independentes encarregados do exame das
demonstrações financeiras e contas do Fundo e da análise de sua situação e da
atuação do Administrador;

(v)

emolumentos e comissões pagas sobre as operações do Fundo;

(vi)

honorários de advogados, custas e despesas correlatas realizadas em defesa dos
interesses do Fundo, em juízo ou fora dele, inclusive o valor da condenação, caso o
Fundo venha a ser vencido, bem como todos os custos e despesas que venham a
ser incorridos pelo Fundo para salvaguarda de seus direitos e prerrogativas e/ou
com a cobrança judicial e/ou extrajudicial de Direitos de Crédito Inadimplidos,
adicionalmente àqueles previstos no Contrato de Cobrança;

(vii)

quaisquer despesas inerentes à constituição ou liquidação do Fundo ou à realização
de Assembléia Geral;

(viii)

taxas de custódia de ativos integrantes da Carteira;

(ix)

contribuição anual devida às bolsas de valores ou à entidade do mercado de balcão
organizado em que o Fundo tenha as suas Quotas admitidas à negociação;

(x)

despesas com a contratação da Agência Classificadora de Risco; e

(xi)

despesas com eventual profissional contratado para zelar pelos interesses dos Quotistas.

As despesas decorrentes de serviços de consultoria para seleção de Ativos Financeiros, aquelas
decorrentes da delegação de poderes para a gestão da Carteira, bem como quaisquer outras não previstas
no Regulamento, não serão consideradas como encargos do Fundo, correndo por conta do Administrador.
O pagamento das despesas de que trata o parágrafo acima pode ser efetuado diretamente pelo
Fundo à pessoa contratada, desde que os correspondentes valores não excedam a Taxa de
Administração cobrada do Fundo pelo Administrador.
A remuneração à qual fará jus o Gestor será deduzida da Taxa de Administração e paga
mensalmente ao Gestor, constituindo-se 1,32% (um inteiro e trinta e dois centésimos por cento) ao
ano, a incidir sobre o patrimônio líquido Fundo.
A remuneração à qual fará jus o Custodiante será a seguinte: (i) R$ 1.500,00 (hum mil e
quinhentos reais) mensais a ser deduzida da Taxa de Administração; e (ii) taxa de custódia a ser
paga mensalmente pelo Fundo, representada por um percentual calculado sobre o valor médio do
patrimônio líquido do Fundo no mês anterior ao pagamento, de acordo com a tabela abaixo,
ressalvado que o valor mensal da taxa de custódia não será inferior a R$ 12.500,00 (doze mil e
quinhentos reais):

Valor Médio do Patrimônio Líquido do Fundo
De

Até

Taxa de Custódia

Zero

R$ 100.000.000,00

0,20% a.a.

R$ 100.000.000,01

R$ 300.000.000,00

0,175% a.a.

Acima de R$ 300.000.000,01

0,15% a.a.

61

A remuneração à qual fará jus a Agência Classificadora de Risco, será de R$ 50.000,00 (cinqüenta
mil reais) indicados no item 2.4 acima, pagos pela análise e atribuição da classificação inicial de
risco das Quotas, e de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) ao ano, a serem pagos pelo Fundo, pela
revisão trimestral da classificação de risco das Quotas.
A remuneração à qual farão jus os Auditores independentes será de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
ao ano, a serem pagos pelo Fundo, pelos serviços de revisão das demonstrações financeiras e das
contas do Fundo e pela análise de sua situação e da atuação do Administrador.
O Administrador observará a seguinte ordem de prioridade para pagamento dos prestadores de
serviço do Fundo, com os valores arrecadados com a Taxa de Administração: 1º) Custodiante, 2º)
Administrador, e 3º) Gestor.
O Fundo não cobrará taxa de ingresso ou taxa de saída dos Quotistas.
4.24. Reserva de Pagamento e Ordem de Alocação de Recursos do Fundo
O Gestor deverá constituir Reserva de Pagamento por meio da aplicação dos recursos recebidos
das liquidações dos Direitos de Crédito Elegíveis e dos Ativos Financeiros acumulados para fazer
frente ao pagamento de despesas e encargos do Fundo estimados para os 6 (seis) meses
subseqüentes.
Diariamente, a partir da Primeira Data de Emissão e até a liquidação do Fundo, o Administrador e o
Gestor obrigam-se a utilizar as disponibilidades do Fundo para atender às exigibilidades do Fundo,
obrigatoriamente, na seguinte ordem de preferência:
(i)

pagamento dos encargos do Fundo, conforme descritos no Regulamento;

(ii)

constituição da Reserva de Pagamento;

(iii)

pagamento dos valores referentes à amortização e/ou ao resgate das Quotas
Sênior;

(iv)

constituição da Reserva de Liquidez;

(v)

pagamento pela aquisição dos Direitos de Crédito Elegíveis, sendo vedada a
aquisição de novos Direitos de Crédito pelo Fundo, após o prazo de 90 (noventa)
dias contados da Primeira Data de Emissão;

(vi)

pagamento dos valores referentes à amortização e/ou ao resgate das Quotas
Subordinadas Mezanino;

(vii)

formação de reserva para pagamento das despesas relacionadas à liquidação do
Fundo, ainda que exigíveis em data posterior ao encerramento de suas atividades;
e

(viii)

pagamento dos valores referentes à amortização e/ou ao resgate das Quotas
Subordinadas Junior.

4.25. Demonstrações Financeiras
O Fundo terá escrituração contábil própria, destacada da relativa ao Administrador.
O exercício social do Fundo encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano.
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O Fundo estará sujeito às normas de escrituração, elaboração, remessa e publicidade de
demonstrações financeiras determinadas pela CVM.
As demonstrações financeiras anuais do Fundo serão auditadas por auditor independente registrado
na CVM.
4.26. Regras de Tributação do Fundo
O disposto a seguir foi elaborado com base em razoável interpretação da legislação brasileira em
vigor na data deste Prospecto e tem por objetivo descrever genericamente o tratamento tributário
aplicável ao Fundo e aos Quotistas do Fundo. Existem algumas exceções e tributos adicionais que
podem ser aplicados, motivo pelo qual os Quotistas do Fundo devem consultar seus assessores
jurídicos com relação à tributação aplicável nos investimentos realizados no Fundo.

4.26.1. Tributação Aplicável ao Fundo
IOF/Títulos
As aplicações realizadas pelo Fundo estão sujeitas atualmente à incidência do IOF/Títulos à alíquota
de 0% (zero por cento), sendo possível sua majoração a qualquer tempo, mediante ato do Poder
Executivo, até o percentual de 1,50% (um e meio por cento) ao dia.
Imposto de Renda
Os rendimentos e ganhos apurados nas operações da Carteira do Fundo são isentos do Imposto de
Renda.
CPMF
Até 31 de dezembro de 2007, as operações realizadas por fundos de investimento, desde que
relacionadas em Portaria emitida pelo Ministro da Fazenda, incluindo a movimentação da Carteira
do Fundo e o pagamento realizado no resgate das respectivas quotas, estavam sujeitas à incidência
de CPMF à alíquota de 0% (zero por cento).
No entanto, desde 1º de Janeiro de 2008, a CPMF não mais vigora e não deve incidir sobre
qualquer transferência de fundos realizada após essa data. O governo Brasileiro, a partir de
fevereiro de 2008, pode propor o reestabelecimento da CPMF, mediante a apresentação de uma
nova Proposta de Emenda Constitucional ao Congresso Nacional. Caso a CPMF seja reestabelecida,
somente será aplicável após decorrido um período de 90 (noventa) dias contados da promulgação
da nova legislação.

4.26.2. Tributação Aplicável aos Quotistas do Fundo
IOF/Títulos
O IOF/Títulos é cobrado à alíquota de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor do resgate,
liquidação ou repactuação das Quotas do Fundo, limitado a um percentual do rendimento da
operação, em função do prazo, conforme a tabela regressiva anexa ao Decreto n.º 6.306, de 14 de
dezembro de 2007, sendo este limite igual a 0% (zero por cento) do rendimento para as operações
com prazo igual ou superior a 30 (trinta) dias. Outras operações não abrangidas anteriormente,
realizadas com Quotas do Fundo, estão sujeitas, atualmente, à alíquota de 0% (zero por cento) do
IOF/Títulos. Em qualquer caso, a alíquota do IOF/Títulos pode ser majorada a qualquer tempo, por
ato do Poder Executivo, até o percentual de 1,50% (um e meio por cento) ao dia.
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IOF/Câmbio
Conversões de moeda estrangeira para a moeda Brasileira, bem como de moeda Brasileira para
moeda estrangeira, porventura geradas no investimento em Quotas do Fundo, estão sujeitas ao
IOF/Câmbio. Atualmente, a alíquota do IOF/Câmbio aplicável à maioria das operações de câmbio é
de 0,38% (trinta e oito centésimos por cento).
Até 17 de março de 2008, os Quotistas do Fundo residentes e domiciliados no exterior que
ingressassem recursos no Brasil por intermédio dos mecanismos previstos na Resolução CMN n.º
2.689/00, estavam sujeitos ao IOF/Câmbio à alíquota zero. Contudo, com a edição do Decreto
6.391, a partir de 17 de março de 2008, as operações de câmbio para ingressos e remessas de
recursos conduzidas pelos Quotistas Qualificados e vinculadas às aplicações no Fundo estão sujeitas
às alíquotas de 1,5% e zero, respectivamente para os ingressos e para as saídas.
Em qualquer caso, a alíquota do IOF/Câmbio pode ser majorada a qualquer tempo por ato do
Poder Executivo, até o percentual de 25% (vinte e cinco por cento), relativamente a transações
ocorridas após este eventual aumento.
CPMF
Até 31 de dezembro de 2007, em regra, as transações realizadas no Brasil que resultassem na
transferência de fundos de uma conta mantida por uma instituição financeira brasileira estavam
sujeitas à incidência da CPMF, à alíquota de 0,38%. No entanto, desde 1º de Janeiro de 2008, a
CPMF não mais vigora e não deve incidir sobre qualquer transferência de fundos realizada pelos
Quotistas do Fundo após essa data. Caso o governo brasileiro decida reintroduzir a cobrança da
CPMF, apenas operações ocorridas após aprovada legislação correlata e expirado prazo legal para
sua aplicação serão oneradas por essa contribuição.
Imposto de Renda
O Imposto de Renda aplicável aos Quotistas do Fundo tomará por base (i) a residência dos
Quotistas do Fundo (a) no Brasil ou (b) no exterior; e (ii) 3 (três) eventos financeiros que
caracterizam o auferimento de rendimento e a sua conseqüente tributação, quais sejam, (a) a
cessão ou alienação de Quotas, (b) o resgate de Quotas do Fundo, e (c) a amortização de Quotas
do Fundo.
I. - Quotistas do Fundo Residentes no Brasil
1. Cessão ou Alienação de Quotas: Os ganhos auferidos na cessão ou alienação das Quotas devem
ser tributados pelo Imposto de Renda à alíquota de 15% (quinze por cento). Adicionalmente, sobre
as operações realizadas em ambiente de bolsa, mercado de balcão organizado ou mercado de
balcão não organizado com intermediação, haverá retenção do imposto de renda, à alíquota de
0,005% (cinco milésimos por cento).
2. Resgate das Quotas: No resgate de Quotas, o rendimento será constituído pela diferença positiva
entre o valor de resgate e o custo de aquisição das Quotas, sendo tributado pelo Imposto de Renda
na fonte conforme a seguir descrito.
A Carteira do Fundo será avaliada como de longo ou de curto prazo, em observância do disposto na
legislação pertinente.
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Caso a Carteira do Fundo seja classificada como de longo prazo, ou seja, cuja carteira de títulos
tenha prazo médio superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, os Quotistas do Fundo serão
tributados de acordo com as seguintes alíquotas: (i) 22,50% (vinte e dois e meio por cento) para
prazo de aplicação de até 180 (cento e oitenta) dias; (ii) 20% (vinte por cento) para prazo de
aplicação de 181 (cento e oitenta e um) dias até 360 (trezentos e sessenta) dias; (iii) 17,50%
(dezessete e meio por cento) para prazo de aplicação de 361 (trezentos e sessenta e um) dias até
720 (setecentos e vinte) dias e (iv) 15% (quinze por cento) para prazo de aplicação superior a 720
(setecentos e vinte) dias.
Caso a Carteira do Fundo seja classificada como de curto prazo, ou seja, cuja carteira de títulos
tenha prazo médio igual ou inferior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, os Quotistas do
Fundo serão tributados à alíquota de 20% (vinte por cento), ou, caso o resgate/liquidação ocorra
em prazo inferior a 180 (cento e oitenta) dias, à alíquota de 22,50% (vinte e dois e meio por
cento).
3. Amortização de Quotas: No caso de amortização de Quotas, o Imposto de Renda deverá incidir
na fonte sobre o valor que exceder o respectivo custo de aquisição, em relação à parcela
amortizada, à alíquota aplicável com base no prazo médio dos títulos componentes da Carteira do
Fundo, às alíquotas regressivas descritas à hipótese de resgate das Quotas, definidas em função do
prazo do investimento do Quotista respectivo.
II. Quotistas do Fundo Residentes no Exterior
Aos Quotistas Qualificados é aplicável tratamento tributário específico determinado em função de
residirem ou não em país ou jurisdição que não tribute a renda ou capital, ou que a tribute a
alíquota máxima inferior a 20% (vinte por cento) ou, ainda, cuja legislação interna oponha sigilo
relativo à composição societária de pessoas jurídicas ou à sua titularidade (“Paraíso Fiscal”).
II.a. Quotistas Qualificados Não Residentes em Paraíso Fiscal
1. Cessão ou Alienação de Quotas: Os ganhos auferidos na cessão ou alienação das Quotas serão
tributados pelo Imposto de Renda à alíquota máxima de 15% (quinze por cento), a depender da
forma como for conduzida a operação.
2. Resgate das Quotas: Na situação de resgate de Quotas, o rendimento será constituído pela
diferença positiva entre o valor de resgate e o custo de aquisição das Quotas, sendo tributado à
alíquota de 15% (quinze por cento).
3. Amortização de Quotas: No caso de amortização de Quotas, o Imposto de Renda deverá incidir
sobre o valor que exceder o respectivo custo de aquisição, em relação à parcela amortizada, à
alíquota de 15% (quinze por cento) na modalidade fonte.
II.b. Quotistas Qualificados Residentes em Paraíso Fiscal
Os Quotistas Qualificados Residentes em Paraíso Fiscal não se beneficiam do tratamento descrito
no item II.a, sujeitando-se ao mesmo tratamento tributário quanto ao Imposto de Renda aplicável
aos Quotistas do Fundo residentes no Brasil, no que tange à tributação da amortização e resgate.
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Os ganhos auferidos na cessão ou alienação das Quotas (i) serão tributados pelo Imposto de Renda
à alíquota de 15% (quinze por cento) em caso de negociação conduzida em bolsa de valores ou
mercado de balcão organizado; ou (ii) serão tributados pelo Imposto de Renda à alíquota de 25%
(vinte e cinco por cento), em caso de negociação conduzida em outro ambiente, tal como em
mercado de balcão não organizado. Adicionalmente, sobre as operações realizadas em ambiente de
bolsa, mercado de balcão organizado ou mercado de balcão não organizado com intermediação,
haverá retenção do Imposto de Renda, à alíquota de 0,005% (cinco milésimos por cento).
4.27. Política de Exercício de Direito de Voto
Em decorrência de sua Política de Investimento, conforme descrita no Regulamento e no item 4.10.
acima, o Fundo não adota política de exercício de direito de voto.
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5. OPERAÇÕES DE CESSÃO DOS DIREITOS DE CRÉDITO AO FUNDO
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OPERAÇÕES DE CESSÃO DOS DIREITOS DE CRÉDITO AO FUNDO
5.1. Direitos de Crédito
O Fundo buscará adquirir, de tempos em tempos, direitos de crédito referentes a Cédulas de
Produto Rural - CPRs para liquidação financeira e/ou Certificados de Direitos Creditórios do
Agronegócio – CDCAs lastreados em direitos creditórios originados de negócios realizados entre
produtores rurais, ou suas cooperativas, e terceiros, inclusive financiamentos ou empréstimos,
relacionados com a produção, comercialização, beneficiamento ou industrialização de produtos ou
insumos agropecuários ou de máquinas e implementos utilizados na atividade agropecuária, de
titularidade de um e/ou diversos Cedentes (“Direitos de Crédito”) e que atendam, cumulativamente,
a todos os Critérios de Elegibilidade, conforme descritos no Regulamento.

