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MARÇO 1.997

1. INTRODUÇÃO

Os negócios de securitização de portfolios de base imobiliária e os vinculados a empreendimentos

imobiliários já chegam, no Brasil, a um estágio que se pode considerar como marco. Os primeiros

projetos, implantados desde há cerca de quatro anos, já correspondem a um importante volume de

títulos girando no mercado de capitais, praticamente tomados por grandes investidores. O próximo

estágio será o de alargar a base de captação de investimentos por esta via, o que corresponde a

buscar maior dispersão na colocação, que a experiência internacional tem mostrado se pratica

preferencialmente pelo critério de constituir fundos de investimento coletivo, que montam carteiras

com a segurança dos negócios apoiados em imóveis.

Redijo este texto com o propósito de fazer uma síntese do que representa securitizar um portfolio,

com a geração de títulos de investimento, que tem sustentação: [i] - no ativo produzido, [ii] - nos

créditos de sua comercialização, ou [iii] - no empreendimento implantado. Não faço incursão pelo

formalismo da estruturação legal, com suas diferentes nuanças, até por entender que se trata de

um meio de suporte, já com o conhecimento disperso no meio. Preocupo-me, especificamente, em

trabalhar com a indicação da estratégia e de algumas táticas para promover a securitização, sem a

preocupação de trazer inovações, mas inovando, por sedimentar no texto temas de diferente

ordem e que interferem no procedimento, particularmente aqueles voltados para
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a análise dos projetos de investimento através destes sistemas, a qualidade dos negócios, seus

padrões de segurança e riscos, ressaltando a forma como devem ser desvendados para o

INVESTIDOR.

Este texto está estruturado segundo os seguintes itens:

� OS MEIOS TRADICIONAIS DE PARTICIPAÇÃO EM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS E DE BASE

IMOBILIÁRIA - no qual faço um breve comentário sobre os meios tradicionais de aglutinação

de capitais de investimento para fornecer o "funding" de implantação de empreendimentos,

combinado com meios tradicionais de financiamento. O breve comentário tem por objetivo

estabelecer as ênfases que permitem concluir pelas vantagens dos meios de securitização.

� OS MEIOS DE SECURITIZAÇÃO - onde descrevo as formas avançadas de promover a

agregação e a pulverização de capitais de investimento para implantação de

empreendimentos, gerando os TTIIBBII  - TTÍÍTTUULLOOSS  DDEE  IINNVVEESSTTIIMMEENNTTOO  DDEE  BBAASSEE  IIMMOOBBIILLIIÁÁRRIIAA  e

os TTIIEEII - TTÍÍTTUULLOOSS  DDEE  IINNVVEESSTTIIMMEENNTTOO  EEMM  EEMMPPRREEEENNDDIIMMEENNTTOO  IIMMOOBBIILLIIÁÁRRIIOO, com uma

breve referência ao seu estado e progresso no mercado americano.

� A APRESENTAÇÃO PARA 0 INVESTIDOR - onde mostro o roteiro de uma apresentação, com

o formato que entendo mínimo para geração de indicadores capazes de dar sustentação à

decisão de investimento. Aproveito para reprisar¹, onde estão os itens chave de uma análise

de qualidade e as preocupações que deve ter o investidor ao se deparar com um documento

de análise de qualidade de um empreendimento.

1 O  leitor encontrará em diversos textos que publiquei na EPUSP as discussões técnicas sobre indicadores de

qualidade, com seus métodos de cálculo.
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� OS RISCOS DO INVESTIMENTO E OS RISCOS E GARANTIAS DO EMPREENDEDOR F DO

INVESTIDOR - no qual faço referência à derivação dos riscos operacionais de um

empreendimento para o ambiente do investidor, com algumas hipóteses de contenção desses

riscos, através de garantias de desempenho oferecidas pelo empreendedor².

� Nos capítulos que tratam da apresentação para o investidor e dos riscos, uso, nos exemplos e

para dar apoio a determinados conceitos, UMA REFERÊNCIA A CASOS DE

SECURITIZAÇÃO estruturados pela UNITAS DTVM, empresa com a qual tenho vínculo

profissional, iniciadora no Brasil destes projetos e com currículo do qual constam as ações

pioneiras dentro de praticamente todo o espectro em que já se tem securitizado

empreendimentos no Brasil.

Nos projetos de securitização hás duas grandes vertentes, que, nos extremos, correspondem: [i] -

a buscar parceiros de investimento em projetos, de forma que a renda que estes alcançam sobre

seus investimentos está presa ao desempenho do empreendimento, ou [ii] - ao objetivo de obter

recursos de financiamento para empreender, que tem remuneração e sistema de resgate

pré-contratado. Haverá sempre a oportunidade de se imaginar soluções mistas, de qualquer

tipologia.

Para apoiar o texto, nos capítulos que tratam dos indicadores de qualidade e riscos, uso dois

exemplos extremos, um de formatação de TIBI com conceito exclusivo de parceria e outro com a

formatação de TIEI com conceito único de financiamento:

2 EMPREENDEDOR e INVESTIDOR são dois termos correntes, que não exigem definição mais apurada. Entretanto,

os itens iniciais, dou sua clara caracterização para o entendimento a ser usado neste texto e nos procedimentos de

securitização em geral.
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[i] – o PROJETO HOTEL MANGUEIRAS, em que o empreendedor securitiza 100% de um projeto

hoteleiro com o propósito de investir 30% dos recursos necessários para implantar o hotel e busca

parceiros de risco para os demais 70% e

[ii] - o PROJETO GAFISA-SPE 1, em que o empreendedor, busca, pela via da securitização,

financiar 70% do custeio da produção de edifícios de apartamentos para venda, fechando a

equação de fundos com recursos próprios de investimento e das vendas das unidades.



OS SISTEMAS OPERACIONAIS PARA SECURITIZAÇÃO DE PORTFOLIOS
IMOBILIÁRIOS E DE BASE IMOBILIÁRIA, VIA DEBÊNTURES

 6

Prof. Dr. João da Rocha Lima Jr.

2. OS MEIOS TRADICIONAIS DE PARTICIPAÇÃO EM

NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS E DE BASE IMOBILIÁRIA

� Faço, primeiro, a distinção entre os dois grandes segmentos do mercado, pois cada um leva à

formatação de mecanismos diferentes para modelar os meios de participação nos negócios.

•  No segmento dos EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS estão considerados aqueles

negócios cujo objetivo seja produzir para comercializar um determinado produto, de

forma que os capitais de investimento vão se imobilizando, ao passo em que se produz a

implantação e recebem retorno resultado da comercialização, extinguindo-se a figura do

empreendimento quando se recebe a última parcela do preço e o produto já está entregue ao

mercado.

•  No segmento dos EMPREENDIMENTOS DE BASE IMOBILIÁRIA estão os negócios em que a

estratégia envolve implantar uma determinada edificação para explorá-la, produzindo-se,

ai, o retorno dos investimentos na implantação. A exploração oferecerá retornos de forma

direta3, ou de forma indireta, quando se recebe as receitas de locação ou arrendamento, com

vínculo no desempenho da atividade que terceiros exercem na edificação4, ou quando os

retornos  do   investimento   se   dão   pela   exploração   de   uma   certa   atividade   na

edificação  pelo próprio sistema empreendedor5.

3 Nas locações e arrendamentos por preços fixados, como um edifício de escritórios, ou um galpão industrial.

4 Nos SHOPPING-CENTER, por exemplo, quando parte da receita de locação está baseada numa taxa aplicada

sobre a receita de vendas dos lojistas. Num contrato de arredamento de um HOTEL, OU HOSPITAL, quando o

custo do arrendamento é fixado a partir de uma taxa aplicada sobre a receita operacional, ou sobre o resultado

operacional.

5 Quando, por exemplo, o sistema de investimento [ empreendedor + investidor ] recebem seus retornos em função do

resultado operacional gerado pelo empreendimento.
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� Em seguida, identifico como faço a designação das diversas fases na implantação e operação

de um empreendimento, que estão notadas na f i g u r a 1.
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� Quando se descreve as interfaces sistêmicas de um empreendimento, para estabelecer o

mecanismo segundo o qual se fará o fechamento da equação de fundos para sua

IMPLANTAÇÃO, podemos, de forma genérica, encontrar a imagem da f i g u r a 2.
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Nessa imagem:

•  o EMPREENDEDOR é aquele que identifica a oportunidade, planeja e gera a implantação do

empreendimento, tomando o encargo de investir uma determinada fração da massa de

recursos necessária para concluir a etapa de implantação do emprcendimento6;

•  o INVESTIDOR é aquele que provê uma determinada parcela dos recursos de investimento

exigidos para implantação do empreendimento e, para esta imagem, não toma nenhum

encargo gerencial7;

•  haverá a concorrência de FINANCIAMENTOS para completar a equação de fundos, sempre

que se entenda conveniente, porém este tema escapa deste texto, de forma que não está

explorado

•  como, também, a depender da estratégia operacional, a equação de fundos se fecha com a

concorrência de recursos captados do MERCADO, "vendendo" antecipadamente o produto8,

quando viável.

6 Pode-se admitir, no limite, que sua parecia de investimento seja zero. Todavia, esta dificilmente acaba sendo uma

prática negocial, na medida em que a participação do EMPREENDEDOR no risco do investimento acaba por ser a

garantia de qualidade que se arbitra como necessária para as inferências e projeções contidos no planejamento.

7 Podemos sempre imaginar, nas relações entre EMPREENDEDOR e INVESTIDOR, qualquer situação de difusão

entre a obrigação de investir e as funções de gerência. Entretanto, para deixar duas funções claras, identificamos a

situação limite, em que o INVESTIDOR não gere.

8 Evidente que se trata de urna figura de linguagem. Nos EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS haverá produto e, por

conseqüência, preço. Num HOTEL, por exemplo, esta figura não existe; num SHOPPING-CENTER, ocorre o

pagamento das CDU.
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� Nos EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS o SISTEMA INVESTIMENTO aplica recursos para

giro de médio prazo, tanto mais curto quanto maior for a capacidade de pagamento do

mercado alvo, ou quanto mais ampla for a condição de financiamento viável para a

comercialização, derivada do mercado financeiro diretamente para o mercado.