5.1.1. Base legal e principais características dos Direitos de Crédito
As CPRs e os CDCAs são instrumentos jurídicos criados pelo Congresso Nacional, com o objetivo de
ampliar as alternativas de financiamento rural.
A CPR, criada pela Lei n.º 8.929, de 22 de agosto de 1994, deve, entre outros requisitos formais,
definir o emitente, o produto lastro da cédula, suas especificações, data de entrega e condições,
bem como a descrição dos bens dados em garantia cedularmente constituída, se for o caso. A
cédula e sua garantia devem ser registradas nos cartórios de registro de imóveis (i) da localidade
do emitente e (ii) dos bens dados em garantia. No caso de operações de gado, todos os animais
devem ser identificados por anéis numerados (SISBOV) para permitir a identificação pelo MAPA e o
controle da vacinação. Os números do SISBOV são usados como referência para as garantias das
CPRs. Além disso, a CPR deve ser registrada em um sistema de registro e de liquidação financeira
de ativos autorizado pelo Banco Central (como a CETIP), para se tornar um instrumento negociável
em mercados de bolsa ou de balcão.
O CDCA, criado pela Lei n.º 11.076, de 30 de dezembro de 2004, deve, entre outros requisitos
formais, definir o emitente, o valor nominal, a data de vencimento, a taxa de juros, o titular e os
direitos creditórios que constituem o lastro do título (normalmente CPRs), bem como o custodiante de
tais direitos creditórios. O emissor do certificado deve ser uma cooperativa de produtores rurais, uma
trading ou sociedade de beneficiamento ou industrialização de produtos agrícolas, ou máquinas e
implementos agrícolas. O CDCA pode ter seu valor nominal indexado ao direito creditório objeto de
seu lastro. Cada CDCA confere direito de penhor sobre os direitos creditórios a ele vinculados. Os
direitos creditórios que constituem o lastro do CDCA devem estar registrados em um sistema de
registro e de liquidação financeira de ativos autorizado pelo Banco Central (como a CETIP). Além
disso, o CDCA, quando emitido sob a forma escritural, deve ser registrado em um sistema de registro
e de liquidação financeira de ativos autorizado pelo Banco Central (como a CETIP).
A CPR é um instrumento de promessa de entrega física do produto lastro ou sua liquidação
financeira, e o CDCA é um instrumento exclusivamente de liquidação financeira. Os produtos físicos
são vinculados às CPRs e constituem, indiretamente, o lastro dos CDCAs.
O emissor de uma CPR que contenha bens vinculados em garantia a título de penhor cedular é, de
acordo com a Lei Brasileira, considerado o fiel depositário de tais garantias. A execução judicial dos
títulos e de suas garantias é acelerada, haja vista tratarem-se de títulos executivos extra-judiciais.
Os bens ou direitos creditórios vinculados, respectivamente, às CPRs e aos CDCAs não serão objeto
de penhora ou seqüestro decorrentes de outras dívidas do emitente ou, se for o caso, do terceiro
prestador de garantia real. As cessões fraudulentas de garantias para mais de uma operação
podem ser evitadas por meio da consulta aos registros nos cartórios locais. No caso de
inadimplência dos CDCAs, o credor tem direito a receber os direitos creditórios que constituem o
lastro do CDCA. O emissor de uma CPR não pode deixar de cumprir com as obrigações assumidas
na cédula sob a alegação de caso fortuito ou força maior.
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5.1.2. Aquisição dos Direitos de Crédito pelo Fundo e Cessão dos Direitos de Crédito ao Fundo
Caracterizam-se como Direitos de Crédito passíveis de aquisição pelo Fundo e cessão ao Fundo (i)
os Direitos de Crédito Elegíveis, (ii) todos e quaisquer direitos, garantias, privilégios, preferências,
prerrogativas e ações relacionados aos Direitos de Crédito Elegíveis; e (iii) toda a documentação
que evidencia e comprova a existência, validade e exeqüibilidade dos Direitos de Crédito e
respectivas garantias.
A cessão dos Direitos de Crédito adquiridos em mercado secundário pelo Fundo será realizada com base
nas regras, condições e procedimentos estabelecidos em cada Contrato de Cessão e abrangerá,
necessariamente, todos os direitos, garantias, seguros e preferências referentes a todo e qualquer
Direito de Crédito alvo do Fundo. Uma vez celebrado cada Contrato de Cessão, a cessão dos Direitos de
Crédito respectivos ao Fundo dar-se-á de forma definitiva, não sendo permitida a posterior cessão de
tais Direitos de Crédito a terceiros, sem prejuízo do disposto nos Procedimentos de Cobrança.
As operações de aquisição de Direitos de Crédito realizadas em mercado primário (aquisição direta pelo
Fundo de CPRs e/ou CDCAs) não contarão com Contrato de Cessão e terão suas condições e
procedimentos estabelecidos diretamente nas respectivas cártulas. Uma vez celebrada a aquisição dos
Direitos de Crédito pelo Fundo, esta dar-se-á de forma definitiva, não sendo permitida a posterior
cessão de tais Direitos de Crédito a terceiros, sem prejuízo do disposto nos Procedimentos de Cobrança.
As cártulas das CPRs e dos CDCAs adquiridos em mercado primário pelo Fundo deverão conter as
cláusulas e condições básicas estabelecidas, respectivamente na Lei n.º 8.929, de 22 de agosto de
1994 e na Lei n.º 11.076, de 30 de dezembro de 2004, incluindo, mas não se limitando a (A) no
caso das CPRs: (i) identificação do emitente, (ii) data de vencimento, (iii) o produto lastro da
cédula e suas especificações, e (iv) a descrição dos bens dados em garantia cedularmente
constituída; e (B) no caso dos CDCAs: (i) identificação do emitente, (ii) valor nominal, (iii) data de
vencimento, (iv) taxa de juros, (v) os direitos creditórios que constituem o lastro do título e (vi) o
nome da instituição responsável pela custódia dos direitos creditórios a ele vinculados. As referidas
cártulas poderão conter também outras cláusulas compatíveis com os respectivos títulos, a serem
inseridas caso a caso, com o objetivo de melhor regular a operação celebrada.

5.1.3. Taxas de Desconto
A aquisição de Direitos de Crédito pelo Fundo ou cessão de Direitos de Crédito ao Fundo, será
celebrada sempre com uma Taxa de Desconto aplicada sobre o valor de face do respectivo CPR ou
CDCA, a ser estabelecida em cada operação de aquisição pelo Fundo ou cessão ao Fundo de Direito
de Crédito. Não obstante, a Taxa de Desconto praticada deverá ser estabelecida no momento da
operação de aquisição ou cessão, no melhor interesse do Fundo, observando-se os parâmetros
mínimos de rentabilidade estabelecidos no Critério de Elegibilidade (j), disposto no item 5.3.1
abaixo. Diante do fato de que na data deste Prospecto inexistia qualquer Direito de Crédito na
Carteira do Fundo, não é possível informar taxas de desconto já praticadas pelo Administrador ou
pelo Gestor nas operações do Fundo.

5.1.4. Características e informações sobre os Direitos de Crédito Elegíveis
Na data deste Prospecto, inexistia qualquer Direito de Crédito Elegível ou Ativo Financeiro na Carteira do
Fundo, ou qualquer Direito de Crédito ou Ativo Financeiro pré-selecionado pelo Gestor para aquisição
pelo Fundo ou cessão ao Fundo. Desse modo, não é possível fornecer informações relativas às
características de Direitos de Crédito cedidos ao Fundo ou adquiridos pelo Fundo, níveis de
concentração de devedores e originadores da Carteira, critérios para a concessão de crédito adotados
pelos Cedentes ou pelos originadores dos Direitos de Crédito, conforme o caso, procedimentos de
pagamento dos Direitos de Crédito Elegíveis, abrangendo a periodicidade e condições de pagamento,
situações de pré-pagamento dos Direitos de Crédito Elegíveis, com indicação de possíveis efeitos dessas
situações sobre a rentabilidade das Quotas, eventos que possam acarretar a liquidação ou amortização
antecipada dos Direitos de Crédito Elegíveis, bem como quaisquer outros fatos que possam afetar a
regularidade das amortizações e resgates das Quotas.
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5.1.4.1. Informações sobre garantias referentes aos Direitos de Crédito Elegíveis
As garantias referentes aos Direitos de Crédito alvo do Fundo deverão atender as exigências
previstas nos Critérios de Elegibilidade, descritos no item 5.3.1 abaixo, sendo que sua constituição
objetiva aumentar as probabilidades de recebimento pelo Fundo dos valores devidos por força dos
Direitos de Crédito, na eventualidade de inadimplemento destes. Conforme mencionado no item
5.1.4. acima, inexistia, na data deste Prospecto, qualquer Direito de Crédito Elegível ou Ativo
Financeiro na Carteira do Fundo ou qualquer Direito de Crédito ou Ativo Financeiro (inclusive
Operações com Derivativos) pré-selecionado pelo Gestor para aquisição pelo Fundo ou cessão ao
Fundo, motivo pelo qual não é possível fornecer descrição detalhada sobre garantias, sua estrutura
e vigência, bem como eventuais limites existentes, condições para que as garantias sejam
acionadas e forma como serão suportadas eventuais perdas que não sejam cobertas pelas
garantias previstas.
Conforme estabelecido no Critério de Elegibilidade (k), descrito no item 5.3.1. abaixo, as CPRs e/ou
os CDCAs cujos Direitos de Crédito venham a ser adquiridos pelo Fundo deverão contar
necessariamente com garantia representada por penhor de lavoura, produtos e/ou animais. Nos
termos do Código Civil Brasileiro, estes bens objeto de penhor em nenhuma hipótese serão
entregues ao Fundo. Isso porque o artigo 1.428 do Código Civil Brasileiro veda o instituto
conhecido como “pacto comissório”, ou seja, a faculdade do credor pignoratício ficar com o objeto
da garantia, se a dívida não for paga no vencimento.
Assim sendo, quando do eventual inadimplemento dos Direitos de Crédito e a propositura da ação
de execução contra o devedor do respectivo Direito de Crédito, proceder-se-á a excussão do
penhor com a alienação dos bens empenhados em hasta pública, nos termos do artigo 686 e
seguintes do Código de Processo Civil Brasileiro.

5.1.4.2. Informações sobre inadimplementos, perdas ou pré-pagamentos
Na data deste Prospecto, inexistia qualquer Direito de Crédito Elegível ou Ativo Financeiro na
Carteira do Fundo. Além disso, o Fundo é um fundo de investimento em direitos creditórios multicedentes e inexistia, na data deste Prospecto, qualquer Direito de Crédito ou Ativo Financeiro préselecionado pelo Gestor para ser adquirido pelo Fundo. Desse modo, não foi possível ao
Administrador e ao Distribuidor determinar informações estatísticas sobre inadimplementos, perdas
ou pré-pagamento de créditos de mesma natureza dos Direitos de Crédito, mesmo tendo realizado
esforços razoáveis para obtê-las.

5.1.4.3. Informações sobre níveis de concentração de devedores de Direitos de Crédito
Na data deste Prospecto, inexistia qualquer Direito de Crédito Elegível ou Ativo Financeiro na
Carteira do Fundo ou qualquer Direito de Crédito ou Ativo Financeiro pré-selecionado pelo Gestor
para aquisição pelo Fundo ou cessão ao Fundo. Ademais, o Regulamento do Fundo estabelece
como Critério de Elegibilidade, conforme se verifica no item 5.3.1 (e) abaixo, que o valor nominal
das CPRs e/ou dos CDCAs cujos Direitos de Crédito venham a ser detidos contra cada um dos
sacados não poderão representar individualmente percentual superior a 7,5% (sete e meio por
cento) do patrimônio líquido do Fundo, quando da aquisição do Direito de Crédito. Dessa forma,
não existem nem existirão devedores responsáveis pelo pagamento ou liquidação de mais de 10%
(dez por cento) ou mais de 20% (vinte por cento) dos ativos que compõem o patrimônio do Fundo.
Sendo assim, não existem nem existirão riscos específicos decorrentes de negócios e da situação
patrimonial e financeira de devedores dos Direitos de Crédito responsáveis pelo pagamento ou
liquidação de mais de 10% (dez por cento) ou mais de 20% (vinte por cento) dos ativos que
compõem o patrimônio do Fundo. Por conseguinte, não é possível anexar a este Prospecto
demonstrações financeiras de eventuais devedores de Direitos de Crédito que se encontrem nessas
situações perante o Fundo.
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5.1.4.4. Características homogêneas dos devedores dos Direitos de Crédito Elegíveis
Os devedores dos Direitos de Crédito possuirão como principais características homogêneas o fato
de serem produtores e empresas do agronegócio, atuantes nos setores sucroalcooleiro e/ou
pecuário bovino, que não estejam com sua falência ou insolvência decretada, tampouco estejam
em processo de recuperação judicial e/ou extrajudicial e/ou em processo similar que venha a ser
criado por lei, quando da aquisição do Direito de Crédito pelo Fundo.

5.1.4.5. Informações sobre cedentes e originadores dos Direitos de Crédito Elegíveis
Conforme já mencionado, na data deste Prospecto inexistia qualquer Direito de Crédito Elegível ou Ativo
Financeiro na Carteira do Fundo ou qualquer Direito de Crédito ou Ativo Financeiro pré-selecionado pelo
Gestor para aquisição pelo Fundo ou cessão ao Fundo. Sendo assim, não é possível fornecer
informações relativas à identificação de Cedentes dos Direitos de Crédito ou originadores dos Direitos de
Crédito, que representem ou possam vir a representar mais de 10% (dez por cento) ou de 20% (vinte
por cento) dos Direitos de Crédito cedidos ao Fundo. Por conseqüência, não é possível anexar a este
Prospecto demonstrações financeiras de eventuais Cedentes dos Direitos de Crédito ou originadores dos
Direitos de Crédito que se encontrem nessas situações perante o Fundo.
5.2. Política de Cadastro e Concessão de Crédito
A estruturação de operações com produtores e empresas do agronegócio, via emissão de CPRs e
CDCAs passíveis de investimento pelo Fundo deve ser composta ao menos, pelas seguintes etapas
principais: (i) originação e análise de cadastro; (ii) análise de crédito; (iii) aprovação em Comitê de
Crédito; (iv) levantamento inicial – agrícola e pecuário; (v) estruturação jurídica; e (vi) registro dos
ativos em sistema de custodia e liquidação financeira, conforme o caso.
I) Originação e Análise de Cadastro:
O processo de originação das transações envolve a seleção de emissores e desenho de estruturas
possíveis para as operações. Os principais aspectos considerados na seleção de emissores devem
ser: (i) histórico de relacionamento entre os emissores e os compradores de mercadorias (tais
como, tradings e frigoríficos); (ii) histórico e experiência no setor dos emissores; e (iii) identificação
de produção e produtividade dos emissores.
A análise de cadastro abrange os seguintes aspectos: (i) análise do histórico pessoal dos emissores
(produtores ou acionistas); (ii) verificação da documentação societária do emissor; (iii) verificação
da regularidade financeira; (iv) referências; e (v) visita ao local.
II) Análise de Crédito:
O principal objetivo da análise de crédito deve ser fornecer suporte ao processo de aprovação da
operação. Devem ser analisadas as principais demonstrações e indicadores econômico-financeiros,
de modo a se avaliar a capacidade de repagamento via geração de caixa.
III) Aprovação em Comitê de Crédito:
A estruturação de uma operação somente deve ser iniciada mediante a aprovação do Comitê de
Crédito. Além dos elementos apresentados nos tópicos acima, outros aspectos podem ser
avaliados, tais como: (i) nível de colateralização da transação vis à vis produção total do emissor;
(ii) grau de competitividade por matérias-primas na região; e (iii) cenário para o setor.
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IV) Levantamento de Dados Inicial (Agrícola e Pecuário):
Após a aprovação do Comitê de Crédito, devem ser emitidos laudos iniciais de viabilidade técnica
da operação, produzidos por empresas especializadas: (i) análise agrícola: Control Union; Cotecna;
EBW; e (ii) análise pecuária: Rural Monitoramentos.
As principais informações retratadas nos laudos devem ser, de acordo com as práticas do mercado:
1) Levantamento inicial agrícola: condição da lavoura; produtividade das áreas dadas em
garantia; produtividade estimada para o período da operação; condições agronômicas das
áreas e condições climáticas;
2) Levantamento inicial pecuário: condição do rebanho, detalhes de infra-estrutura e manejo;
condição de alimentação e suplementação dos animais; estimativa de engorda dos animais
no período.
V) Estruturação Jurídica:
O processo de estruturação jurídica deve ser composto de três etapas principais:
1) Análise de áreas, no caso de levantamento inicial agrícola: visa verificar a regularidade de
matrículas, certidões de penhor e contratos de arrendamento, apresentados pelos
proprietários das áreas. A regularidade desses documentos é fundamental, uma vez que as
garantias são constituídas nessas áreas;
2) Elaboração dos instrumentos jurídicos: nessa etapa, desenvolve-se a estrutura jurídica mais
adequada para a operação, com base nas características específicas dos lastros utilizados.
Além disso são elaboradas todos os instrumentos jurídicos necessários à operação, tais
como: CDCAs; CPRs; Instrumentos de Cessão Fiduciária; Contratos de Monitoramento,
dentre outros;
3) Formalização da operação: todos os documentos envolvidos na operação são conferidos
para validação dos registros nos cartórios competentes, caso aplicável.
VI) Registro dos ativos em sistema de custódia e liquidação financeira:
Após a formalização jurídica, os títulos originais são enviados a uma instituição financeira
autorizada a prestar serviços de custódia, que será responsável por efetuar o registro eletrônico e
custódia dos instrumentos. Vale ressaltar que o registro eletrônico e posterior custódia são somente
efetivados após a conferência e validação da formalização dos títulos.
5.3. Procedimentos e Formalização das Operações de Cessão de Direitos de Crédito ao
Fundo

5.3.1. Critérios de Elegibilidade e Condições de Cessão
Sem prejuízo do disposto abaixo, somente poderão ser objeto de aquisição pelo Fundo e cessão ao
Fundo Direitos de Crédito que atendam, cumulativamente, aos Critérios de Elegibilidade indicados
abaixo:
(a) as CPRs e/ou os CDCAs cujos Direitos de Crédito venham a ser adquiridos pelo Fundo devem
estar registrados na CETIP e/ou na BM&F e/ou em outros sistemas de registro, liquidação e
custódia reconhecidos pelo Banco Central ou autorizados pela CVM;
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(b) as CPRs e/ou os CDCAs cujos Direitos de Crédito venham a ser adquiridos pelo Fundo deverão
prever, necessariamente, a sua liquidação em moeda corrente nacional, ou seja, liquidação
financeira do título (não sendo, portanto, admitida a liquidação, como regra ordinária de
pagamento, mediante a entrega física de produtos e/ou gado);
(c) as cártulas das CPRs e/ou dos CDCAs cujos Direitos de Crédito venham a ser adquiridos pelo
Fundo deverão atender a todos os requisitos previstos nas Leis 8.929/94 e 11.076/04, os quais são
imprescindíveis à sua validade e emissão, inclusive no que diz respeito à necessidade de assinatura
dos respectivos emitentes;
(d) os emissores das CPRs e/ou dos CDCAs cujos Direitos de Crédito venham a ser adquiridos pelo
Fundo devem ser atuantes nos setores sucroalcooleiro e/ou pecuário bovino e as CPRs e os CDCAs
devem ser necessariamente lastreados em produtos ou direitos creditórios oriundos,
exclusivamente, dos referidos setores;
(e) o somatório dos valores nominais das CPRs e/ou dos CDCAs cujos Direitos de Crédito venham a
ser adquiridos pelo Fundo, detidos contra cada um dos sacados, não poderá representar
individualmente percentual pro-forma, quando da aquisição pretendida, superior a 7,5% (sete e
meio por cento) do patrimônio líquido do Fundo;
(f) o emissor das CPRs e/ou dos CDCAs cujos Direitos de Crédito venham a ser adquiridos pelo
Fundo não pode ter tido sua falência ou insolvência decretada, tampouco pode estar em processo
de recuperação judicial e/ou extrajudicial e/ou em processo similar que venha a ser criado por lei,
devendo o Custodiante verificar a ocorrência dessas situações em declarações assinadas pelo
Gestor, quando da aquisição do Direito de Crédito;
(g) o emissor das CPRs e/ou dos CDCAs cujos Direitos de Crédito venham a ser adquiridos pelo
Fundo não pode estar inadimplente no cumprimento de quaisquer de suas obrigações pecuniárias
para com o Fundo, quando da aquisição do Direito de Crédito;
(h) o somatório dos valores nominais das CPRs e/ou dos CDCAs lastreados em produtos ou direitos
creditórios oriundos do segmento de açúcar, cujos Direitos de Crédito venham a ser adquiridos pelo
Fundo, não poderá representar concentração pro-forma, quando da aquisição pretendida, superior
a 50% (cinqüenta por cento) do somatório dos valores nominais das CPRs e/ou dos CDCAs
lastreados em produtos ou direitos creditórios oriundos do setor sucroalcooleiro detidos pelo Fundo;
(i) o somatório dos valores nominais das CPRs e/ou dos CDCAs cujos Direitos de Crédito venham a
ser adquiridos pelo Fundo, de emissores dos estados de São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Goiás,
deverá representar no mínimo, quando da aquisição pretendida, o percentual de 70% (setenta por
cento) dos Direitos de Crédito Elegíveis;
(j) o Preço de Aquisição dos Direitos de Crédito deverá ser negociado levando-se em consideração
que não será permitido o pagamento de ágio sobre o Direito de Crédito e que cada Direito de
Crédito Elegível deverá atingir, no mínimo, remuneração correspondente a um dos parâmetros
indicados a seguir: (i) exclusivamente com relação às operações de aquisição de CPRs e/ou CDCAs
lastreados em produtos ou direitos creditórios oriundos do setor sucroalcooleiro, (A) à variação do
CDI, acrescida do percentual de 6,80% (seis inteiros e oitenta centésimos por cento) ao ano, ou
(B) à variação cambial do dólar norte-americano, acrescida do percentual de 11% (onze por cento)
ao ano, e (ii) exclusivamente com relação às operações de aquisição de CPRs e/ou CDCAs
lastreados em produtos ou direitos creditórios oriundos do setor pecuário bovino, (A) à variação do
preço da arroba de boi gordo, apurado pela ESALQ/BM&F, acrescida do percentual de 14%
(quatorze por cento) ao ano em arroba de boi gordo, ou (B) à taxa pré-fixada de 16% (dezesseis
por cento) ao ano.
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(k) as CPRs e/ou os CDCAs cujos Direitos de Crédito venham a ser adquiridos pelo Fundo deverão
contar com garantias que serão representadas, necessariamente, (i) pela cessão fiduciária de
recebíveis de contratos de compra e venda de mercadorias, celebrados entre os emissores das
CPRs e/ou dos CDCAs e os compradores de mercadorias (tais como, tradings e frigoríficos), e (ii)
pelo penhor de lavoura, produtos e/ou animais. O somatório dos valores das garantias (cessão
fiduciária e penhor), na data de aquisição de cada Direito de Crédito pelo Fundo, deverá
representar, no mínimo, 120% (cento e vinte por cento) do valor nominal das CPRs e/ou dos
CDCAs referentes a cada Direito de Crédito adquirido pelo Fundo; ainda, as garantias representadas
por penhor deverão representar, no mínimo, 100% (cem por cento) do valor nominal das CPRs
e/ou dos CDCAs referentes a cada Direito de Crédito adquirido pelo Fundo;
(l) a cessão fiduciária de recebíveis referida no subitem (k)-(i) acima, deverá ser formalizada por
meio de instrumentos de cessão fiduciária de recebíveis que disponham sobre o direcionamento dos
pagamentos referentes aos contratos de compra e venda de mercadorias, necessariamente, para
conta vinculada, mantida e controlada pelo Banif – Banco Internacional do Funchal (Brasil), S.A.,
Banco Citibank S.A. ou Banco BM&F de Serviços de Liquidação e Custódia S.A., que proporcione a
eficácia e exeqüibilidade das garantias acima referidas em benefício do Fundo, na qualidade de
cessionário das referidas CPRs e/ou CDCAs. Além disso, tais instrumentos de cessão fiduciária
estabelecerão que os compradores de mercadorias serão devidamente notificados acerca da cessão
fiduciária dos recebíveis dos contratos de compra e venda de mercadorias por eles celebrados;
(m) o penhor de lavoura, produtos e/ou animais referido no subitem (k)-(ii) acima deverá ser
obrigatoriamente de primeiro grau e registrado em nome do Fundo no competente Cartório de
Registro de Imóveis;
(n) as lavouras, produtos e/ou o rebanho de gado bovino, objeto de garantias e lastro das CPRs
e/ou CDCAs cujos Direitos de Crédito venham a ser adquiridos pelo Fundo, deverão estar sob o
monitoramento de, ao menos, uma Agência de Monitoramento, que estará(ão) devidamente
identificada(s) no(s) Contrato(s) de Monitoramento celebrado(s) no âmbito da emissão ou da
cessão das CPRs ou dos CDCAs ao Fundo;
(o) o somatório dos valores nominais das CPRs e/ou CDCAs vinculadas à variação cambial, cujos
Direitos de Crédito venham a ser adquiridos pelo Fundo, não poderão representar percentual proforma, quando da aquisição pretendida, superior a 25% (vinte e cinco por cento) do patrimônio
líquido do Fundo;
(p) o somatório dos valores nominais das CPRs e/ou dos CDCAs lastreados em produtos ou direitos
creditórios oriundos do setor pecuário bovino, cujos Direitos de Crédito venham a ser de
titularidade do Fundo, deverá representar concentração pro-forma de, no mínimo, 25% (vinte e
cinco por cento) do patrimônio líquido do Fundo;
(q) os Direitos de Crédito que venham a ser adquiridos pelo Fundo deverão corresponder à
totalidade do saldo devedor de cada CPR e/ou CDCA, não sendo permitida a aquisição fracionária
de CPRs e/ou CDCAs; e
(r) a data de vencimento da última parcela das CPRs e/ou CDCAs cujos Direitos de Crédito venham
a ser adquiridos pelo Fundo não poderá ser posterior a 31 de dezembro de 2011.
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O Custodiante será a instituição responsável por verificar e validar o atendimento dos Direitos de
Crédito aos Critérios de Elegibilidade em cada operação de aquisição de Direitos de Crédito pelo
Fundo.
Todas as informações que venham a ser encaminhadas pelos Cedentes e/ou pelo Gestor ao
Custodiante, a fim de que o Custodiante possa verificar o atendimento de Direitos de Crédito objeto
de aquisição pelo Fundo aos Critérios de Elegibilidade, serão encaminhadas por meio de arquivo
eletrônico, em formato acordado entre os Cedentes, o Gestor e o Custodiante, com cópia para o
Administrador.
Sem prejuízo do disposto acima, o Gestor somente negociará a compra de Direitos de Crédito que
atendam às seguintes condições de cessão (“Condições de Cessão”):
(i)