Um INVESTIDOR aplicará seus recursos nestes negócios por meio de parcerias com o

empreendedor formatadas em contratos típicos, mas de configuração rígida, de forma que o que

se lhe confere são direitos associados à receita ou resultado, a depender de que garantias o

EMPREENDEDOR, na qualidade de gerador do negócio, venha a oferecer. Estes direitos estarão

descritos no contrato de parceria, cuja formatação identifica as partes que se relacionam e cujo

sistema de cessão é complexo, por exigir a lentidão e estar preso às dificuldades de uma

renegociação, quando houver o interesse do investidor de ceder o todo, ou parte deste seu ativo.

Pode-se também considerar que contratos de parceria não se sujeitam à divisibilidade de forma

autônoma, isto significando que, se o investidor pretender girar seu ativo, na maioria das vezes, só

poderá faze-lo em bloco. Se a parceria garantir ao investidor unidades imobiliárias prontas, a

divisibilidade de seu ativo estará presa ao limite do número de unidades.

Com o INVESTIDOR sujeito à rigidez de seu relacionamento com o EMPREENDEDOR, acaba

tendo que sempre analisar seu investimento num empreendimento imobiliário com a condição de

permanecer nele até o seu deslinde final, de forma que não pode buscar liquidez para seu ativo

sem comprometer o seu valor e deve considerar que o prazo de retenção do investimento é o

limite definido pelo prazo de liquidação do empreendimento, na maioria das vezes indefinido, por

se associar à resposta de mercado para o produto.
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Ao INVESTIDOR não se configura com clareza a hipótese de ser um mero financiador do

empreendimento, aplicando recursos para receber juros definidos em prazos de retomo também

definidos.

� Nos EMPREENDIMENTOS DE BASE IMOBILIÁRIA as relações são semelhantes e a rigidez

equivalente. Somente a forma é que tende a ser mais simples, de sorte que o grupo de

INVESTIDORES e o EMPREENDEDOR podem construir um condomínio em que as frações

ideais de propriedade individual estejam caracterizadas. Entretanto, o trânsito destas frações

estará sempre sujeito à reorganização do condomínio, uma vez que elas não são autônomas,

de forma que a liquidez do ativo de um investidor está sujeita ao acordo dos demais, em

receber no grupo um novo investidor.

Esta simplificação de formato não representa um modelo simples para qualquer empreendimento

de base imobiliária. Em edifícios para locação, ou em shopping-centers é válido usá-la, mas já num

hotel o procedimento mais complexo, pois o gerenciamento dos ativos que equipam o hotel e a sua

troca, seja para conservação e reposição, como, para trocas para adequação ou atualização

funcional, deve ser feitos em contratos atípicos com o administrador. Evidentemente que a

operação do empreendimento também só pode ser considerada através de contratos de

arrendamento, não sendo possível aplicar a forma mais tradicional, de fazer girar em nome dos

proprietários todas as contas, ficando o administrador com seus honorários de gestão, baseados

em receita e resultado, porque o condomínio não é figura hábil para manejar o hotel, com suas

implicações legais e fiscais.
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� Para sintetizar, podemos dizer que os meios tradicionais de participação em negócios

imobiliários e de base imobiliária:

•  tem a rigidez do imóvel, o que significa imobilizações cujo prazo de retenção é longo e a

mobilidade é restrita a transações em bloco.

•  para alcançar liquidez, normalmente haverá uma quebra de expectativas, pois a rigidez do

relacionamento entre os investidores exige acordos nas trocas de posição e o que se pretende

vender é um produto de investimento igualmente rígido. Dessa forma, antes da liquidação da

vida, do empreendimento, alcançar, numa posição de saída, o real valor do investimento, é

pouco provável. Reter o investimento por prazo mais curto que a sua vida, representará quebra

de expectativas de rentabilidade, numa configuração de risco tido controlável.

•  aglutinar capitais de investimento de múltiplos investidores é pouco viável, pois os formatos

disponíveis fazem com que todos os partícipes estejam unidos por um contrato, o que provoca

incertezas e insegurança, do ponto de vista gerencial e de manutenção de políticas e

estratégias de investimento, mercado e operação, cuja decisão e implementação tenham a

agilidade que a prática dos negócios venha a exigir.

•  trânsito do investimento está associado ao transito do próprio ativo, como na situação em que

o investidor tem frações do imóvel em condomínio, ou unidades no empreendimento, o que

representa rigidez e custos elevados na transição.
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•  conceito de valor do investimento não tem meios de transparência, para que transações antes

do término do empreendimento sejam possíveis, sem procedimentos complexos de análise de

valor, e, mais, negociações difíceis e lentas.

Concluindo: pelos meios tradicionais de investimento em negócios imobiliários, o mais

recomendável, para segurança, é investir com a expectativa de permanecer nesta posição pela

vida do empreendimento. Prazos de retenção menores do que o horizonte do empreendimento

tenderão a fazer cair as expectativas de rentabilidade do investidor, frustradas pela rigidez do

produto de investimento em que se envolveu, que acaba adquirindo a rigidez do próprio imóvel.

Outro aspecto a registrar é que, nos contratos tradicionais de participação de INVESTIDOR em

negócios imobiliários, este toma dois riscos: [i] - o risco empreendimento e [ii] - o risco

EMPREENDEDOR. Como os empreendimentos acabam girando em nome do EMPREENDEDOR,

ou, no limite, em parceria entre este e o INVESTIDOR, não há como isolar o negócio particular

sobre o qual se formou a parceria de riscos e repercussões de fora do empreendimento,

conduzidos por outros negócios do EMPREENDEDOR. Não exploro mais o assunto, por estar fora

do foco deste texto, mas o registro é relevante fazer, para depois comparar com os modelos

securitizados.
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3. OS MEIOS DE SECURITIZAÇÃO

A quebra da rigidez que ressalto no item 2 se concebeu fazer através dos mecanismos que

associam ao empreendimento um meio capaz de circular entre investidores, independentemente

de transações com o imóvel.

Isso significará que: [i] - a rigidez do imóvel fica contida num ambiente no qual esta característica é

um beneficio, porque representa reserva de segurança e [ii] - o investidor ganha liquidez para sua

participação no negócio, pela capacidade de circulação que o meio de investimento venha a ter.

Esse meio de investimento serve, não só para estabelecer as relações de negócio entre

EMPREENDEDOR e INVESTIDOR, como, também, para facilitar o ingresso dos recursos de

AGENTE FINANCEIRO, que, da mesma forma que o investidor, ganha mobilidade para seu

instrumento de crédito, facilitando alcançar liquidez, buscar oportunidades de hedge e, mesmo,

sindicalizar o crédito.

O futuro deverá mostrar que fundos de investimento venham a ser criados para deter esses meios

de investimento, em proporções que garantam ao portfolio um padrão de estabilidade e riscos que

só as operações lastreadas em propriedades imobiliárias podem oferecer.

Quando faço esta imagem, não concentro nenhuma dose de adrenalina adicional, pelo fato de que

seja um entusiasmado defensor desses canais de securitização, mas simplesmente me

valho   de   informações   sobre   o   andamento   da   economia   mais   avançada   nestes

produtos.
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Larry Gray9, referindo-se ao desempenho dos REIT10 no mercado dos EE.UM., dá alguns

impressionantes parâmetros para o final de 1.996:

•  os títulos dos REIT valorizaram no ano 35%, quando uma carteira de ações baseada no índice

S&P 500, 23%.

•  com os REIT foram investidos em propriedades de base imobiliária US$ 16 bilhões, enquanto

os Fundos de Pensão investiram US$ 15 bilhões.

•  19 dos 20 melhores desempenhos de Fundos de Investimento no quarto trimestre de 1.996

foram de Fundos Imobiliários, que mantém REIT nos seus portfolios e não posições

imobiliárias diretas.

Relata, ainda, "A reestruturação da indústria imobiliária na direção de um mercado securitizado e

de investimentos disponíveis para o grande público, ganhou força em 1.996. US$ 30 bilhões de

títulos lastreados em financiamentos de imóveis foram emitidos e colocados e os REIT buscaram,

através de novas emissões, US$ 11 bilhões. Ao final de 1.996, investidores detém US$ 200

bilhões de empreendimentos de base imobiliária securitizados."

Segundo as alternativas oferecidas pela legislação brasileira, que regula o mercado de capitais,

para produzir títulos de securitização de empreendimentos imobiliários, ou de base imobiliária,

pode-se optar:

[i] - por securitizar o ativo num FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO, sendo o meio de

investimento a cota do fundo.

9 Editor Chefe do Institutional Real Estate, Inc e editor do Real Estate Capital Markets Report

10 Real Estate Investment Trust. Essa sigla designa o ambiente de investimento em que são securitizados portfolios de

base imobiliária naquele mercado, corno, também, o meio de investimento, que é o titulo do REIT.



OS SISTEMAS OPERACIONAIS PARA SECURITIZAÇÃO DE PORTFOLIOS
IMOBILIÁRIOS E DE BASE IMOBILIÁRIA, VIA DEBÊNTURES

 16

Prof. Dr. João da Rocha Lima Jr.

[ii] - faze-lo segregando o portfolio a ser securitizado numa SOCIEDADE DE PROPÓSITO

EXCLUSIVO - S P E, que emite, "contra seu ativo", debêntures, na forma de TÍTULOS DE

INVESTIMENTO DE BASE IMOBILIÁRIA - TTIIBBII, OU TÍTULOS DE INVESTIMENTO EM

EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO – TTIIEEII.

Este texto trata somente do segundo formato. Faço primeiro a descrição do mecanismo de

geração de um TTIIBBII, que é mais abrangente, para, adiante, mostrar, de forma mais sucinta, a

formatação de um TTIIEEII.

� Securitizar um empreendimento de base imobiliária numa S P E corresponde a, na fase de

implantação, promover a montagem societária referida na f i g u r a 3, para desenvolver as

transações referidas na f i g u r a 4.

A criação da S P E para abrigar o empreendimento é tarefa do EMPREENDEDOR, bem como

estruturar todo o procedimento da securitização, já levando ao INVESTIDOR como produto de

investimento o TTIIBBII. A S P E é criada para abrigar o empreendimento sem folgas, de forma que

seu propósito exclusivo será o de deter a propriedade e explorá-la segundo seu perfil específico - a

S P E o empreendimento.