em se tratando de compra de CPRs e/ou CDCAs no mercado secundário, o emissor das
CPRs e/ou dos CDCAs cujos Direitos de Crédito serão adquiridos pelo Fundo não podem
estar inadimplentes no cumprimento de quaisquer de suas obrigações pecuniárias para com
o respectivo Cedente; e

(ii)

os Direitos de Créditos devem ter sido estruturados e formalizados de acordo com a Política
de Cadastro e Concessão de Crédito.

5.3.2. Formalização da Aquisição dos Direitos de Crédito pelo Fundo e Cessão dos Direitos de
Crédito ao Fundo
Toda e qualquer operação (i) de aquisição de Direitos de Crédito pelo Fundo no mercado primário e
(ii) de cessão de Direitos de Crédito ao Fundo no mercado secundário deverá ser amparada, ao
menos, mas não se limitando, pelos seguintes documentos:
a. Notificação encaminhada pelo Gestor ao Administrador e ao Custodiante, por escrito, por
meio eletrônico ou fac-símile, recomendando e aprovando a aquisição, pelo Fundo, de
carteira de Direitos de Crédito, a qual identificará e indicará tais Direitos de Crédito, objeto
de aquisição pelo Fundo, sendo que o Gestor será o único responsável, para todos os fins
de direito e perante os Quotistas, pela seleção dos Direitos de Crédito a serem adquiridos
pelo Fundo, bem como pela determinação do Preço de Aquisição de tais Direitos de
Crédito. O Custodiante será responsável por verificar o atendimento dos Direitos de Crédito
aos Critérios de Elegibilidade;
b. Disponibilização pelo Gestor, ao Administrador e ao Custodiante, dos seguintes
documentos:

c.

(i)

relatório de monitoramento elaborado por uma Agência de Monitoramento,
identificando o cronograma esperado da produção estimada do emissor da CPR
e/ou CDCA cujo Direito de Crédito esteja sendo adquirido pelo Fundo; e

(ii)

parecer jurídico atestando a validade da formalização dos Direitos de Crédito.

Notificação encaminhada pelo Custodiante ao Gestor e ao Administrador, por escrito, por
meio eletrônico ou fac-símile, por meio da qual o Custodiante informará que está apto a
registrar contabilmente, monitorar e custodiar os Direitos de Crédito objeto de aquisição
pelo Fundo, e que os mesmos atendem aos Critérios de Elegibilidade; e
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d. Na hipótese de aquisição de Direitos de Crédito realizada em mercado secundário, Contrato
de Cessão celebrado entre o Fundo e o Cedente dos Direitos de Crédito objeto de aquisição
pelo Fundo, que determinará as regras e condições referentes à operação de aquisição de
tais Direitos de Crédito pelo Fundo.
Para que ocorra a efetiva liquidação do Preço de Aquisição dos Direitos de Crédito Elegíveis ao
respectivo Cedente, o Administrador deverá enviar para o Custodiante por meio eletrônico ou facsímile (i) cópia do respectivo Contrato de Cessão, imediatamente após a assinatura, no caso de
cessão dos Direitos de Crédito ao Fundo no mercado secundário, ou (ii) cópia do comprovante de
registro do Direito de Crédito, em nome do Fundo, na CETIP ou na BM&F ou em outros sistemas de
registro, liquidação e custódia reconhecidos pelo Banco Central ou autorizados pela CVM, no caso
de aquisição de Direitos de Crédito pelo Fundo no mercado primário.
Nas cessões de Direitos de Crédito ao Fundo em mercado secundário, como regra geral, cada
operação de cessão será considerada formalizada e regular, após a verificação cumulativa do
disposto acima, e dos termos e condições específicos de cada Contrato de Cessão.
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6. SETORES DE ATUAÇÃO DOS EMISSORES DOS DIREITOS DE CRÉDITO
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SETORES DE ATUAÇÃO DOS EMISSORES DOS DIREITOS DE CRÉDITO
O Regulamento do Fundo estabelece que (i) os recursos do Fundo serão investidos,
preponderantemente, na aquisição de direitos de crédito decorrentes de CPRs para liquidação
financeira e CDCAs lastreados em direitos creditórios originados de negócios realizados entre
produtores rurais, ou suas cooperativas, e terceiros, inclusive financiamentos ou empréstimos,
relacionados com a produção, comercialização, beneficiamento ou industrialização de produtos ou
insumos agropecuários ou de máquinas e implementos utilizados na atividade agropecuária, e (ii)
os emissores das CPRs e/ou dos CDCAs devem ser atuantes e as CPRs e os CDCAs devem ser
lastreados em produtos ou direitos creditórios oriundos dos setores sucroalcooleiro e/ou pecuário
bovino.
Esta Seção destina-se a apresentar um breve descritivo dos setores sucroalcooleiro e de pecuária
bovina, nos quais atuam os emissores das potenciais CPRs e/ou dos CDCAs que irão integrar a
Carteira do Fundo de tempos em tempos.1
6.1. Visão Geral do Setor Sucroalcooleiro

6.1.1. Introdução
Para a correta caracterização do setor sucroalcooleiro torna-se necessário estabelecer uma
diferenciação importante. De um lado, o açúcar é um produto tradicional, produzido por mais de
121 países, com um mercado consumidor já maduro e com perspectiva de crescimento estável,
atrelado ao crescimento vegetativo da população. Por sua vez, o álcool é um produto de
importância recente no comércio mundial, com mais de 50 países produtores, dos quais apenas o
Brasil e os Estados Unidos são responsáveis por mais de 70% da produção total, apresentando, no
entanto, grandes perspectivas de crescimento, principalmente pelos desafios impostos à sociedade
na busca de uma alternativa ao uso do petróleo como fonte de energia.

6.1.2. O Setor Sucroalcooleiro
6.1.2.1. Informações Gerais
O Brasil é o maior produtor de açúcar e álcool do mundo. Durante a safra 2005/06, o agronegócio
respondeu por 27,9% do PIB total do Brasil, enquanto que somente o setor sucroalcooleiro foi
responsável por aproximadamente 1,8% do PIB total e por 6,5% do PIB da agricultura no Brasil,
empregando mais de um milhão de pessoas. Nessa mesma safra, o Brasil moeu 386,6 milhões de
toneladas de cana-de-açúcar, produziu 27,9 milhões de toneladas de açúcar (valor bruto) e 15,9
milhões de m³ de álcool. Na safra 2005/06, o Brasil exportou um total de 21 milhões de toneladas
de açúcar, representando aproximadamente 42,6% das exportações de açúcar do mundo. Na safra
2006/07, a produção brasileira de açúcar atingiu 32 milhões de toneladas.

A Seção referida neste parágrafo foi elaborada com base em fontes públicas, conforme indicado neste
Prospecto, e nos últimos dados disponíveis em tais fontes públicas.
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O gráfico abaixo apresenta a evolução da produção de cana-de-açúcar, açúcar e álcool no Brasil.
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O cultivo da cana-de-açúcar espalha-se por duas regiões no Brasil: (i) Centro-sul, que compõe as
Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país, compreendendo os estados do Paraná, São Paulo,
Minas Gerais, Rio e Janeiro, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e Goiás; e (ii) Norte-nordeste,
compreendendo os estados de Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Sergipe, Rio Grande do Norte e
Bahia. Em decorrência disso, o país apresenta dois períodos de safra, um para cada região: (i) na
Região Centro-sul, a safra ocorre entre os meses de abril e novembro e (ii) na Região Nortenordeste, entre os meses de setembro e março.
Na safra 2005/06, a cultura canavieira para a indústria sucroalcooleira na Região Centro-sul
representou cerca de 87,1% da produção brasileira, respondendo por aproximadamente 85,2% da
produção de açúcar e 90,0% da produção de álcool do Brasil.
O Brasil contou, na safra 2005/06, com cerca de 72 mil fornecedores de cana-de-açúcar e 320
unidades industriais sucroalcooleiras em operação, das quais, cerca de 240 encontram-se
localizadas na Região Centro-sul e as demais na Região Norte-nordeste. De acordo com
levantamento da Unica, na nova safra 2006/07 um número significativo de novas plantas devem
entrar em operação. No total, são mais de 70 unidades em montagem ou em projeto.
O vasto território do Brasil e seu clima favorável possibilitam uma grande oferta de terras
disponíveis para a produção de cana-de-açúcar, qualificando o país como o produtor de cana-deaçúcar de menor custo do mundo. As condições favoráveis do Brasil permitem que a cana-deaçúcar seja colhida entre cinco e seis vezes, antes que seja necessário replantar, o que representa
uma grande vantagem se comparado com outros países, como a Índia, por exemplo, onde a canade-açúcar precisa ser replantada, em média, a cada duas ou três colheitas.
O Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo, seguido pela Índia e pela China, tendo
produzido 386,6 milhões de toneladas na safra 2005/06. O ciclo de plantio da cana-de-açúcar
oferece vantagens significativas de custos em relação à beterraba, que precisa ser replantada todos
os anos e exige rotação de colheita, variando de períodos de cada três a cinco anos.
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Custos relativos de produção de açúcar (Brasil base 100, safra 2004/2005)
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6.1.2.2. Segmento de Álcool
O Brasil produziu 17,7 milhões de m³ de álcool, na safra 2006/07, o que representa cerca de
35,4% da produção mundial de álcool. Mais de 88,5% da produção brasileira de álcool é vendida
no mercado doméstico.
O uso do álcool como combustível no Brasil vem aumentando substancialmente nos últimos anos. A
produção de álcool combustível é basicamente dividida em dois tipos: (i) álcool hidratado, utilizado
diretamente nos veículos a álcool ou bicombustíveis; e (ii) álcool anidro, utilizado na mistura com a
gasolina. O álcool já foi usado como aditivo de combustível no Brasil, na década de trinta, mas a
sua importância em termos econômicos veio com a crise internacional do petróleo, em meados da
década de setenta. Foi nesse período que se deu a implantação do programa Pró-Álcool, a partir
pelo governo brasileiro, promovendo a mistura de álcool anidro à gasolina e estimulando a
produção de veículos que utilizavam o álcool hidratado como combustível. Tal iniciativa foi
introduzida em resposta aos altos preços do petróleo e à forte demanda interna por combustível,
tendo o Brasil optado pelo álcool hidratado como uma fonte alternativa de combustível para
minimizar a sua vulnerabilidade à crise do petróleo, aos déficits na balança comercial e à variação
cambial.
Um grande número de países produzem álcool atualmente, sendo que, no entanto, poucos
possuem relevância semelhante à do Brasil, que hoje é não apenas o maior exportador mundial,
mas também um dos maiores consumidores do mundo. Em termos de custos, o Brasil é de longe o
mais competitivo entre os produtores mundiais. As razões para isso são muitas, dentre elas podem
ser citadas a grande disponibilidade de terras adequadas ao plantio de cana-de-açúcar, tecnologia
agrícola e industrial de ponta, escala de produção e clima favorável.
Outro grande produtor mundial de álcool, os Estados Unidos da América produzem o álcool a partir
do milho e da beterraba. Estes insumos possuem custos de produção mais elevados e são menos
eficientes que a cana de açúcar na produção do álcool, tornando, assim, o etanol norte-americano
menos competitivo que o brasileiro.
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Estimativa de Custos Relativos de Produção de Álcool Média
2003/2005
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Os preços do álcool não são objeto de regulamentação no Brasil, sendo que o governo brasileiro
apenas define o percentual de mistura de álcool anidro na gasolina, situado na faixa entre 20,0% e
25,0%. Atualmente, a o percentual de mistura está estabelecido em 23,0% e as entidades deste
segmento vêm tentando demonstrar junto às autoridades a sua capacidade de atender o mercado,
ainda que a mistura seja fixada no percentual de 25%. Fontes ligadas ao setor defendem que o
aumento do percentual de mistura traz inúmeros benefícios, dentre os quais, a diminuição dos
preços ao consumidor e a redução das emissões poluentes dos automóveis.
Os preços do álcool anidro foram liberados em 1997, enquanto que os preços do álcool hidratado o
foram somente em 1999. Dada a flexibilidade e a rapidez da troca da produção de açúcar para a
produção de álcool e vice-versa, os preços do açúcar e do álcool mantêm uma alta correlação.