A  S P E  será  uma  sociedade  anônima,  cujo  capital  é  semente11,  inteiramente controlado pelo

11 A conta de capital é simbólica, na medida em que a montagem integral da equação de fundos do empreendimento

se fará pelos recursos derivados para a sociedade pela colocação dos TTIIBBII  para investidores. As participações do

próprio EMPREENDEDOR serão aportadas pelo veículo de investimento.
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EMPREENDEDOR. Sempre será possível considerar qualquer difusão dos direitos de gestão entre

o EMPREENDEDOR e o INVESTIDOR, o que se fará pela participação do INVESTIDOR no capital

da S P E, ou por meios indiretos e com aspectos de envolvimento tópico, na formatação dos TTIIBBII.

Na f i g u r a 3 faço as considerações de caráter gerencial.
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Na f i g u r a 4 considero as transações e a forma de pagamento.

1. transferência dos ativos que estão em nome do EMPREENDEDOR antes da partida da

implantação e que tem a maturidade suficiente para que o produto final possa ser tratado no

ambiente da S P E como algo que se implanta a custo certo, para operar a partir de uma data

certa, com uma imagem de comportamento e desempenho estruturados segundo meios de

planejamento confiáveis. O pagamento desta transferência se faz: [i] - com caixa, ou [ii] - em

títulos, que chamaremos de TTIIBBII--EE.

2. contratação da implantação do empreendimento entre a S P E e o EMPREENDEDOR por um

preço certo. O pagamento deste contrato se fará: [i] - com caixa, ou [ii] - em títulos, que, para

diferenciação, chamaremos de TTIIBBII--MM.

3. emissão dos títulos TTIIBBII--EE  e TTIIBBII--MM, pela S P E, para fazer frente às suas responsabilidades de

pagar a implantação, além de suas contas gerais de administração. Os títulos TTIIBBII--MM  poderão ser

emitidos em séries, para subscrição no início da implantação e integralização a termo, numa

proporção que acompanhe o programa de produção.

Os títulos emitidos pela S P E são as debêntures que securitizam o empreendimento de base

imobiliária, sendo o que denominamos de TÍTULOS DE INVESTIMENTO DE BASE

IMOBILIÁRIA-TTIIBBII.

Como, se vê, comparando com o modelo tradicional, o INVESTIDOR passa a ter um vínculo

indireto com o empreendimento, na dimensão em que se formate os títulos de investimento.

Também com respeito ao formato, os TTIIBBII  são debêntures de renda variável, fixa, fixa + prêmio,

ou qualquer formato misto.
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Quando forem de renda variável, os TTIIBBII  podem ter sua remuneração presa ao comportamento ou

ao desempenho do empreendimento.
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� Quando em operação, o sistema de securitização via TTIIBBII  deriva para o INVESTIDOR os

resultados alcançados no empreendimento, com a imagem da f i g u r a 5.
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A imagem da f i g u r a 5 é a mais simples, com os TTIIBBII  formatados com risco aberto,

relativamente ao desempenho do empreendimento. São títulos de renda variável, correspondente

a uma participação no resultado operacional disponível gerado pelo empreendimento e registrado

na S P E que o reveste.

Pode-se, entretanto, admitir hipóteses mais complexas, onde o EMPREENDEDOR, ou o

OPERADOR, mantém contratos com a S P E, que permitem garantir um certo padrão de resultado

para os TTIIBBII.

Por exemplo, com a imagem da f i g u r a 6, onde o EMPREENDEDOR arrenda o

empreendimento, terceirizando o gerenciamento da operação, é possível garantir para os TTIIBBII  uma

renda mínima, vinculada à parcela fixada da taxa de arrendamento contratada com o

EMPREENDEDOR.



OS SISTEMAS OPERACIONAIS PARA SECURITIZAÇÃO DE PORTFOLIOS
IMOBILIÁRIOS E DE BASE IMOBILIÁRIA, VIA DEBÊNTURES

 22

Prof. Dr. João da Rocha Lima Jr.



OS SISTEMAS OPERACIONAIS PARA SECURITIZAÇÃO DE PORTFOLIOS
IMOBILIÁRIOS E DE BASE IMOBILIÁRIA, VIA DEBÊNTURES

 23

Prof. Dr. João da Rocha Lima Jr.

Os TIBI são títulos que conferem ao INVESTIDOR as mesmas condições de participação que

seriam regradas nos modelos tradicionais, porém tiram totalmente a rigidez do veículo de

investimento, porque:

•  não há vínculo contratual entre o EMPREENDEDOR e o INVESTIDOR para deter a

propriedade, que estará presa aos TTIIBBII. Cada TTIIBBII  detém, de forma indireta, ou por conceito

de conversibilidade, uma fração do empreendimento. Para o INVESTIDOR transacionar seu

ativo - o TTIIBBII  - não haverá qualquer interferência do EMPREENDEDOR, ou dos demais

investidores.

•  título de investimento tem participação regrada no empreendimento, que a ele está presa e

não à comunidade dos investidores, ou à união entre estes e o EMPREENDEDOR. Desta

forma, o que reger a formatação do TTIIBBII  é perene e não estará sujeito a negociações, nem

submetido ao jugo de maiorias ocasionais.

•  TTIIBBII poderá ser formatado em qualquer nível de pulverização, de forma que o INVESTIDOR

ganha liquidez para seu investimento, pois se habilita a transacionar qualquer parte dele - não

há necessidade de promover transações em bloco.

•  a pulverização e a velocidade com que se perpetram transações com os TTIIBBII  configuram

mercado capaz de calibrar o valor do título, para não sujeitar o INVESTIDOR a numa posição

de saída, ter que avaliar seu ativo, arbitrar valor e negociar numa condição de inferioridade.

De forma genérica, um TTIIBBII  tem contrapartida no empreendimento que se explora, de forma que

sua  tipologia é sempre de  um titulo de participação  na exploração do  que  rende juros, já  haverá
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negócio, com risco aberto, ou mais contido. Desta forma são perenes e o INVESTIDOR para sair

de sua posição deverá transacionar o título. Nada impede, entretanto, que se produzam títulos com

condição de resgate, obrigatório, ou facultativo para o INVESTIDOR. Nesses casos, dentro da

S P E, com uma parte dos recursos do resultado operacional, deverão ser constituídas provisões

dentro, do período de vida do titulo, para que sejam gerados os fundos para resgate12.

Aspecto importante a registrar é a independência que tem este tipo de investimento relativamente

a riscos. Diferentemente dos modelos tradicionais, o INVESTIDOR, num projeto securitizado tem

riscos restritos à S P E, logo, como esta compreende exclusivamente o empreendimento, temos

sempre solu96es que permitem investir avesso ao risco EMPREENDEDOR, sendo os TTIIBBII  presos,

enquanto lastro e riscos, unicamente ao empreendimento.

Esse aspecto, evidentemente, se refere a fazer repercutir sobre o investimento - representado

pelos TTIIBBII  - riscos de performance em outros negócios do EMPREENDEDOR. É natural que,

sendo o EMPREENDEDOR gestor da S P E, ou contratante de serviços com esta, relativamente a

estes aspectos específicos haverá risco EMPREENDEDOR.

O conceito TTIIBBII  é apropriado para securitizações que correspondam a portfolios

de   base   imobiliária,   quando   o   propósito   é  aglutinar   investidores  para  implantar  e  operar

12 Esta hipótese, se totalmente aberta, não configura exatamente uma parceria, mas um financiamento do

INVESTIDOR para o EMPREENDEDOR, mesmo que parte do pagamento do financiamento se faça a uma taxa

variável, vinculada a resultados alcançados no ambiente da S P E.
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um determinado empreendimento. Quando se trata de empreendimento imobiliário, cujo objetivo é

produzir para vender, o título gerado é um TÍTULO DE INVESTIMENTO EM EMPREENDIMENTO

IMOBILIÁRIO - TTIIEEII, porque suas características diferem dos TTIIBBII, na medida em que está

associado a outro perfil de negócio.

Um TTIIEEII  deverá ser resgatado, porque o empreendimento se esgota com a obra entregue e com o

recebimento do preço da venda. Todavia, o comportamento do fluxo de encaixe do parcelamento

do preço é aleatório, relativamente ao que é formatado quando se planeja o empreendimento e

emite o título. Isso porque, seja a velocidade de vendas, como o sistema de parcelamento do

preço de cada venda, são estimados parametricamente no planejamento, mas terá uma

configuração final não monitorável pelo EMPREENDEDOR, quando o negócio estiver em

andamento13.

Na formatação do título, então, deverão ser criadas figuras capazes de respeitar essa formatação

de fluxo de caixa. Há diferentes maneiras de faze-lo:

[i] - sendo o TTIIEEII  um título de participação nos resultados do empreendimento, o formato mais

simples compreende considerar o fluxo de retorno aberto, declarando que os primeiros retornos

respondem pela amortização do principal do título, até que resulte sem amortizar uma fração

simbólica - dai em diante os retornos são tratados como renda, para com o último retorno se

compor a amortização final.

[ii]  -  sendo   o   TTIIEEII      um   título   com   proteção   de   renda   mínima,   ou,   no  limite,   um  título

13 Pela velocidade de vendas e pelo fluxo de encaixe das parcelas de preço só responde o mercado.
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que se considerar o risco EMPREENDEDOR, pois, ao final, este é que deverá garantir, seja no

ambiente da S P E, seja por fiança, o cumprimento de um programa de amortizações e pagamento

de juros, mesmo que na S P E não haja caixa, ou resultados para responder pela obrigação.

Caberá, neste caso, mostrar os riscos que o fluxo de pagamento de juros e resgate tem,

relativamente ao desempenho das vendas do empreendimento.

Faço, nas f i g u r a s 7 e 8, uma imagem de securitização de empreendimento imobiliário com

geração de TTIIEEII  em dois formatos - TTIIEEII--EE  e TTIIEEII--MM  é o primeiro de participação e o outro de

juros, com sistema de resgate pré-definido, cujo modelo já temos implantado e girando. Na

f i g u r a 7 mostro as transações no ciclo de produção e na f i g u r a 8 no ciclo de financiamento

pós-produção.

Esse modelo representa um sistema que fecha o empreendimento num único ciclo de

financiamento, onde os títulos TTIIEEII--MM funcionam, no ciclo de financiamento pós-produção, já como

títulos de securitização de recebíveis. Este método de securitização de recebíveis é mais eficiente,

porque o seu lastro está no mesmo ambiente em que se emite o título, o que não ocorre

automaticamente num modelo de securitização de recebíveis performados, em que haverá a

necessidade de construir o ambiente para recebe-los, nem sempre com a possibilidade de para Iá

fazer migrar o lastro.