6.1.2.3. O Consumo de Álcool
Como resultado do Pró-Álcool, o número de veículos movidos a álcool cresceu significativamente. O
pico de vendas dos veículos movidos a álcool foi alcançado em 1986, quando foram vendidas 697,0
mil unidades, representando 88,6% das vendas internas de veículos leves. A demanda por veículos
movidos a álcool hidratado, entretanto, caiu bastante, posteriormente, devido a uma crise
localizada de abastecimento de álcool. A crise surgiu por um desequilíbrio entre as velocidades de
produção e de consumo. Enquanto a produção de álcool cresceu a uma taxa aproximada de 16,4%
ao ano, nos oito anos anteriores a 1988, a demanda potencial cresceu acima deste percentual,
devido ao grande volume de veículos movidos a álcool vendidos no mesmo período. Apesar da
redução na produção de açúcar para aumentar a produção de álcool, os volumes produzidos não
foram suficientes para atender à demanda, gerando a crise de abastecimento.
A redução na demanda de álcool hidratado posteriormente a esta crise foi compensada pelo uso
maior do álcool anidro. Durante a década de noventa, o governo promoveu o uso do álcool anidro
como um aditivo da gasolina. Atualmente, por determinação legal, toda a gasolina vendida no Brasil
deve ter um teor de álcool anidro fixado na faixa entre 20,0% e 25,0% (atualmente fixado em
23%).
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A partir de março de 2003, com a introdução de veículos bicombustíveis no Brasil, a demanda de
álcool hidratado aumentou significativamente. Os veículos bicombustíveis são projetados para
funcionar com gasolina, álcool ou com a mistura dos dois combustíveis em qualquer proporção. Em
2003, aproximadamente 48,2 mil veículos bicombustíveis foram vendidos no Brasil. Segundo a
Anfavea, em 17 de agosto de 2006, os veículos bicombustíveis atingiram a marca de 2,0 milhões de
unidades vendidas no Brasil. Conforme esta mesma fonte, no período de janeiro a setembro de
2006, 72,1% das vendas nacionais de veículos trazia a tecnologia que permite o uso do álcool e da
gasolina. Além disso, aproximadamente 80,2% da frota automotiva brasileira atual é composta de
veículos movidos exclusivamente à gasolina, que foram produzidos antes da introdução da
tecnologia bi-combustível no Brasil, sugerindo um espaço significativo para o aumento na
proporção de veículos bicombustíveis durante o processo de renovação da frota. Espera-se que o
crescimento na produção de veículos bicombustíveis aumente significativamente a demanda de
álcool hidratado no Brasil. De acordo com as previsões da Unica demonstradas no gráfico abaixo, a
demanda pelo álcool brasileiro deve atingir 27,3 milhões de m³ até a safra 2010/11.
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2007

O volume de exportação de álcool mostra-se historicamente inferior em comparação aos volumes
destinados ao mercado interno. Entretanto, principalmente em razão (i) da crescente preocupação
com o meio ambiente, em particular o aquecimento global oriundo das emissões de gases que
provocam o efeito estufa, e (ii) da necessidade de diminuição da dependência do petróleo, produto
finito produzido principalmente por países instáveis politicamente, a produção de álcool brasileira
tem sido vista com grande interesse. Tais fatores, aliados à grande disponibilidade de terras e a
melhor produtividade da cana-de-açúcar no Brasil credenciam o álcool brasileiro como uma das
alternativas energéticas mais promissoras para o futuro. Assim, segundo levantamento da
Coopersucar, as exportações, que na safra 2003/04 atingiram apenas 1,0 milhão de m³, na safra
2005/06 chegaram a quase 2,6 milhões de m³, sendo que a previsão para a nova safra 2006/07 já
aponta para um volume próximo de 3,0 milhões de m³.
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Os Estados Unidos e o Brasil respondem atualmente por cerca de 70% da produção mundial de
álcool. Países como Estados Unidos, Japão, China e Índia já adotam ou têm planos de adotar
programas de adição de álcool anidro à gasolina em substituição ao MTBE, produto que tem
enfrentado forte resistência por parte dos ambientalistas. Delegações de diversos países têm
visitado entidades e empresas do setor, bem como autoridades governamentais, para saber mais
sobre a produção de álcool e sobre a tecnologia dos carros bicombustíveis, de modo que as
declarações de tais delegações indicam que o crescimento no consumo mundial de álcool deverá
aumentar. O aumento da oferta global de álcool, assim, deve elevar a segurança para o incremento
da utilização do álcool anidro adicionado à gasolina, pois diminuirá o risco de uma eventual crise de
desabastecimento. Como muitos desses países não têm tradição na produção de álcool e
dificilmente terão capacidade de atender às suas futuras demandas sozinhos, existe a expectativa
de crescimento para as exportações brasileiras de álcool. As exportação brasileiras de álcool se
aproximaram de 2 milhões de m³ até Julho de 2007, o que representa um incremento de 116%
frente ao mesmo período do ano anterior, segundo dados da SECEX.
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6.1.2.4. Segmento de Açúcar
Conforme ilustra o gráfico abaixo, o Brasil é o produtor de açúcar de menor custo no mundo. Tal
eficiência decorre de seu clima favorável e dos desenvolvimentos tecnológicos, agrícolas e
industriais obtidos nos últimos trinta anos.

Custos Relativos de Produção de Açúcar Safra 2004/2005
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O desenvolvimento tecnológico brasileiro resultou em ciclos de safra mais longos, maior produção
de cana-de-açúcar por hectare, teores mais altos de açúcar na cana-de-açúcar processada e
redução nas perdas industriais, que resulta em uma maior produção de açúcar e álcool.
Os custos de produção do açúcar bruto na Região Centro-sul do Brasil são mais baixos que aqueles
verificados na Região Norte-nordeste, em decorrência da topografia e clima mais favoráveis, de
uma infra-estrutura de transportes mais desenvolvida, e da maior proximidade das usinas aos
portos e grandes centros consumidores do país. A privatização de rodovias, instalações portuárias e
ferrovias melhoraram os transportes e a infra-estrutura de exportação no Brasil, resultando em
custos reduzidos e menores prazos de entrega do açúcar aos mercados mundiais.

6.1.2.5. Consumo de Açúcar
O Brasil é um dos maiores consumidores de açúcar do mundo, totalizando aproximadamente 9,7
milhões de toneladas (Teu Keuel) na safra 2005/06. O consumo de açúcar no Brasil continua a
crescer, principalmente em virtude do aumento no consumo dos produtos industrializados com alto
teor de açúcar. Os fabricantes de alimentos, principalmente os fabricantes de refrigerantes,
chocolates e sorvetes, são responsáveis por aproximadamente metade do consumo doméstico de
açúcar.
De acordo com a USDA, o Brasil é o maior exportador de açúcar do mundo, com 21 milhões de
toneladas (valor bruto) exportadas na Safra 2006/07. As exportações brasileiras de açúcar
consistem basicamente de açúcar bruto e açúcar branco refinado. O açúcar bruto exportado é
embarcado a granel, para ser reprocessado nas refinarias. O açúcar refinado é usado na fabricação
de produtos alimentícios, tais como chocolate em pó, refrigerantes, produtos de varejo e
medicamentos.
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Produção e Consumo Mundial de Açúcar (Safra 2006/07)
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6.2. Visão Geral do Setor de Pecuária Bovina

6.2.1. Introdução
A carne bovina é uma fonte de nutrição rica em proteínas e o terceiro tipo de carne mais
consumido do mundo, atrás apenas das carnes suína e avícola. Em 2006, foram consumidos
mundialmente cerca de 51,7 milhões de toneladas de carne bovina. A parcela preponderante do
consumo mundial de carne bovina concentra-se no hemisfério ocidental e permaneceu
praticamente estável de 2005 a 2006.
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Consumo Per Capita Estimado por País (Kg / ano / hab)
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A USDA prevê que a maior parte do crescimento no consumo mundial de carne bovina esperado
para os próximos anos ocorrerá no Leste e Sudeste Asiáticos, na América Latina e no Oriente
Médio, em conseqüência do crescimento populacional e aumento de renda per capita previstos para
tais regiões, já que o consumo per capita de carne bovina é fortemente correlacionado com o
crescimento econômico. Além disso, as previsões apontam que o consumo de carne bovina
aumentará em todo o mundo na medida em que se diminuam, de modo geral, (i) as preocupações
sanitárias com o produto, incluindo BSE (vaca-louca) e a febre aftosa, e também (ii) as
preocupações com a saúde, mediante a consolidação dos benefícios do valor nutritivo da carne
bovina nos grandes mercados consumidores.
Consumo Doméstico de Carne Bovina Esperado para 2007 (Milhões de Toneladas)
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O rebanho mundial de gado bovino continuou praticamente estável de 2005 a 2006, com
aproximadamente 1,0 bilhão de cabeças de gado, em 31 de dezembro de 2006. Analistas do setor
prevêem que esse número aumentará ligeiramente até o fim de 2007. Em 2006, o crescimento da
criação de gado bovino foi notável no Brasil, na China e nos Estados Unidos, enquanto as maiores
reduções ocorreram no México e na Rússia, devido à queda da oferta de rações animais e à
escassez de outras matérias-primas.
As características de raça e de sistema de alimentação no Brasil fazem da taxa de abate brasileira
uma das menores entre os países que produzem comercialmente carne bovina, sugerindo um
potencial de crescimento significativo a ser desenvolvido. A América do Sul e a Oceania atualmente
são as áreas com maior excedente de produção de carne bovina no mundo, enquanto a União
Européia, América do Norte, Rússia e Leste Asiático são regiões que apresentam déficit em sua
produção.
A competitividade de um produtor de carne bovina no mercado internacional sofre impacto
significativo de sua estrutura de custos. Os dois principais componentes da estrutura de custos
geral do setor são os custos de matérias-primas e de industrialização. O custo efetivo líquido de um
produtor leva em conta também a receita gerada pela venda de subprodutos da produção de carne
bovina, tais como o couro e as miudezas. A competitividade de uma planta no mercado
internacional também é afetada pelos custos de transporte e distribuição. Segundo relatório da
AgraFNP, os custos de produção no Brasil são 40% menores, em relação aos Estados Unidos, e na
faixa de 10% a 15% menores, em relação a Austrália.

6.2.2. O Setor de Pecuária Bovina
Com uma estimativa de 160 milhões de cabeças de gado em 2007, o Brasil possui o maior rebanho
do mundo para fins comerciais. A Índia, apesar de ter o maior rebanho do mundo, não cria um
número significativo de cabeças de gado para fins comerciais por razões religiosas.
A tabela abaixo mostra o rebanho de gado bovino dos principais países produtores de carne bovina
(em milhões de cabeças) em 31 de dezembro de 2006, 2005, 2004 e 2003, bem como o rebanho
estimado para 2007:
Rebanho Bovino (em milhões de cabeças)
País
2007e
2006
2005
2004
Índia
282.0
282.0
282.3
282.5
Brasil
160.6
166.2
172.6
169.6
China
149.5
145.3
141.6
137.8
Estados Unidos
97.6
97.0
96.7
95.4
84.8
85.2
85.8
86.4
União Européia (1)
51.6
50.2
50.2
50.2
Argentina
28.4
28.6
27.8
27.3
Austrália
México
26.5
26.9
26.9
27.6
18.3
19.0
19.9
21.1
Rússia
Outros
87.7
89.5
89.3
75.0
TOTAL
987.0
989.9
993.1
988.0

2003
283.1
165.5
134.7
94.9
87.5
50.8
26.6
28.4
22.3
78.4
986.9

(1) Os dados da União Europeia incluem os 15 países membros em todos os anos indicados.

Fonte: USDA. (E) Estimado; (P) Preliminar.
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As exportações brasileiras de carne bovina aumentaram em aproximadamente 27,5%, em média,
de 2000 a 2006 em conseqüência: (i) do aumento da produtividade do setor de carne bovina
brasileiro, bem como a queda de seus custos de produção; (ii) do aumento do número de destinos
das exportações; (iii) da redução de barreiras sanitárias e comerciais; e (iv) da seca na Austrália,
um dos maiores exportadores de carne bovina a países asiáticos, ocorrida em 2002 e 2003.
Em abril de 2007, segundo dados divulgados pela SECEX, as exportações brasileiras de carne
bovina in natura chegaram a aproximadamente US$ 267 milhões, e o preço médio da carne bovina
vendida pelos exportadores brasileiros foi de US$ 2,5 por quilograma em 2006.
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Em média, o custo da terra no Brasil é significativamente menor que nos Estados Unidos e Europa.
Além disso, há mais terras disponíveis para pastagens no Brasil que nos outros grandes países
produtores de carne bovina, o que permite aos criadores de gado brasileiros utilizar pastos abertos,
em vez das práticas de criação e alimentação intensivas e confinadas utilizadas nos Estados Unidos,
Canadá e países da União Européia. Assim, o custo da ração no Brasil é, de forma geral, menor que
nos outros grandes países produtores de carne bovina, uma vez que rações naturais (feno ou
gramíneas) são mais baratas que alimentos à base de cereais. Esses fatores, entre outros,
contribuem para proporcionar ao Brasil custos de criação de gado substancialmente menores que
os de outros grandes produtores de carne bovina.
Ademais, recentemente, os grandes frigoríficos brasileiros passaram por um significativo processo
de capitalização, superando R$ 6,5 bilhões em recursos captados. Esses recursos vêm permitindo o
aumento dos investimentos no setor, elevando a capacidade de abate, a demanda por gado de
corte e o preço do boi gordo.
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Preços boi gordo - mercado à vista (R$/arroba)
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Recursos Captados em 2006 e 2007 (R$ M ilhões)
Empresa
IPO
Emissões Externas
Total
JBS
1,600
1,081
2,681
Marfrig
1,021
817
1,838
444
535
979
Minerva
Bertin
0
533
533
Independencia
0
492
492
Total
6,523
3,065
3,458
Fonte: Site de RI das Empresas

As vantagens competitivas e os investimentos no setor vêm elevando consistentemente a
importância da carne bovina brasileira sobre o comércio mundial.
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Considerando-se o período de nove meses encerrado em setembro de 2007, os principais destinos
das exportações de carne bovina brasileira in natura foram:

Brasil - Exportações Carnes "In Natura" (9M07)
Russia, 24.3%
Outros, 30.2%

Egito, 10.9%

Argélia, 3.1%
Venezuela, 3.4%

Paises Baix os, 9.0%

Reino Unido, 3.6%

Italia, 7.6%

Alemanha, 3.7%
Ira, 4.1%

Fonte: SECEX / MIDC / ABIEC

Já, no que diz respeito às exportações de carne bovina brasileira industrializada, considerando-se o
período de nove meses encerrado em setembro de 2007, os principais destinos do produto foram:
Brasil - Exportações Carnes Industrializadas (9M07)

Outros, 21.6%
Angola, 1.5%

EUA, 35.3%

Emirados Árabes, 1.7%
Alemanha, 2.0%
Cuba, 2.0%
Venezuela, 3.6%
Paises Baix os, 5.3%
Italia, 6.1%

Reino Unido, 20.9%

Fonte: SECEX / MIDC / ABIEC
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Além das boas perspectivas no mercado externo, o mercado regional apresenta-se como
importante canal de consumo de carne bovina para os produtores brasileiros.

6.2.3. Vantagens Competitivas do Setor de Pecuária Bovina no Brasil
A estrutura de custos é determinante para a competitividade das diferentes regiões produtoras de
gado no mundo. O Brasil oferece várias vantagens competitivas na produção de carne bovina em
relação aos seus concorrentes no mercado internacional. Dentre elas, destacam-se:
(i)

Baixo Custo de Produção: O Brasil tem o segundo menor custo de produção entre os grandes
países produtores mundiais, principalmente devido ao fato de grande parte de seu gado ser
criado em pastagem. Os custos de produção de carne bovina brasileiros são
aproximadamente 40% menores que os dos Estados Unidos e 10 a 15% menores que os da
Austrália, segundo relatório da AgraFNP;
Custo Histórico de Criação de Gado (US$ / Kg)
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(ii)

Potencial de Melhoria de Produtividade: Hoje, o Brasil tem o maior rebanho comercial de

(iii)

Disponibilidade de Terras e Recursos Hídricos: o Brasil tem a maior quantidade de terra
disponível para pastagens do mundo, além de abundantes recursos hídricos, o que permite
uma capacidade estimada de suportar o dobro de seu rebanho de gado atual. Tal
disponibilidade contribui diretamente para um menor preço do gado, beneficiando,
conseqüentemente, a competitividade da indústria da pecuária bovina brasileira.

(iv)

Práticas de Criação de Raças Resistentes a Doenças: Ao contrário de outros grandes
produtores de carne bovina (tais como Estados Unidos, União Européia e Austrália), o gado
brasileiro é alimentado com gramíneas, o que é amplamente considerado como um fator que
elimina o risco de um surto de BSE (vaca-louca) no país;

(v)

Vantagens de Saúde e Qualidade: A carne bovina brasileira caracteriza-se por seu baixo teor
de gordura e pela não utilização de produtos químicos e hormônios de crescimento. Tais
fatores são essenciais quando utilizados nas atividades de marketing da carne bovina
brasileira, principalmente junto às nações desenvolvidas.

gado bovino do mundo, com aproximadamente 160 milhões de cabeças, e uma das menores
taxas de abate. O aumento da taxa de abate no Brasil resultaria na elevação da produção
brasileira.
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6.2.4. Riscos Sanitários
Os riscos sanitários representam um importante fator no setor de carnes de qualquer país.
Atualmente, o Brasil adota um regulamento sanitário que leva em conta distinções regionais. Esse
método de regulamento sanitário é chamado zoneamento (ou regionalização) e estabelece que, no
caso de ocorrência de uma doença no território de um dado país, a localização geográfica da
doença é levada em conta, para que o país possa continuar exportando produtos (de fontes
animais e vegetais) das regiões livres da doença. O zoneamento já foi reconhecido e aceito por
importantes produtores mundiais e destinos do produto nacional, tais como União Européia, Egito,
Argentina, Filipinas, Rússia e Hong Kong. Esta metodologia, contudo, ainda não foi aceita, por
alguns outros importantes importadores de carne bovina e, em conseqüência disso, a carne in
natura brasileira não pode ser exportada para esses países.

6.2.5. Febre Aftosa
O Brasil é dividido em zonas também em relação à presença da febre aftosa. Nos últimos sete
anos, o Brasil progrediu muito em seu controle da febre aftosa, principalmente considerando-se
que praticamente todo o território brasileiro foi afetado pela doença em 1998. A maior parte do
rebanho brasileiro está situado em Estados considerados livres a febre aftosa. É importante
observar que a febre aftosa é um problema de saúde animal e não afeta seres humanos. As
exportações de carne in natura são limitadas durante surtos da doença, a fim de evitar prejuízos
econômicos no mercado externo.

Fonte: MAPA
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RELACIONAMENTO ENTRE AS PARTES ENVOLVIDAS COM O FUNDO E A OFERTA
7.1. Informações sobre as Partes

7.1.1. O Administrador
O Administrador é uma subsidiária integral do Distribuidor. O Administrador é uma sociedade com
sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Botafogo, n.º 501, 5º
andar - parte, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 59.281.253/0001-23, devidamente autorizada a
administrar fundos de investimento pela CVM.
O Administrador foi criado pelo Grupo UBS Pactual com foco exclusivo na gestão de recursos
financeiros de terceiros. Atualmente, o Grupo UBS Pactual administra em torno de R$ 71 bilhões
(dados de fevereiro de 2008, que incluem Fundos de Aplicação em Cotas – FICs), estando na
liderança de administração de recursos entre os bancos de investimento e de atacado, e na 4ª
posição entre os maiores administradores de recursos por volume de ativos (dados da ANBID, de
fevereiro de 2008).
Nos fundos administrados pelo Administrador, o acompanhamento do risco das posições em
carteira é realizado por uma estrutura on-line e outra off-line. A estrutura on-line visa a tornar mais
ágil a simulação dos prováveis impactos das posições assumidas, bem como dos cenários
vislumbrados pelos operadores sobre o desempenho dos portfólios. Assim, é possível que, em curto
espaço de tempo, sejam tomadas as medidas de adequação eventualmente necessárias para
enquadramento dos portfólios.
A estrutura off-line, centralizada no Banco UBS Pactual S.A., é responsável pela consolidação das
exposições, emissão de relatórios de VaR, simulação de cenários históricos, projetados e de ruptura
(“stress”), e pelo desenvolvimento das ferramentas de análise e monitoramento de risco.
A área de pesquisa macroeconômica e política é responsável por análises criteriosas da situação
econômica internacional e posterior formulação de cenários macroeconômicos e políticos
domésticos. Tais análises permitem a antecipação de movimentos de mercado.
Finalmente, o Administrador atua desde 2004 como administrador de fundos de investimento em
direitos creditórios e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em direitos
creditórios. Em fevereiro de 2008 o Administrador mantinha sob administração 11 fundos de
investimento em direitos creditórios, com patrimônio totalizando mais de R$ 1 bilhão.