Aqui também se destaca o risco EMPREENDIMENTO do risco EMPREENDEDOR, de sorte que,

calibrando a emissão de TTIIEEII--MM  com reservas de segurança confortáveis relativamente ao valor do

empreendimento, o investidor, ou financiador, protege seus recursos frente aos ativos da S P E,

sem necessidade de acessar garantias subsidiárias do EMPREENDEDOR.



OS SISTEMAS OPERACIONAIS PARA SECURITIZAÇÃO DE PORTFOLIOS
IMOBILIÁRIOS E DE BASE IMOBILIÁRIA, VIA DEBÊNTURES

 27

Prof. Dr. João da Rocha Lima Jr.

Fica o risco de performance do EMPREENDEDOR, que é insuperável no seu todo, pois a emissão

estará sempre programada para ser liquidada como fruto do desempenho do empreendimento.

Este risco de performance está preso a três fatores14:

•  a capacidade do EMPREENDEDOR de planejar um produto que tenha a penetração de

mercado suficiente para pagar, pelo menos, as responsabilidades referentes a TTIIEEII  --MM.

•  a capacidade do EMPREENDEDOR de produzir a obra pelo preço certo e no prazo que estão

contratados. Para assegurar o preço pode o modelo incluir um seguro de performance.

•  a capacidade gerencial do EMPREENDEDOR para produzir as ações de marketing

necessárias para alcançar uma velocidade de vendas que resulte num fluxo de receitas capaz

de sustentar as obrigações com TTIIEEII--MM.

Para terminar, lembro que a imagem de que os TTIIEEII--EE  ficam com o EMPREENDEDOR e os

TTIIEEII--MM  com o INVESTIDOR é extrema, podendo-se admitir qualquer combinação de investimento

e risco entre os parceiros.

14 Esta posição de risco em nada difere da que tem um financiador num sistema tradicional de crédito imobiliário.



OS SISTEMAS OPERACIONAIS PARA SECURITIZAÇÃO DE PORTFOLIOS
IMOBILIÁRIOS E DE BASE IMOBILIÁRIA, VIA DEBÊNTURES

 28

Prof. Dr. João da Rocha Lima Jr.



OS SISTEMAS OPERACIONAIS PARA SECURITIZAÇÃO DE PORTFOLIOS
IMOBILIÁRIOS E DE BASE IMOBILIÁRIA, VIA DEBÊNTURES

 29

Prof. Dr. João da Rocha Lima Jr.



OS SISTEMAS OPERACIONAIS PARA SECURITIZAÇÃO DE PORTFOLIOS
IMOBILIÁRIOS E DE BASE IMOBILIÁRIA, VIA DEBÊNTURES

 30

Prof. Dr. João da Rocha Lima Jr.

4. A APRESENTAÇÃO PARA O INVESTIDOR

� Nunca é demais tratar dos princípios fundamentais de análise de empreendimentos,

especialmente para se fazer referência à distância entre analisar e decidir e ao grau de certeza

que pode estar contido numa decisão de investir.

Quando se analisa um empreendimento, para discutir sobre sua qualidade, do ponto de vista dos

recursos de investimento que nele serão aplicados, seja qual for o vetor de investimento,

securitizado ou não, o ponto de apoio é um procedimento de simulação. Aquele que analisa15

constrói um MODELO MATEMÁTICO, que simula as transações financeiras que ocorrendo, seja

no ciclo de implantação como no operacional do empreendimento, com o objetivo de EXTRAIR

INDICADORES, que servirão de SUPORTE PARA A DECISÃO DE INVESTIR. Estes indicadores

deverão orientar o INVESTIDOR para uma avaliação, que só ele pode fazer, sobre a adequação

dos padrões esperados de rentabilidade, segurança e riscos àqueles que ele estabelece como seu

referencial de qualidade para aplicar seus recursos. Em síntese: quem analisa promove a

simulação e calcula indicadores e somente quem investe é que os manipula para indicar a

qualidade do investimento ( do empreendimento ) e aceitá-lo ou não.

A essência desta identificação dos limites que o planejador não pode superar está no fato de que a

análise, por simulação, lança expectativas, não define comportamento e desempenho, como,

evidentemente, nunca poderia faze-lo. Modelos de simulação devem ser capazes de manipular

expectativas de comportamento,  arbitradas ou extraídas de referências de mercado,  por meios de

15 Identicamente o que planeja
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pesquisa direta, ou indireta, com a geração de parâmetros, objetivando explorar o desempenho

esperado do empreendimento dentro do seu ciclo operacional. A resultante deste desempenho

que vai indicar a qualidade dos retornos do investimento e vai permitir, por meios indiretos, as

medidas de valor e lastro.

Tudo o que se mede, então, está preso a que o comportamento se situe dentro das expectativas

lançadas no procedimento de simulação, contidas no que se convém denominar CENÁRIO

REFERENCIAL da análise. O comportamento do empreendimento envolverá, sempre, variáveis

que podem estar sujeitas, desde a um alto grau de monitoramento, como, por exemplo, os índices

de produtividade, que levam ao cálculo dos custos operacionais, até a nenhum monitoramento,

como, por exemplo, a imposição de urna taxa de inflação esperada para o horizonte de análise.

O efetivo comportamento estará mais ou menos desviado do cenário esperado - alguns desvios

devidos a distúrbios que o sistema gerencial pode controlar, ou compensar, e outros a

conturbação no ambiente, cujo impacto de sedimenta, sem possibilitar qualquer ação gerencial

para compensá-los. Desta forma, o que se mede no planejamento é urna expectativa,

fundamentada num cenário esperado de comportamento, o que não produz urna verdade para o

ciclo operacional, somente induz a formatação de metas e procedimentos gerenciais de controle.

Os indicadores de qualidade extraídos de um procedimento de análise - ou planejamento -

estarão, assim, presos a uma resposta comportamental e devem merecer uma análise crítica

acerca de como poderão flutuar no caso de que não seja possível cumprir as metas indicadas no

cenário referencial.
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Então, o que um INVESTIDOR deve esperar relativamente à QUALIDADE DE UMA ANÁLISE é

que a oferta de informações esteja com a densidade suficiente para que tome sua decisão sobre a

qualidade do investimento no empreendimento. Porque correrá riscos, o INVESTIDOR deve

reconhecer, dos indicadores oferecidos pelo planejador, qual é o desempenho esperado do

empreendimento, mas, também, quais podem ser os efeitos provocados por distúrbios de

comportamento, ou conturbações no ambiente em que se insere o empreendimento ( econômico e

de mercado ) sobre a qualidade, o que compreende a necessária análise de riscos sobre o

investimento.

� O que deve ter destaque na apresentação de um investimento são os elementos: [i] -

CENÁRIO REFERENCIAL e as fontes que oferecem as expectativas de comportamento; [ii] -

estrutura do MODELO DE SIMULAÇÃO; [iii] - CONCEITO e a SISTEMÁTICA DE CÁLCULO

DOS INDICADORES, que se extrai do modelo, com o objetivo de dar balizamento para a

decisão de investir; [iv] - ANÁLISES DE RISCO, que mostrarão como os indicadores poderão,

alternativamente, flutuar, quando se verificarem situações de comportamento no ciclo

operacional, desviadas das metas do cenário referencial16, sem a possibilidade de

compensação.

16 É natural a compreensão de que: "se uma decisão de investir foi tomada a partir da avaliação de indicadores
extraídos de um procedimento de análise de qualidade, com apoio num determinado cenário referencial de
comportamento esperado, então, ao gerenciar a operação do empreendimento, as metas que estão já
impostas correspondem aos padrões de comportamento deste cenário referencial”. Se cumprirmos as metas,

a qualidade alcançada estará em absoluta aderência àquela indicada na análise, que levou à decisão de investir.
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Quanto ao CENÁRIO REFERENCIAL é importante sempre reprisar que não contém certezas, mas

exclusivamente, expectativas de comportamento17. Estas poderão estar presas a uma base de

dados que se explora e expande, em projeção, se existir possibilidade de encontrar a base por

meios de pesquisa e quando a história ali contida admitir meios de projeção confiáveis.

Mas, nem sempre a base de dados existe, ou é confiável, ou, ainda, mostra uma evolução que

permita configurar uma projeção confiável e, nem por esta razão deve-se abandonar a análise e

decidir ao acaso. Os meios de pesquisa indiretos podem permitir encontrar parâmetros médios de

comportamento, ou evidências em operações equivalentes, capazes de orientar a construção do

cenário referencial por arbitragem. Quando se trabalha com dados derivados de pesquisa,

espera-se, então, um comportamento mais aderente ao cenário referencial e quando a única

alternativa disponível é trabalhar com parâmetros, sabe-se que a operação deverá estar submetida

a uma condição de monitoramento mais agressiva, para ser possível buscar as metas

paramétricas induzidas.

Em certas circunstâncias, ou para certas variáveis, pode não haver meios de pesquisa, ou

evidências de comportamento equivalente. Ai, os cenários de referência devem ser trabalhados

com valores arbitrados no planejamento, o que deverá ensejar agudas análises de risco

relativamente a distúrbios de comportamento das variáveis que foram arbitradas na análise.

17 Nele, por exemplo, [i] - um custo é substituído pelo seu orçamento, [ii] – um preço é referido à uma meta, ou a um

parâmetro de mercado, praticado por tuna operação equivalente, [iii] - uma curva de inserção de mercado, dentro do

ciclo de estabilização é arbitrada a partir da observação de comportamento de operações equivalentes, ou [iv] -um

prazo resulta de uma simulação dentro de um programa de implantação.
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Quando se deve arbitrar, melhor sempre é formatar o cenário de comum acordo com o

INVESTIDOR, para que este faça a arbitragem, ou, quando o INVESTIDOR não está aparente, o

planejador deve mostrar os resultados da análise já com a indicação dos efeitos de suas

arbitragens na qualidade.