7.1.2. O Gestor
A Vision Brasil Gestão de Investimentos e Participações Ltda., é uma sociedade com sede na cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Hungria, n.º 514, 9º andar, conjuntos 91 e 92, inscrita
no CNPJ/MF sob o n.º 07.793.323/0001-29, e devidamente autorizada pela CVM, por meio do Ato
Declaratório n.º 8.952, de 14 de setembro de 2006, para o exercício profissional de administração
de carteiras de investimentos e para realizar a gestão da Carteira do Fundo.
Fundada em 2006 por uma equipe de profissionais com mais de 15 anos de experiência no
mercado financeiro, a sociedade tem seu foco voltado para investidores institucionais estrangeiros
no Brasil.
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Os principais setores de investimento em que a sociedade atua incluem: agrícola, crédito, dívida
reestruturada e private equity. A sociedade atua com foco na prospecção e seleção de
oportunidades de investimentos e estruturação de garantias. Esse paradigma contribui, na visão da
sociedade, para a evolução do volume de ativos sob sua gestão:
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Atualmente, a sociedade é responsável pela gestão de um patrimônio líquido de cerca de R$ 1,4
bilhão.
Como gestora de carteira de fundos de investimento em direitos creditórios, a sociedade busca
identificar oportunidades de investimento em diferentes setores econômicos, dentre eles, o agrícola
e o de crédito. Nesta data, há outros três fundos de investimento em direitos creditórios sob a
gestão da sociedade.
Seus principais sócios são:
a) Amaury Junior, 49 anos, PhD em Engenharia e Matemática Aplicada pela Massachusetts
Institute of Technology (MIT). Antes de ingressar na sociedade, Amaury foi (i) sócio
fundador e CIO (2003-06) da Capitania Asset Management; (ii) tesoureiro e head trader do
Bank of America (2001-03); tendo também (iii) exercido diversas funções no Banco JP
Morgan (1992-99);
b) Fabio Greco, 43 anos, MBA no IMD em Lausanne, Suíça. Antes de ingressar na sociedade,
Fabio foi (i) sócio fundador e CIO (2003-06) da Capitania Asset Management; (ii) head de
derivativos e co-head de trading proprietário do Bank of America (1998-2003); e (iii) head
de renda fixa do Chase Manhattan (1989-1994); e
c) Ken Wainer, 35 anos, MBA no MIT Sloan School of Management e formado em
administração de empresas na Harvard University. Antes de ingressar na sociedade, Ken
trabalhou como (i) head de investimentos em mercados emergentes na Signet Research &
Advisory (2004-06); (ii) diretor da Matterhorn Ltda - Family Office (2003-04); e (iii)
investment banker no Violy, Byorum & Co. Inc. (2002-03).
O comitê de aprovação de investimento da sociedade funciona com a presença obrigatória de (i) ao
menos 2 dos 3 principais sócios; (ii) ao menos 1 dos administradores de carteira; (iii) do sênior
banker comercial; (iv) do gerente de controle e monitoramento; e (v) 2 integrantes de funções de
estruturação.
A aprovação de investimentos no agronegócio conta com exigências rígidas, tais como: (i) mínimo
de 120% do valor liberado em garantia de produto e/ou recebíveis formalizados por contratos de
fornecimento; (ii) anuência obrigatória do “off-taker”; (iii) monitoramento constante de garantias
através da contratação de empresas especializadas; (iv) estrutura de “covenants” que visa
identificar os eventuais primeiros sinais de deterioração de crédito dos devedores, de forma a
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buscar otimizar a execução das garantias e a zeragem das posições; e (v) conta vinculada para
recebimento das garantias e amortizações em bancos de primeira linha, sem a interferência dos
devedores.
Além disso, todas as decisões tomadas contam com a lavratura de ata formalizando a decisão.
Ainda, o grupo do qual a sociedade é parte integrante conta com as seguintes equipes:
(i)
Gestão: 6 integrantes – (i) Felipe Nobre (administrador de carteira); (ii) Pedro Cutolo
(administrador de carteira); (iii) Antônio Rodrigues (mesa de operações); (iv) Ronaldo
Andrade (mesa de operações); (v) Primo Aldrigue Jr. (gestor de risco); e (vi) Chow H.
Juei (analista de investimento);
(ii)
Crédito Agrícola: 4 integrantes – (i) Fabrício Ferraz (originação agro); (ii) Fernanda
Rossetti (estruturação); (iii) Flávio Cagno (estruturação); e (iv) Nelson Guzzoni
(controle e monitoramento);
(iii)
Bioenergia: 3 integrantes – (i) André L. Jakubovicz (portfolio manager); (ii) Walter
Tatoni (PCHs); e (iii) Ricardo Roccia (biocombustíveis);
(iv)
Private Equity: 5 integrantes – (i) Fernando Jank (private equity sênior); (ii) Samy
Yoshima (infra-estrutura agro); (iii) Rogério Penalva (PE portfolio manager); (iv) Flávio
Zaclis (PE portfolio manager); e (v) Roberto Zac (analista); e
(v)
Comercial: 2 integrantes – (i) João Adamo (sênior banker); e (ii) Gustavo Rodrigues
(banker).
O grupo do qual a sociedade é parte possui experiência no setor, contando com uma equipe de
profissionais experientes no mercado e uma rede de relacionamentos em diversos setores do
agronegócio. Sua expertise na administração de operações trouxe a presença de profissionais
especializados no monitoramento de garantias e a realização de acompanhamento constante da
performance do produtor rural. A experiência do grupo do qual a sociedade é parte é demonstrada
pela realização de mais de R$ 900 milhões em operações de crédito já estruturadas, casos pontuais
de atrasos em repagamentos, além de ter atuado em um dos leading cases referentes a execução
de CPRs.
Operações de crédito (acumulado)
R$ 700.000.000
Pecuária

R$ 600.000.000

Açúcar e Álcool

R$ 500.000.000

Outras

R$ 400.000.000
R$ 300.000.000
R$ 200.000.000
R$ 100.000.000
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O grupo do qual a sociedade é parte conta com experiência em investimentos no agronegócio,
tendo realizado diversas operações nesse segmento, dentre as quais, destacam-se: (i) Produção
agrícola (soja, algodão, gado, cana de açúcar e madeira) e aquisição de terras agricultáveis de
fronteira, com 340 mil hectares de terras adquiridas e mais de 400 mil hectares opcionados; e (ii)
Mais de R$ 600 milhões em operações de crédito para o setor de pecuária bovina e mais de R$ 300
milhões em operações de crédito para o setor sucroalcooleiro.
A estrutura desenvolvida para a realização de operações de crédito com participação da sociedade
para o setor sucroalcooleiro é a seguinte:
Pagamento em conta
segregada ($)

Off-taker
Contrato de venda
de açúcar e/ou álcool

Entrega de açúcar
e/ou álcool

Emissão de CPRs
lastreados em
cana-de-açúcar
Produtor de
cana de açúcar

Usina de
açúcar

Financiamentos (CDCAs
lastreados em CPRs)

Financiamentos ($)

Monitoramento
da safra de cana
de açúcar

Investidor
Financiamentos ($)

Monitoramento
da moagem da
cana de açúcar

Por sua vez, a estrutura desenvolvida para a realização de operações de crédito com participação
da sociedade para o setor pecuário bovino é a seguinte:
Pagamento em conta
segregada ($)
Off-taker

Contrato de
venda do gado

Entrega do
gado para abate

Produtor

Investidor
Financiamento
(CPRs)

Monitoramento
do gado
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Dentre as principais operações já estruturadas com a participação da sociedade destacam-se os
seguintes “off-takers”: (i) JBS S.A. (Friboi); (ii) Bertin S/A; (iii) Marfrig Frigoríficos e Comércio de
Alimentos S/A; (iv) Noble Américas Corp.; (v) Crystalsev Comércio e Representações Ltda.; (vi)
Alcoolvale S/A Álcool e Açúcar; (vii) Bauch Energy Brasil Com. Imp. e Exportação Ltda.; (viii) Cia
Brasileira de Petróleo Ipiranga; (ix) Sucocítrico Cutrale Ltda.; (x) Ajinomoto Interamericana Ind. e
Com. Ltda.; (xi) Cia. Importadora e Exportadora Coimex; (xii) Minerva S.A.; (xiii) Sucden MiddleEast; e (xiv) Independência S.A.

7.1.3. O Custodiante
O Custodiante, pertencente ao Grupo Santander, é uma sociedade com sede na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, à Rua Amador Bueno, n.º 474, inscrito no CNPJ/MF sob n.º
61.472.676/0001-72.
O Custodiante pertence ao Grupo Santander que está entre os 10 maiores bancos do mundo por
valor de mercado, é o maior banco na zona do euro e a maior instituição financeira da América
Latina.
O Grupo Santander possui mais de US$ 930 bilhões em ativos de clientes sob custódia pelo mundo
sendo mais de US$ 150 Bilhões de ativos de clientes sob custódia na América Latina.
Atualmente, o Custodiante possui mais de R$110 bilhões de ativos de clientes sob custódia, sendo
R$ 55,5 bilhões de terceiros e R$ 54,7 bilhões da asset management do Grupo Santander, segundo
publicação da ANBID (base: jan/08).
Para os serviços de Custódia, o Grupo Santander atua hoje em mais de 30 países pelo mundo,
sendo 6 países na América Latina (Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México e Venezuela), onde se
transformou em um dos maiores provedores destes serviços na região, atuando como provedor
regional de serviços para grandes clientes institucionais e corporativos.
O Grupo Santander possui vasta experiência na prestação de serviços a investidores institucionais
locais e estrangeiros. São mais de 25 anos de prestação de serviços para este público na Europa.
No Brasil, o Custodiante atua nos serviços de custódia qualificada desde 1997.
O Custodiante é o primeiro e único custodiante na América do Sul com rating em serviços de
custódia (Standard & Poors - Agosto/05). Em 2007 o Custodiante foi reconhecido pela revista
Global Custodian o melhor custodiante para investidores não residentes.
O Custodiante também é signatário do Código de Auto-Regulação de Serviços Qualificados da
ANBID desde o seu lançamento, o que assegura conformidade com as melhores práticas de
mercado.
O Custodiante oferece soluções completas através de sua Área de Serviços a Investidores, tais
como: (i) serviços relacionados à custódia e controladoria (serviços qualificados) de ativos, (ii)
administração e custódia de fundos de investimentos em direitos creditórios, (iii) fundos
multipatrocinados, (iv) custódia e representação local para investidores não residentes (conforme
Resolução CMN n.º 2689, de 26 de janeiro de 2000), (v) escrituração de quotas de fundos de
investimento, (vi) escrituração de ações, (vii) banco liquidante nas clearings CETIP e CBLC, (viii)
“Escrow Account” e (ix) “Clearing Agent” (BM&F e BOVESPA).
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Na custódia de fundos de investimentos em direitos creditórios, o Custodiante está estruturado sob
o ponto de vista de conhecimento técnico, operativo e de tecnologia para oferecer soluções de
qualidade, com elevado grau de automação focadas nas diferentes necessidades de clientes. As
atividades relacionadas à prestação de serviços de custódia de fundos de investimento em direitos
creditórios abrangem desde o controle e acompanhamento do critérios dos recebíveis, aplicação de
exigibilidades, controle da liquidação financeira e física, contabilidade, controladoria, aplicação dos
critérios de apreçamento dos ativos, escrituração de cotas, gerenciamento das carteiras,
conciliações automatizadas de estoque, além de toda proteção segurança de infra-estrutura
tecnológica, sites alternativos de contingência entre outros.

7.1.4. O Distribuidor
O Distribuidor é uma instituição financeira, integrante do sistema de distribuição de valores
mobiliários com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Botafogo,
n.º 501, 5º e 6º andares, inscrita no CNPJ/MF sob n.° 30.306.294/0001.45.
O Distribuidor é o sucessor do Banco Pactual e um dos principais bancos de investimento do Brasil,
com capital majoritariamente nacional, especializado nas áreas de administração de recursos,
tesouraria, finanças corporativas, distribuição de ativos, corretagem e Private Banking.
O Banco Pactual foi fundado em 1983, como distribuidora de títulos e valores mobiliários.
Atualmente como banco múltiplo, o Distribuidor tem patrimônio líquido de R$ 3,9 bilhões (dados de
dezembro de 2007). Nos últimos exercícios, os ativos do banco concentravam-se principalmente em
títulos públicos federais e de emissão de instituições financeiras de primeira linha e, em menor
extensão, em títulos de renda variável negociados em mercados organizados e com elevado grau
de liquidez. A despeito de ser banco múltiplo, o Distribuidor praticamente não opera com crédito
direto.
Em termos de desempenho, a capacidade de antecipação dos cenários da economia brasileira e a
análise apurada dos riscos envolvidos nos diversos mercados fizeram com que o Banco Pactual
obtivesse destacado histórico de performance ao longo de seus 24 anos de existência. Desde o
começo de suas atividades, é característica do banco de manter rigoroso controle de risco, com
foco na preservação de capital.
Com a aquisição do Banco Pactual S.A. pelo UBS, o Distribuidor aumentou significativamente a
escala das atividades no Brasil, sendo atualmente um dos principais prestadores de serviços de
banco de investimento, gestão de patrimônio e gestão de ativos do país.
O UBS Pactual atua desde 2004 na distribuição de fundos de investimento em direitos creditórios,
tendo realizado mais de 14 ofertas públicas nos mais variados segmentos como crédito consignado,
non performing loan e fluxo futuro de energia elétrica tendo atuação destacada no mercado de
Fundo de Investimento em Cotas de FIDC (FIC FIDC).

7.1.5. A Agência Classificadora de Risco
A Agência Classificadora de Risco é uma agência classificadora de risco especializada, com sede na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Bela Cintra, nº. 904, 4º andar, inscrita no
CNPJ/MF sob nº. 01.813.375/0002-14.
A Agência Classificadora de Risco começou operar no mercado brasileiro no início da década de 80,
tendo estabelecido uma subsidiária local em 1997, que sucedeu o escritório de representação e
quando passou a atribuir também ratings nacionais aos bancos e empresas brasileiras. Em abril de
2003, a Agência Classificadora de Risco adquiriu a Atlantic Rating, maior agência nacional, com
atuação no Brasil desde 1992.
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Agência Classificadora de Risco possui equipe de analistas locais com profundo conhecimento e
ampla experiência em relação à economia e ao mercado de capitais nacional, com o suporte e
apoio dos escritórios localizados em outros paises. Conta com uma equipe de profissionais de cerca
de trinta pessoas baseadas em escritórios no Rio de Janeiro e São Paulo, a Agência Classificadora
de Risco está posicionada para prover informação de qualidade sobre crédito no Brasil para a
comunidade de investidores, tanto brasileiros como internacionais.
A Agência Classificadora de Risco publica vários tipos de ratings. Os mais comuns deles são os
ratings de crédito, mas a Agência Classificadora de Risco também publica outros ratings, scores e
avaliações relativas de força financeira ou operacional das instituições. Por exemplo, a Agência
Classificadora de Risco atribui ratings específicos de servicers de hipotecas residenciais e
comerciais; gestores de recursos; e fundos de investimento.
Adicionalmente, a Agência Classificadora de Risco publica ratings baseados em avaliações
quantitativas, tais como o rating de força financeira - Q, que é uma medida pontual de uma
companhia de seguros e com base unicamente em modelos estatísticos.