Muito poucas são as possibilidades de formatar cenários em que as expectativas de

comportamento das variáveis estejam numa faixa, na qual os dados ao de igual confiabilidade. Na

maioria das vezes, as expectativas de comportamento do cenário referencial já tem uma grande

dose de arbitragem, ou de parametrização, praticadas pelo planejador, ou mesmo pelo

INVESTIDOR, quando presente. Somente nas situações em que se identifica, com alto grau de

sustentação, a possibilidade de que o comportamento possa estar situado numa determinada faixa

é que compete construir cenários alternativos ao cenário referencial, um no limite de

comportamento, que leva ao desempenho mais frágil - cenário pessimista – e outro que levará ao

melhor desempenho possível - cenário otimista. Fora desta hipótese de confiabilidade, construir,

ao acaso, cenários mais e menos favoráveis que o cenário referencial, simplesmente promovendo,

num deles uma melhoria de desempenho e noutro uma quebra de desempenho, é procedimento

errado em análise18. A vontade de oferecer informações que contribuam para melhorar o processo

decisório do INVESTIDOR não pode passar por esse desvio técnico de fantasiar cenários limite,

ainda mais com as designações de otimista e pessimista. Esse procedimento, ao inverso, pode

fazer o INVESTIDOR incorrer em riscos que desconhece e que ficam falseados na análise - uma

indicação  de  posição  pessimista,  construída  simplesmente  com  o  critério  de quebrar algumas

18 Mais errado ainda é, arrogantemente, denominar o cenário referencial de realista! Isto significaria que o cenário

"realista" contém não expectativas de comportamento, mas a certeza do comportamento. Se é assim, porque

trabalhar análises de risco, ou outros cenários?
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variáveis de comportamento, pode conduzir o INVESTIDOR a fazer imagem de que ai já se

identificou uma posição abaixo da qual é impossível o empreendimento se comportar. Dai,

aceitando os indicadores extraídos da manipulação com o cenário pessimista, estará o

INVESTIDOR com a falsa imagem de que não há riscos de que a qualidade caia abaixo dessa

posição, definindo-se assim o seu nível de sustentação. Nada mais errado!

A prática correta é promover análises de risco relacionadas com distúrbios de comportamento,

relativamente às metas do cenário referencial, para mostrar seus efeitos nos indicadores de

qualidade e deixar o INVESTIDOR concluir sobre pessimismos. Sobre otimismos não cabe

analisar, a não ser por provocação especifica de um INVESTIDOR - se situações de grande

felicidade vierem a ocorrer, tanto melhor!

Outra situação em que se exige um alto nível de confiabilidade da base de dados em está

fundamentado o cenário referencial é aquela em que se tem a pretensão de trabalhar com

cenários alternativos, associando a cada um certa probabilidade de ocorrência. Quando a base

de dados é suficientemente densa para permitir uma análise probabilística, trata-se de uma

postura válida e que deve conduzir a indicadores cujo estado e perspectivas de desvio serão

de grande valia para a decisão. Quando a imposição de probabilidades resulta da mais pura

arbitragem, distorce a qualidade da análise, por dar ao INVESTIDOR uma impressão falsa

sobre a qualidade intrínseca dos indicadores de qualidade. A tendência mais moderna de

análise de riscos introduz métodos de análise nos quais se produz variações randômicas,  mas
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contidas, nos parâmetros do cenário referencial, o necessário para construir uma amostra de

indicadores, que possa ser trabalhada estatisticamente, conduzindo, portanto, a que se mostrem

limites dentro dos quais, com uma certa confiabilidade ( nunca 100%, ou seja, nunca certeza ),

poderão estar contidos, quando o empreendimento estiver no seu ciclo operacional.

Da ESTRUTURA DO MODELO DE SIMULAÇÃO dependerá a qualidade dos indicadores, que dão

referência ao desempenho esperado do empreendimento. Urna análise de qualidade deve dar

destaque aos princípios usados para promover a simulação de comportamento e desempenho do

empreendimento, esclarecendo, especialmente, os nós de simplificação e os meios de

compensação usados para aproximar a estrutura formal das transações esperadas no ambiente

do empreendimento, daquelas objeto de simulação.

O tema da simplificação é o que requer maior maturidade técnica nos modelos de análise, porque

o planejador deve ser capaz de arbitrar uma condição de equilíbrio entre a possibilidade de

formatar um cenário referencial confiável e a necessidade de promover simplificações ao simular.

O exemplo mais corrente que merece crítica é a indicação de periodicidade na montagem de

fluxos de caixa operacionais nos modelos, diferente daquela que indicam os parâmetros do cenário

referencial. Na maioria das vezes, o cenário referencial não pode ser formatado com mais do que

médias esperadas de comportamento anual de determinadas variáveis ( por exemplo, a diária

média de um projeto hoteleiro, ou o padrão de vendas de um shopping-center ), mas é muito

comum  verificar   a   formatação   de   modelos  em   que   a    periodicidade   é   mensal,   porque,

com   a
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imensa quantidade de números que se acaba manipulando, fica a falsa imagem que se está

incrementando a qualidade da análise. Todavia, o que se pratica é um erro, pois a base de dados

mensal acaba por ser unia mera extensão do dado anual, sem reconhecimento das flutuações

dentro deste ciclo. Assim, as "respostas" que se extrai da análise, com periodicidade mensal, são

inconsistentes e, não só inconvenientes para se usar para tomar a decisão de investir, como, pior,

incapazes de servir na definição de metas operacionais, para instalação dos sistemas gerenciais e

de controle.

Devemos atentar, ainda, para hipóteses em que simplificações na estrutura da base de dados

obrigam que as transações dentro do modelo de análise sejam referenciadas a ciclos diferentes

dos que ocorrerão no ciclo operacional - nestes casos, convém promover compensações no

âmbito do próprio modelo. Por exemplo, é comum que os empreendimentos de base imobiliária

derivem rentabilidade para os vetores de securitização em bases mensais e que as análises de

qualidade estejam estruturadas em modelos que referenciam transações anuais. Nestes casos,

sem promover compensação, a medida de indicadores de rentabilidade em bases anuais

equivalentes e de valor do lastro sofrerão quebras, para menos, mascarando a verdadeira

qualidade do empreendimento, o que conduz à necessidade de construir modelos mais

avançados, nos quais se promove os necessários ajustes, para não incidir neste desvio da

informação.

•  CONCEITO e a SISTEMÁTICA DE CÁLCULO DOS INDICADORES, evidentemente, serão os

temas que mais podem afetar a decisão de investir. Medir o que efetivamente reflete qualidade

e o procedimento técnico justo de faze-lo é que dá ao INVESTIDOR o conforto para a decisão,

mesmo que ela se dê num determinado nível de riscos, que, também, deve ser objeto de

análise e medição.
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O INVESTIDOR decidirá por investir num determinado empreendimento sempre que aceitar os

parâmetros que dão a indicação:

[i] - da RENTABILIDADE que pode esperar de seu investimento

[ii] - dos PADRÕES DE SEGURANÇA associados ao investimento - LASTRO

[iii] - da LIQUIDEZ DO VEÍCULO DE INVESTIMENTO, seja por meios do próprio ambiente do

empreendimento, ou da relação COM O EMPREENDEDOR, ou, então pela via de mercado

[iv] - dos RISCOS representados pela repercussão de distúrbios de comportamento do

empreendimento ou conturbações no seu ambiente de inserção econômica, nos indicadores de

rentabilidade, segurança e liquidez. Neste capítulo da análise se trata também de eventuais meios

de garantia contra determinados riscos, ou de compensação de outros.

Num procedimento de análise se mede, então, indicadores de qualidade relacionados com

rentabilidade, lastro e liquidez, admitindo que o empreendimento se comporte no ciclo operacional

nos padrões do cenário referencial e, mais adiante, se volta a medir os mesmos indicadores, nas

análises de risco.

Detalho estes tópicos usando, primeiro, como referência os empreendimentos de base imobiliária,

com geração de TTIIBBII, para, mais adiante, dar destaque às particularidades de emissão de TTIIEEII,
para suportar o financiamento de empreendimento imobiliário.
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[i] - RENTABILIDADE é indicada pela taxa de retorno esperada dentro do ciclo operacional -

TTRRRR, que reflete a renda média equivalente que o INVESTIDOR pode esperar de seus

investimentos no empreendimento.

Num determinado empreendimento, TRR corresponde a unia visão média equivalente, tomada ao

final do ciclo operacional. Ou seja, este indicador mostra o que o investidor pode esperar de

remuneração sobre seus investimentos, quando estiver no final do ciclo operacional e "olhar para

trás", objetivando analisar se aquele negócio que se encerra foi conveniente.

Por esta razão a análise deve ser aprofundada neste campo, pelo menos para mostrar: [a] - a

formação de TTRRRR  e como ela vai evoluindo a cada momento e [b] - o efeito dos fluxos de retorno,

na formação de TTRRRR, se existirem retornos derivados de diferentes fontes. A primeira informação

permitirá perceber como é a velocidade de maturação dos resultados que o INVESTIDOR obterá

com o empreendimento. Já a segunda, analisa efeitos de fluxos de retorno com diferente padrão

de arbitragem, ou com riscos de ordem diversa19.

Nos empreendimentos de base imobiliária há sempre o aspecto relevante de separar os fluxos de

retorno em dois: um devido aos resultados da operação e outro a posição de valor do lastro ao final

do ciclo operacional, para determinar que parcela de TTRRRR  é devida ao próprio valor arbitrado do

lastro. Essa medida também faz ver a condição de risco em que se investe.

19 Por exemplo, o fluxo de diárias num projeto hoteleiro é mais sustentado do que o de A&B, ou, num shopping-center,

as receitas de pisos são mais sustentadas dos que as de overage, logo, se os fluxos mais seguros forem

responsáveis por maiores parcelas do resultado, assim será menor o risco do investimento.
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Vejamos o exemplo do PROJETO HOTEL MANGUEIRAS, em RIBEIRÃO PRETO - SP, cuja

securitização está em andamento, na f i g u r a 9.

A taxa de retorno esperada está em TTRRRR  = 16,0% ano, média equivalente no ciclo operacional de

20 anos, medida na moeda referencial US$ americano. Dessa taxa de retorno, TTRRRRVV  = 12,5% ano,

é a componente devida somente aos retornos operacionais, sendo a diferença, de 3,5%, resultado

da expectativa de valor arbitrada para o hotel ao final do ciclo operacional.

A taxa de retorno a cada ANO-k do ciclo operacional estará abaixo de TTRRRR  usando meios de

arbitragem do valor do empreendimento a cada momento. Se atentarmos exclusivamente para os

retornos operacionais, vai se formando a taxa TTRRRRVV, conforme mostra a f i g u r a 9,

destacando-se que a expectativa é que, dentro do ANO-9 tenha o investidor recebido a mesma

quantidade de dólares investida nos TTIIBBII  do projeto, dentro do ANO-12 os retornos já alcançados

respondem por remunerar os investimentos à taxa de retorno de 6% ano, arbitrada no estudo

como custo de oportunidade e dentro do ANO-19 os retornos serão responsáveis pela taxa de

retorno de 12% ano, arbitrada como taxa de atratividade na análise daquele projeto.
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[ii] - O LASTRO do investimento corresponde à relação entre o valor do negócio e o nível da

emissão de TTIIBBII, que é a referência do montante de investimento aplicado no projeto. A medida do

valor respeita critérios técnicos que devem ser conduzidos com muito cuidado, pois envolve

conceito de arbitragem e não de avaliação, de forma que, usando premissas simplórias, ou sem

base conceitual, poderá a análise oferecer indicadores totalmente desprovidos de sustentação,

conduzindo, é natural, a decisões com alto conteúdo de riscos, que para piorar, não estarão

aparentes.

Comento alguns dos aspectos de análise de valor do lastro, que tenho encontrado utilizados em

projetos no Brasil e que levam a grandes distorções.

[a] - Quando se arbitra valor do lastro no inicio do ciclo operacional, o método mais confiável é

medir o VALOR DA OPORTUNIDADE DE INVESTIMENTO - VOI, que resultará ser o valor que se

poderia pagar pelo projeto, esperando alcançar, com o investimento, uma certa taxa de retorno -

taxa de atratividade do INVESTIDOR para aplicar recursos no projeto - dentro de um determinado

ciclo operacional. Como se sabe, este cálculo se faz descontando o fluxo dos retornos esperados

àquela taxa de atratividade. Entretanto, esse nunca poderá ser o valor do investimento, porque ele

está preso a um comportamento do empreendimento, dentro do ciclo operacional, com a mais

completa aderência ao cenário referencial. Se assim se fizer, havendo qualquer distúrbio de

comportamento, o valor cairá e o investimento passa a ficar sem lastro, ou, então, a taxa de

retorno cai abaixo da atratividade. Desta forma, o montante TTIIBBII  deverá mostrar proteção

relativamente ao VOI calculado, de sorte que a análise deverá demonstrar que o lastro do

investimento  -  relação  entre  VOI e TTIIBBII  – é maior  que 1,00 dentro do ciclo operacional.
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Quanto maior do que 1,00 dependerá de qual nível de proteção pretende o INVESTIDOR. Essa

proteção se referirá a quanto de quebra de comportamento pretende que seja sustentada pelo

lastro - assim, neste nível limite de quebra de comportamento aceitável pelo INVESTIDOR

mede-se VOIQ, que corresponderá, então, ao nível de emissão de TTIIBBII, que esse determinando

INVESTIDOR aceita, como limite de preço a pagar pelo negócio. Quando o INVESTIDOR não está

aparente, caberá à análise mostrar a capacidade de quebra de comportamento, representada pela

condição que leva o valor VOI a se igualar ao nível de emissão de TTIIBBII.

[b] - A arbitragem de valor pode ficar distorcida de forma expressiva nas situações em que, seja o

entendimento de ciclo operacional, como o critério de arbitragem do valor do lastro ao seu final,

não forem estabelecidos com o rigor t6cnico necessário.

Assim, deve-se entender, como horizonte do ciclo operacional, aquele em que o empreendimento

é capaz de sustentar um padrão de qualidade compatível com a manutenção do regime de

comportamento imposto no cenário referencial, promovendo adequações e atualizações

funcionais, sempre que necessário, com o uso de recursos recolhidos para um FUNDO DE

REPOSIÇÃO DE ATIVOS - FRA, que se exaure ao final do ciclo operacional. É corrente que se

estabeleçam cenários de comportamento para análise, contendo comportamento crescente no

período de estabilização e em regime, dai em diante. Isso só será possível se o empreendimento

se mantiver atualizado, relativamente à qualidade que oferece aos usuários, de sorte que deve

receber, permanentemente, adequações funcionais. Então, o cenário só tem sustentação e

confiabilidade se identificar a ocorrência desses investimentos continuados em adequação

funcional, o que se faz com o critério de recolher parte da receita para um FRA. O ciclo operacional
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é o horizonte em que se arbitra que esse FRA estará esgotado e que deve ser calibrado pela

observação de comportamento de operações equivalentes, ou, em casos muito particulares, em

modelos de análise de reposição e adequação, com parâmetros de renovação oportunamente

arbitrados20.

Usar ciclo operacional deliberadamente curto faz com que o valor do lastro apareça pequeno. Isso

mascara a qualidade do empreendimento e pode levar a uma decisão de investimento distorcida.

[c] - Uma medida importante é o valor do lastro ao final do ciclo operacional. Usando o exemplo da

f i g u r a 9, vemos que 3,5 pontos da taxa de retorno esperada - aproximadamente 20% dela - se

deve à arbitragem de valor do empreendimento ao final do ciclo operacional.

Esse valor é o de arbitragem mais complexa, na medida em que se estabelece critério para medir

algo que dependerá de uma conjuntura distante, da ordem de 20 anos. Assim, não há porque

insistir em que existe critério de arbitragem que seja correto, mas há como discutir critérios de

arbitragem que tenham conteúdo lógico e, de imediato, obrigatoriamente,  proporcionar as análises

20 Nos projetos de hospitais securitizados, por exemplo, há como estabelecer, por comparação, parâmetros de

renovação continuada dos equipamentos e, ai, em modelos matemáticos, calcular a necessidade de recursos para o

fundo de reposição de ativos - também assim se faz com o equipamento hoteleiro. Numa edificação, em tese,

também seria possível calcular tais parâmetros, mas o conceito mais agudo neste caso é o, de renovação por

adequação dos ambientes ao que houver de mais atual, de forma que mais confiável, ai, é arbitrar por comparação e

perpetrar as necessárias análises de risco, para mostrar a sustentação do critério usado.
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de risco que traduzam a confiabilidade no critério21. Tenho recomendado, nas publicações da

EPUSP, critério que, entendo, é coerente com o conceito de arbitrar valor pela via da determinação

de VOI, além de ser sustentado por análises que mostram baixo risco na arbitragem.

Usando o mesmo exemplo do PROJETO HOTEL MANGUEIRAS, VOI medido no início do ciclo

operacional está em US$ 22.300 mil, para uma emissão de TTIIBBII  de US$ 14.700 mil, resultando

num lastro de 1,517 no inicio do ciclo operacional. O VOI medido ao final do ciclo operacional de

20 anos estará em US$ 68.000 mil, significando um crescimento de valor de 1,7% ano, acima da

taxa de inflação arbitrada em 4% ano para a moeda referencial. Na análise dos riscos da

arbitragem desse VOI ao final dos 20 anos, encontramos que é sustentável suportar desgaste de

até 75% na edificação e equipamentos, sendo que os investimentos em atualização funcional,

ajustados para o final do ciclo operacional, já terão podido corresponder a 87% do montante

emitido de TTIIBBII.

[iii] - A LIQUIDEZ DO VEÍCULO DE INVESTIMENTO - o TTIIBBII - pode ser analisada segundo

diferentes canais, a depender de como esteja formatada a securitização.

21 O que não é aceitável tecnicamente é uma prática mal traduzida de uma velha publicação sobre shopping-centers,

da Profa. Hines, que se usa amiúde no Brasil, cuja premissa é dar valor ao empreendimento no final do ciclo

operacional equivalente a 10 vezes o retorno do último ano. Esse critério corresponde a admitir que o retorno do

último ano se pereniza e que a taxa de atratividade para investir no empreendimento nesse momento seja de 10%

ano, sem a menor consideração sobre a taxa de inflação. Ou seja, um exemplo de cálculo, com finalidade didática e

totalmente despretensioso acabou, para muitos, por comodismo, por significar uni método de arbitragem, sem a

menor sustentação conceitual e técnica. A discussão completa deste tema pode ser encontrada no meu livro

PLANEJAMENTO DE SHOPPING-CENTERS, publicado em 1.996 pelo ICSS.
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Pode-se "incluir" nas regras de emissão do título de securitização condições de geração de

liquidez em datas determinadas, promovidas pela própria S P E, ou pelo EMPREENDEDOR, cuja

consideração estará ligada, sempre, a hipóteses de resgate programado do título, através de

recursos gerados no ambiente do empreendimento e retidos em fundos para resgate no ambiente

da S P E ou à responsabilidade do EMPREENDEDOR via fiança, ou meios equivalentes.

Entretanto, duas análises podem ser processadas, para mostrar ao INVESTIDOR a liquidez do

seu investimento, por meios do pr6prio ambiente do empreendimento, ou pela via de mercado.

No primeiro caso, o que se mede é o prazo de recuperação da capacidade de investimento -

"payback" - que o empreendimento pode oferecer ao investimento nivelado nos TTIIBBII. Essa

medida está ilustrada para o PROJETO HOTEL MANGUEIRAS, na f i g u r a 9, e já foi

comentada.

No segundo caso, quando o INVESTIDOR pretende, ou necessita, liquidar seu investimento antes

do final do ciclo operacional, interessa medir qual é o valor de saída dos TTIIBBII, expresso em taxa de

valorização, que redunda em determinadas taxas de retorno. Quando já em operação, oferecendo,

portanto, retorno, o empreendimento pode permitir que o INVESTIDOR sair, até com

desvalorização de seus TTIIBBII, que ainda se encontrará taxa de retorno favorável. Esses

indicadores, mostrando a necessidade de valorização, que pode ser comparada com o andamento

de valor do lastro, ou a possibilidade de acatar desvalorização, é que dão a imagem de maior, ou

menor liquidez que poderá ter o investimento.
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Usando o mesmo exemplo do PROJETO HOTEL MANGUEIRAS, na f i g u r a 1 0 vemos a curva

da taxa de valorização - txvT - , que sustenta taxas de retorno na posição TRR quando o prazo de

retenção do investimento pelo investidor em TTIIBBII  é menor que o ciclo operacional. Por exemplo, ao

final do ANO-10 deverá se esperar urna taxa de valorização de 3,8% ano, para ser possível sair do

investimento a TRR = 16% ano.

Nessa f i g u r a 1 0 também está ilustrado, como se comporta a taxa de retorno - TRRtik - quando

o INVESTIDOR sair da sua posição a [ TTIIBBII ajustada pela taxa de inflação no período ], para ser

comparada com a curva de formação da TRRk, a mesma da f i g u r a 9.



OS SISTEMAS OPERACIONAIS PARA SECURITIZAÇÃO DE PORTFOLIOS
IMOBILIÁRIOS E DE BASE IMOBILIÁRIA, VIA DEBÊNTURES

 48

Prof. Dr. João da Rocha Lima Jr.