7.1.6. Os Auditores Independentes
Os Auditores Independentes são uma sociedade com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Rua Dr. Renato Paes de Barros, n.º 33, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 57.755.217/000129.
A KPMG foi criada em 1987, com a fusão da Peat Marwick International (PMI) e da Klynveld Main
Goerdeler (KMG), assim como suas firmas-membro individuais. Nos últimos três séculos, o histórico
da organização foi marcado pelos nomes de seus principais membros-fundadores, cujas iniciais
formam o nome "KPMG".
A rede KPMG é uma rede global de firmas independentes que prestam serviços profissionais de
“Audit”, “Tax” e “Advisory”. Está presente em 144 países e tem mais de 104.000 profissionais
atuando em firmas-membro em todo o mundo.
As firmas-membro da rede KPMG são independentes entre si e afiliadas à KPMG International, uma
cooperativa suíça. A KPMG International não presta serviços a clientes.
No Brasil, possui aproximadamente 1.700 profissionais distribuídos em 8 Estados e Distrito Federal,
12 cidades e 13 escritórios situados em São Paulo (sede), Belo Horizonte, Brasília, Campinas,
Curitiba, Fortaleza, Goiania, Jaraguá do Sul, Manaus, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Carlos.
Os Auditores Independentes prestam serviços de auditoria para fundos de investimentos em
direitos creditórios, estando entre as empresas líderes neste segmento no Brasil.
7.2. Relacionamento entre as Partes

7.2.1. Relacionamento entre o Administrador e o Gestor
Na data deste Prospecto, o Administrador e o Gestor não mantinham qualquer relacionamento
comercial além do relacionamento decorrente do fato de o Administrador ser a instituição
administradora e o Gestor ser o gestor da Carteira do Fundo, formalizado por meio da celebração
do Contrato de Gestão entre ambos.
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7.2.2. Relacionamento entre o Administrador e o Custodiante
Na data deste Prospecto, o Administrador e o Custodiante mantinham, além do relacionamento
decorrente do fato de o Administrador ser a instituição administradora e o Custodiante ser o
custodiante do Fundo, relacionamento comercial decorrente do fato do Administrador ser
administrador de outros fundos de investimento que têm como custodiante o Custodiante.
Os contratos relativos ao relacionamento existente entre ambos são contratos de prestação de
serviços de custódia qualificada, controladoria e escrituração de cotas de fundos de investimento
em direitos creditórios, decorrentes das atividades cotidianas das partes. Tais contratos são
celebrados pelos valores de mercado dos respectivos serviços e seu valor médio equivale a
aproximadamente 0,2% sobre o patrimônio líquido de cada um desses fundos, de modo que
inexiste qualquer contrato considerado relevante para os fins do disposto no item 1.2, do Anexo
III-A, da Instrução CVM n.º 400/03.

7.2.3 Relacionamento entre o Administrador e o Distribuidor
Na data deste Prospecto, o Administrador era uma subsidiária integral do Distribuidor e atuava como
principal prestador de serviços de administração de fundos de investimento estruturados pelo Distribuidor.

7.2.4. Relacionamento entre o Administrador e a Agência Classificadora de Risco
Na data deste Prospecto, o Administrador e a Agência Classificadora de Risco mantinham, além do
relacionamento decorrente do fato de o Administrador ser a instituição administradora do Fundo e
a Agência Classificadora de Risco ser a agência classificadora de risco das Quotas do Fundo,
relacionamento comercial existente em razão do Administrador ser administrador e/ou gestor de
outros fundos de investimento que têm como instituição classificadora de risco a Agência
Classificadora de Risco.
Os contratos relativos ao relacionamento existente entre ambos são contratos de prestação de
serviços para classificação de risco de fundos de investimento em direitos creditórios, celebrados
entre outros fundos administrados pelo Administrador e a Agência Classificadora de Risco,
decorrentes das atividades cotidianas das partes. Tais contratos são celebrados pelos valores de
mercado dos respectivos serviços e possuem valor médio de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil
reais) ao ano, de modo que inexiste qualquer contrato considerado relevante para os fins do
disposto no item 1.2, do Anexo III-A, da Instrução CVM n.º 400/03.

7.2.5. Relacionamento entre o Administrador e os Auditores Independentes
Na data deste Prospecto, o Administrador e os Auditores Independentes mantinham, além do
relacionamento decorrente do fato de o Administrador ser a instituição administradora do Fundo e
os Auditores Independentes serem auditores independentes do Fundo, relacionamento comercial
existente em razão do Administrador ser administrador e/ou gestor de outros fundos de
investimento que têm como auditor independente os Auditores Independentes.
Os contratos relativos ao relacionamento existente entre ambos são contratos de prestação de
serviços de auditoria contábil de fundos de investimentos, celebrados entre outros fundos
administrados pelo Administrador e os Auditores Independentes, decorrentes das atividades
cotidianas das partes. Tais contratos são celebrados pelos valores de mercado dos respectivos
serviços e possuem valor médio de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) ao ano, de modo que
inexiste qualquer contrato considerado relevante para os fins do disposto no item 1.2, do Anexo
III-A, da Instrução CVM n.º 400/03.
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7.2.6. Relacionamento entre o Gestor e o Custodiante
Na data deste Prospecto, o Gestor e o Custodiante mantinham, além do relacionamento decorrente
do fato de o Gestor ser o gestor da Carteira do Fundo e o Custodiante ser o custodiante do Fundo,
relacionamento comercial existente em razão do Gestor ser administrador e/ou gestor de outros
fundos de investimento que têm como custodiante o Custodiante.
Os contratos relativos ao relacionamento existente entre ambos são contratos de prestação de
serviços de custódia qualificada, controladoria e escrituração de cotas de fundos de investimento em
direitos creditórios celebrados entre o Custodiante e o administrador de outros fundos cuja carteira é
gerida pelo Gestor ou entre o Custodiante e o Gestor, na qualidade de administrador de outros fundos
de investimento, decorrentes das atividades cotidianas das partes. Tais contratos são celebrados
pelos valores de mercado dos respectivos serviços e seu valor médio equivale a 0,15% sobre o
patrimônio líquido de cada um desses fundos, de modo que inexiste qualquer contrato considerado
relevante para os fins do disposto no item 1.2, do Anexo III-A, da Instrução CVM n.º 400/03.

7.2.7. Relacionamento entre o Gestor e o Distribuidor
Na data deste Prospecto, o Gestor e o Distribuidor não mantinham qualquer relacionamento
comercial além do fato de o Gestor ser o gestor da Carteira do Fundo e o Distribuidor ser a
instituição responsável pela distribuição das Quotas do Fundo.

7.2.8. Relacionamento entre o Gestor e a Agência Classificadora de Risco
Na data deste Prospecto, o Gestor e a Agência Classificadora de Risco mantinham, além do
relacionamento decorrente do fato de o Gestor ser o gestor da Carteira do Fundo e a Agência
Classificadora de Risco ser a agência classificadora de risco das Quotas do Fundo, relacionamento
comercial existente em razão de tratativas sobre a Agência Classificadora de Risco vir a ser a
instituição classificadora de risco de outros fundos de investimento que têm como administrador
e/ou gestor o Gestor.
A relação entre o Gestor e a Agência Classificadora de Risco deriva de proposta para a prestação de
serviços para classificação de risco de fundos de investimento em direitos creditórios, em razão das
atividades cotidianas das partes. Tal proposta comercial é baseada em valores de mercado dos
respectivos serviços e possui valor médio de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) ao ano, de modo
que inexiste qualquer contrato considerado relevante para os fins do disposto no item 1.2, do
Anexo III-A, da Instrução CVM n.º 400/03.

7.2.9. Relacionamento entre o Gestor e os Auditores Independentes
Na data deste Prospecto, o Gestor e os Auditores Independentes mantinham, além do
relacionamento decorrente do fato de o Gestor ser o gestor da Carteira do Fundo e os Auditores
Independentes serem auditores independentes do Fundo, relacionamento comercial existente em
razão do Gestor ser administrador e/ou gestor de outros fundos de investimento que têm como
auditor independente os Auditores Independentes. Ainda, os Auditores Independentes atuam como
auditores de outras sociedades do grupo do qual o Gestor faz parte.
Os contratos relativos ao relacionamento existente entre ambos são contratos de prestação de
serviços de auditoria contábil de fundos de investimentos, celebrados entre os Auditores
Independentes e outros fundos administrados pelo Gestor ou cuja carteira é gerida pelo Gestor,
decorrentes das atividades cotidianas das partes. Tais contratos são celebrados pelos valores de
mercado dos respectivos serviços e possuem valor médio de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ao
ano, de modo que inexiste qualquer contrato considerado relevante para os fins do disposto no
item 1.2, do Anexo III-A, da Instrução CVM n.º 400/03.
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7.2.10. Relacionamento entre o Distribuidor e o Custodiante
Na data deste Prospecto, o Distribuidor e o Custodiante não mantinham qualquer relacionamento
comercial, além do fato de o Distribuidor ser a instituição responsável pela distribuição das Quotas
do Fundo e o Custodiante ser o custodiante do Fundo, e do fato de o Distribuidor ser distribuidor de
outros fundos de investimento que têm como custodiante o Custodiante.

7.2.11. Relacionamento entre o Distribuidor e a Agência Classificadora de Risco
Na data deste Prospecto, o Distribuidor e a Agência Classificadora de Risco não mantinham
qualquer relacionamento comercial, além do fato de o Distribuidor ser a instituição responsável pela
distribuição das Quotas do Fundo e a Agência Classificadora de Risco ser a agência classificadora
de risco das Quotas do Fundo, e do fato de o Distribuidor ser distribuidor de outros fundos de
investimento que têm como instituição classificadora de risco a Agência Classificadora de Risco.

7.2.12. Relacionamento entre o Distribuidor e os Auditores Independentes
Na data deste Prospecto, o Distribuidor e os Auditores Independentes não mantinham qualquer
relacionamento comercial, além do fato de o Distribuidor ser a instituição responsável pela
distribuição das Quotas do Fundo e os Auditores Independentes serem auditores independentes do
Fundo e do fato de o Distribuidor ser distribuidor de outros fundos de investimento que têm como
auditor independente os Auditores Independentes.

7.2.13. Relacionamento entre o Custodiante e a Agência Classificadora de Risco
Na data deste Prospecto, o Custodiante e a Agência Classificadora de Risco não mantinham
qualquer relacionamento comercial, além do fato de o Custodiante ser o custodiante do Fundo e a
Agência Classificadora de Risco ser a agência classificadora de risco das Quotas do Fundo e do fato
de a Agência Classificadora de Risco prestar serviços de classificação de risco para outros fundos de
investimento em que o Custodiante atua como custodiante.

7.2.14. Relacionamento entre o Custodiante e os Auditores Independentes
Na data deste Prospecto, o Custodiante e os Auditores Independentes não mantinham qualquer
relacionamento comercial, além do fato de o Custodiante ser o custodiante do Fundo e os Auditores
Independentes serem auditores independentes do Fundo, e do fato de os Auditores Independentes
prestarem serviços de auditores independentes para outros fundos de investimento em que o
Custodiante atua como custodiante.

7.2.15. Relacionamento entre a Agência Classificadora de Risco e os Auditores Independentes
Na data deste Prospecto, a Agência Classificadora de Risco e os Auditores Independentes não
mantinham qualquer relacionamento comercial, além do fato de a Agência Classificadora de Risco
ser a agência classificadora de risco das Quotas do Fundo e os Auditores Independentes serem
auditores independentes do Fundo, e do fato de os Auditores Independentes prestarem serviços
de auditores independentes para outros fundos de investimento que têm como agente classificador
de risco a Agência Classificadora de Risco.

7.2.16. Diante do fato de que, na data deste Prospecto, inexistia qualquer Direito de Crédito

Elegível ou Ativo Financeiro na Carteira do Fundo, não é possível indicar relacionamentos existentes
entre o Administrador, o Gestor, o Distribuidor, o Custodiante, a Agência Classificadora de Risco e
os Auditores Independentes frente aos Cedentes, originadores ou não dos Direitos de Crédito, e
devedores de Direitos de Crédito.
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7.3. Conflitos de Interesse
Por conta da acumulação das funções de Agente de Depósito e Agente de Cobrança pelo Gestor e
da possibilidade do Fundo contratar operações com empresas controladoras, controladas, coligadas
e/ou subsidiárias do Administrador e/ou do Gestor ou, ainda, com carteiras e/ou fundos de
investimento administrados e/ou geridos pelo Administrador e/ou pelo Gestor ou pelas pessoas a
eles ligadas, bem como pela possibilidade do Fundo adquirir Direitos de Crédito que tenham sido
estruturados pelo, ou com a colaboração do Gestor e/ou por pessoas a ele ligadas, não se pode
afastar eventual conflito de interesses por parte do Administrador e/ou do Gestor no exercício de
suas respectivas funções relacionadas ao Fundo.
Não obstante o disposto acima, o Administrador e o Gestor manifestam a sua completa
independência na realização de suas respectivas atividades.
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8. ANEXOS
Anexo I

- Sumário dos Documentos da Operação

Anexo II

- Cópia do ato que aprovou a constituição do Fundo, o inteiro teor do Regulamento, a realização
da Primeira Emissão, e o Suplemento referente à Primeira Emissão, bem como Cópia do
Instrumento Particular de Primeira Alteração do Regulamento do Fundo, que alterou o
Regulamento e o Suplemento referente à Primeira Emissão, acompanhada de cópias do
Regulamento e do Suplemento referente à Primeira Emissão, em vigor na data deste Prospecto

Anexo III - Relatório da Agência Classificadora de Risco das Quotas da Primeira Emissão
Anexo IV - Procedimentos de Cobrança dos Direitos de Crédito Inadimplidos
Anexo V

- Declarações do Administrador e do Distribuidor nos termos do artigo 56 da Instrução CVM nº 400/03

ANEXO VI - Declaração do Administrador e do Distribuidor nos termos do item 2.7 do Anexo III-A
da Instrução CVM nº 400/03
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