OS SISTEMAS OPERACIONAIS PARA SECURITIZAÇÃO DE PORTFOLIOS
IMOBILIÁRIOS E DE BASE IMOBILIÁRIA, VIA DEBÊNTURES

 49

Prof. Dr. João da Rocha Lima Jr.

[iv] - Os indicadores dos RISCOS representados pela repercussão de distúrbios de comportamento

no ambiente do empreendimento, ou conturbações na sua inserção econômica e de mercado,

relativamente aos padrões lançados no cenário referencial, deverão, ao final da análise, referendar

a segurança com que se faz o investimento e representam o seu capítulo fundamental. Isso porque

não há como decidir por um investimento conhecendo somente os indicadores de qualidade

esperados, se o empreendimento se comportar aderindo integralmente às expectativas do cenário

referencial, porque esta possibilidade está na fronteira das coincidências, mesmo que se imponha

que, os sistemas gerenciais venham a trabalhar com o cenário referencial como meta.

Em operação, o empreendimento poderá descolar dos padrões de comportamento estabelecidos

no cenário referencial, para melhor, ou com quebra. Descolando para melhor, estaremos na

posição de felicidade completa, de forma que não há porque analisar estas configurações, na

medida em que nenhum INVESTIDOR tomará estes indicadores para fundamentar sua decisão.

De outra forma, quando os distúrbios, ou conturbações, ocorrerem no sentido da quebra de

comportamento, o desempenho será afetado, reduzindo TRR e VOI e essas hipóteses interessa

analisar.

ANALISAR RISCOS é procurar indicadores da medida do impacto de quebras de comportamento

do empreendimento, quando em operação, com respeito, aos padrões do cenário referencial.

Então, o procedimento mais direto 6 medir a flutuação dos mesmos indicadores de qualidade

tomados para o cenário referencial, fazendo variar, em quebra, o comportamento do

empreendimento,  ou  a eficiência dos seus sistemas gerenciais, relativamente às metas impostas.
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Isso se pratica: [a] - primeiro destacando cada fator de quebra e medindo os indicadores para um

certo intervalo de quebra e [b] - em seguida, combinando fatores de quebra em diversos cenários

formados randomicamente, medindo, a posição limite inferior do intervalo de confiança da amostra

alcançada, impondo uma certa confiabilidade.

A análise isolada de fatores de quebra tem o propósito de mostrar a sua influência relativa na

qualidade do investimento e a análise de efeitos cruzados só pode ser processada de forma

probabilística, pois implica em impor relações entre os fatores de quebra com ocorrência aleatória,

para, assim refletir alternativas prováveis de ocorrência. Não se deve analisar quebras que se

potencializam, porque isto acaba por conduzir o INVESTIDOR a trabalhar com uma imagem de

crise, em que os indicadores de qualidade necessariamente serão frágeis, pois, é evidente,

nenhum empreendimento tem sustentação indefinida para distúrbios de comportamento.

Nas f i g u r a s 11, 12 e 13, estão os gráficos que mostram a flutuação dos indicadores para

efeitos isolados de fatores de quebra, estabilizados por todo, o ciclo operacional. Na análise há a

necessidade de, se impor limites de quebra, que se deve procurar impor até a proximidade da

condição de capacidade de suporte, quando os indicadores se aproximam. da posição de

atratividade, em que TRR = tat e LAS-0 = 1,00. LAS-0 representa a relação entre o VOI do

empreendimento no início do ciclo operacional e o nível de emissão de TTIIBBII.

O q u a d r o 14 contém as informações sobre a análise de efeitos cruzados.
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� Num projeto de financiamento, com emissão de TTIIEEII, vejamos como apresentar indicadores e

promover análises de risco.

Para tanto, torno o exemplo do PROJETO GAFISA-SPE 1, usando determinados quadros de

dados e gráficos para análise de riscos destacados do prospecto de oferta pública dos títulos

gerados.

•  A emissão, feita nos moldes já indicados, de forma genérica, nas imagens das f i g u r a s 7 e

8, compreende duas espécies de títulos, uma destinada especificamente à obtenção do

financiamento via recursos de INVESTIDORES - TTIIEEII--AA - e outra, que foi para a carteira de

investimentos do EMPREENDEDOR – TTIIEEII--BB. No q u a d r o 15 está a indicação das

características fundamentais de cada espécie de título.

Os títulos TTIIEEII--AA  foram subscritos numa única data e tem regra de subscrição a termo,

programada com o objetivo de atender o programa de produção do empreendimento, conforme

mostra o mapa da f i g u r a 16. Dali podemos ainda verificar o sistema de remuneração e resgate

dos títulos, que se estrutura com esta aparente complexidade, pois cada série tem uma regra

própria de pagamento de juros e carência para início da amortização, porque é a forma de ajustar

o fluxo a um sistema que permita reajustes em ciclos de 12 meses, como é obrigatório hoje no

Brasil, no pagamento das parcelas de amortização de sorte que a arbitragem da taxa de inflação

pouco afete os indicadores de rentabilidade dos títulos - somente as parcelas de juros, antes das

quatro parcelas de repagamento dos títulos é que são afetadas pela taxa de inflação arbitrada. nos

estudos de formatação dos títulos e a um nível de riscos que deverá ser demonstrado para o

INVESTIDOR.
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Os títulos recebem juros à taxa de 12% ano, pagos segundo mostra o mapa e ao principal de

incorpora um prêmio de resgate no mês 30, denominado mês termo da produção. Com esse

prêmio, de 9,15%, combinado com a taxa de juros e o fluxo de pagamentos do mapa, os títulos

tem uma taxa de retorno esperada de 15,1% ano, equivalente, acima da variação do IGP-M, que

ajusta o valor nominal em ciclos de 12 meses.

O termo para conclusão das obras é o mês 30, de sorte que, no período de liquidação das

responsabilidades da S P E com os TTIIEEII--AA, o sistema já se apresenta como de pura securitização

de recebíveis, quando, no período de produção, os títulos fazem o papel de financiar a produção.
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Como se trata de financiamento e este não cobre 100% das necessidades de recursos para

implantar os edifícios, são importantes os indicadores que mostram a estrutura da equação de

fundos, para que o INVESTIDOR possa reconhecer as fontes de que o EMPREENDEDOR

pretende se valer, no ambiente da S P E para suprir suas necessidades de caixa. Esses

indicadores devem ser mostrados em fluxos de caixa, o que está nos q u a d r o s 17 e 18.

[i] - o q u a d r o 17 ilustra os movimentos regrados do fluxo de caixa no ciclo de produção, onde se

vê o confronto entre as contas de custeio e as contas líquidas geradas pela emissão dos títulos de

investimento. Este confronto deve ser feito em separado das receitas de venda esperadas, porque

aqui se demonstra o nível máximo de recursos de investimento que deverá ingressar no caixa da

S P E para sustentar seu programa de produção.

Neste quadro vemos que, da necessidade global de recursos para produção, uma parcela

= [ 69,9% + 11,3% ] é possível cobrir com os investimentos do EMPREENDEDOR e dos

tomadores dos TTIIEEII--AA.

A falta de R$ mil base 4.722 22, equivalente a 18,8% do custeio, deverá ser coberta, ou com

vendas, ou com recursos do EMPREENDEDOR. A análise dessa informação levará o

INVESTIDOR a tomar conclusões sobre riscos. Vemos que o fluxo dos recursos necessários para

suprir o programa de produção tem início no mês 13, o que significa urna condição confortável,

relativamente à velocidade de vendas.

22 Todos os números deste exemplo estão em R$ mil da base de emissão dos títulos. Desta forma, deixo de fazer,

daqui em diante, sempre a referência "da base", usando somente R$ mil.
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[ii] - No q u a d r o 18 está a demonstração do fechamento da equação de fundos para produção.

Quando se confronta a necessidade de investimentos para produzir, identificada no q u a d r o 17,

com os recursos que podem ser derivados de vendas, razão de uma certa expectativa de

velocidade de comercialização e de um sistema de parcelamento do preço, encontramos, nesse

exemplo, que existe possibilidade de cobertura das necessidades, com urna certa folga.

Até a primeira posição de investimento, no mês 13, já se terá produzido receita liquida de vendas

equivalente a R$ mil [ 3.227 + 1.194 ], para fazer a cobertura da posição de R$ mil 456, sendo que

as demais posições futuras estará cobertas pela receita líquida de vendas.

Como a velocidade de vendas é uma variável fora de monitoramento, podemos analisar o risco

financeiro, relativo à capacidade do empreendimento de cobrir a necessidade de investimentos

com a geração de receita líquida de vendas. Nesse exemplo, esta condição está situada na

necessidade de cumprir a meta de 41,4% das vendas, segundo a velocidade esperada, que faz a

conta TRANSAÇÕES DE CAIXA NO CICLO - FLUXO DE RECURSOS passar sempre ≥ 0, mas

com uma posição mínima, que se verifica no mês 22.

Cumprida a meta de vendas, será possível identificar o fluxo do RESULTADO OPERACIONAL

DISPONÍVEL - RODi, que será derivado para TTIIEEII--BB, depois de feitas reservas para cobertura de

responsabilidades futuras COM TTIIEEII--AA. A conta RECURSOS UVRES NO CICLO, compõe, então:

[i] - a conta de reservas, no FUNDO PARA RESGATE DE TTIIEEII--AA [ii] – com o saldo fazendo RODi

para TTIIEEII--BB.
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•  As transações no ciclo do financiamento pós-produção estão referidas no q u a d r o 19.

Neste, ainda sob o aspecto da análise financeira, é possível identificar as transações que cobrem a

responsabilidade com a liquidação dos títulos TTIIEEII--AA, para a qual se fez necessário, constituir um

fundo de resgate no ciclo de produção. Tecnicamente, na análise, este fundo é criado com a

retenção de recursos líquidos das vendas gerados no ciclo de produção e que estariam livres, mas

do ponto de vista prático, como se trata de fazer neste ciclo pós-produção, uma pura securitização

de recebíveis, pode-se construir o fundo de resgate com recebíveis da carteira do

EMPREENDEDOR, derivados de outras transações, o que acelera o fluxo de retorno de TTIIEEII--BB,

melhorando o desempenho do investimento do EMPREENDEDOR, sem afetar riscos, ou

qualidade do investimento nos TTIIEEII--AA.

No caso que estamos explorando, como se verifica no q u a d r o 19, o saldo remanescente do

fundo, de resgate mantém margem, de segurança23 relativamente às obrigações de liquidação dos

TTIIEEII--AA. Esta é a cobertura do risco de inadimplência, calibrada em função de pesquisa sobre a

história de comportamento dos empreendimentos do EMPREENDEDOR, que neste caso,

indicavam um patamar da ordem de 4%, ensejando que se calibrasse, por reserva de segurança,

margem mínima de cobertura de 8%. A margem mínima deve ser constatada na posição mais

desfavorável e, neste caso, as margens sempre maiores que o nível de 8% são função de que o

fluxo de recebíveis

23 O fundo de reserva deve sempre ser analisado em função do estoque de recebíveis, frente às obrigações futuras de

pagamento dos títulos e para esta relação é que deve ser mantida uma certa margem de segurança.
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nos últimos períodos é mais frágil do que o que necessário para resgatar os TTIIEEII--AA, o que provoca

a geração de reservas, aumentando a margem no ciclo [ mês 31 - mês 66 ].

Em ciclos tão longos, seria exagerar o conceito de segurança, ou tratar a análise com técnica

muito pobre, se não considerássemos rendas financeiras no fundo de resgate, de forma que

vemos que elas tem representatividade na geração de recursos para liquidação dos títulos TTIIEEII--AA.

Se a hipótese de trabalho for a de agregar recebíveis ao fundo de resgate, então o volume de

títulos, que para ai deverá migrar, será maior do que os recursos que se liberam, para compensar

as rendas financeiras não geradas e ainda manter a margem, que deverá ser contada duas vezes,

uma para os recebíveis do estoque da S P E e outra para os que entram para compor o fundo de

resgate.

Os indicadores de qualidade referem-se exclusivamente à taxa de retorno esperada para os TTIIEEII,
na medida em que trabalhamos com movimentos financeiros, sem lastro específico, somente com

o conceito de reservas de garantia, primeiramente pelos ativos que se vai produzindo e em

seguida, pelos recebíveis nos quais estes se transformam, no ciclo pós-produgdo. O q u a d r o 20

mostra as taxas de retorno esperadas.

Com respeito a garantias, sempre é interessante fazer a referência que este modelo de

securitização, que deixa dentro da S P E a contrapartida dos recebíveis, que são os imóveis,

apresenta muito mais segurança e capacidade de ajuste do que os modelos de securitização de

recebíveis que são derivados para um ambiente próprio, separado dos imóveis que os geraram.
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Notar que as taxas de retomo estão expressas acima da taxa de inflação identificada pelo patamar

de variação do IGP-M, mas mesmo assim, tem dependência da taxa de inflação ocorrida no ciclo,

porque: [i] - os juros para TTIIEEII--AA  são recebidos sobre o valor de face ajustado, a cada ciclo de 12

meses e [ii] - os RODi para TTIIEEII--BB  são dependentes de ajustes nos pagamentos das parcelas do

preço, também praticados em ciclos discretos de 12 meses.
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Nas operações de securitização destinadas ao financiamento de empreendimentos imobiliários os

riscos, função de distúrbios de comportamento, tem maior efeito sobre à qualidade dos títulos da

carteira do EMPREENDEDOR - os TTIIEEII--BB.

No caso GAFISA-SPE 1, que estou usando, como suporte para esta descrição, os riscos de

investir nos TTIIEEII--AA  estão principalmente presos à avaliação das equações de fundos: [i] - primeiro

no ciclo de produção, em que o investidor deve verificar a velocidade de vendas mínima exigida

para gerar os recursos que cobrem o déficit entre os fluxos de investimento do EMPREENDEDOR,

nos TTIIEEII--BB, e dos INVESTIDORES, nos TTIIEEII--AA, contra os recursos necessários para custeio da

produção e [ii] - posteriormente, no ciclo pós-produção, quando a análise estará voltada para

comparar o estoque de recebíveis com a conta de pagamento dos TTIIEEII--AA, gerando-se o conceito

do fundo de reserva, com a sua margem de segurança implícita.

Com respeito aos indicadores de qualidade para este investimento, sua flutuação pode acontecer

ocorrendo dois tipos de desvios: [i] - se a velocidade de vendas preconizada no cenário referencial

não puder ser cumprida, atrasa o fluxo de vendas, provocando atraso no fluxo dos RODi para

TTIIEEII--BB, sem, afetar, do ponto de vista econômico, TTIIEEII--AA, porque seu sistema de pagamento de

juros e resgate é regrado e [ii] - na medida em que as parcelas de juros relativas a TTIIEEII--AA e as

parcelas de pagamento do prego de venda das unidades do empreendimento são ajustados pela

variação do IGP-M a cada ciclo discreto de 12 meses, a variação da taxa de inflação, relativamente

à média equivalente de 12% ano, que foi arbitrada no cenário referencial da análise, provocará

alterações em TeTA e TeTB do q u a d r o 20.
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As análises de risco podem ser feitas explorando as informações contidas nas f i g u r a s 21 A e

22:

[i] - A f i g u r a 21 A, baseada nos cenários alternativos da f i g u r a 21, mostra como flutua TeTB,

nas situações em que o desempenho da comercialização do empreendimento desvia da hipótese

do cenário referencial e, na medida de que se trata de uma variável não monitorável, ilustro na

figura, movimentos de quebra e de ganho de desempenho, relativamente à hipótese base.

A hipótese do cenário referencial é que as unidades do empreendimento sejam comercializadas,

50% = vel1, nos primeiros 6 meses do ciclo de produção, 30% = vel2, dai até o final, restando um

estoque de 20% = vel3, cuja comercialização, na análise, fiz concentrar no mês 30, final do ciclo.

Esta hipótese de estoque já é uma indutora de riscos, já que a expectativa do empreendedor é

fazer 50% da comercialização entre os meses 7 e 3024.

Então, introduzo, na análise, um fator de desempenho, que multiplica vel1 e vel2, evidentemente

respeitando os limites de 100%, gerando, os diversos cenários de comercialização indicados na

f i g u r a 21. O cenário mais frágil tem vel1 = 25%, vel2 = 15%, com a formação de um grande

estoque = vel3 = 60% e o cenário limite mais, favorável tem vel1 = 75%, vel2 = 25%, sem

estoques.

24 Sempre convém introduzir este procedimento, pois confere um padrão automático de segurança na análise, na

medida em que a velocidade de comercialização é uma variável totalmente fora de monitoramento.



OS SISTEMAS OPERACIONAIS PARA SECURITIZAÇÃO DE PORTFOLIOS
IMOBILIÁRIOS E DE BASE IMOBILIÁRIA, VIA DEBÊNTURES

68

Prof. Dr. João da Rocha Lima Jr.

Como se verifica, na f i g u r a 21, a comercialização mais favorável que o cenário referencial faz

uma grande aceleração na taxa de retorno TeTB, que é dos títulos da carteira do

EMPREENDEDOR. Isso é fruto do adiantamento do fluxo dos RODi no ciclo de produção, cuja

sensibilidade para remunerar TTIIEEII--BB  é muito elevada.

Ainda que isto não afete TTIIEEII--AA, porque seu fluxo é regrado, essa configuração mostra uma

situação favorável para cobertura dos riscos de fechamento da equação de fundos neste ciclo e

para geração "mais cedo" do estoque de recebíveis que garantem a liquidação das

responsabilidades com os INVESTIDORES.

De outro lado, o efeito contrário é mais leve sobre TeTB, o que pode, em tese, representar uma

condição de risco, porque uma comercialização lenta penaliza pouco o EMPREENDEDOR, mas

tem repercussão no fechamento da equação de fundos do empreendimento. Evidentemente estes

efeitos só são relevantes porque não se pretendeu com esta securitização financiar 100% das

necessidades da produção, situação em que não haveria riscos financeiros a considerar, mas que

traria a relação de garantias do INVESTIDOR para o montante do financiamento para uma posição

mais débil. A esse respeito, deve o INVESTIDOR, que financia a produção de um

empreendimento, sempre avaliar, qual seu risco preferencial - se admite que as garantias tenham

menor margem, relativamente ao seu investimento, ou se prefere correr "risco EMPREENDEDOR”,

quando faz um financiamento que precisa ser completado com recursos de vendas para fechar a

equação de fundos para a produção.
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[ii] - A f i g u r a 22 mostra o "risco inflação" desse investimento. Como o ciclo do investimento é

longo, com prazo total de 76 meses e médio de 36 ( f i g u r a 16 ), o reajuste das parcelas do

preço de venda das unidades do empreendimento no patamar de inflação ocorrido só faz uma

relativa sustentação da estabilidade da taxa de retorno efetiva, para o nível de inflação. Isso porque

a legislação atual, no Brasil, não permite ajustes em ciclos menores do que 12 meses, de forma

que haverá um risco implícito relativo ao comportamento da inflação dentro de cada ciclo de ajuste.

O planejamento estratégico desta operação, que uso para apoiar os comentários, admitiu arbitrar a

taxa média de inflação no horizonte de desenvolvimento do empreendimento em 12% ano, média

equivalente, o que faz os indicadores de qualidade se prenderem a este patamar.

A influência desta conturbação nos títulos de financiamento é muito pequena, pois a variação da

taxa de inflação só afeta o fator juros pagos durante o ciclo de produção. Isto ocorre porque a

operação foi planejada para que as diversas series tenham seus movimentos expressivos de

resgate sempre em ciclos de 12 meses, de forma que recebem ajuste integral, conforme a inflação

que venha a ocorrer.

Já nos títulos de participação, a influência é mais acentuada, porque se deriva do efeito de quebra

do valor efetivo das parcelas do preço, que só são reajustadas a cada 12 meses, de forma que

todo o fluxo de retorno dos TTIIEEII--BB  é impactado, de forma mais agressiva pela taxa de inflação no

período.

Em ambos casos, é evidente que queda da taxa de inflação aumenta a taxa efetiva de retorno e

elevação diminui, em razão dos efeitos já comentados.



OS SISTEMAS OPERACIONAIS PARA SECURITIZAÇÃO DE PORTFOLIOS
IMOBILIÁRIOS E DE BASE IMOBILIÁRIA, VIA DEBÊNTURES

72

Prof. Dr. João da Rocha Lima Jr.



OS SISTEMAS OPERACIONAIS PARA SECURITIZAÇÃO DE PORTFOLIOS
IMOBILIÁRIOS E DE BASE IMOBILIÁRIA, VIA DEBÊNTURES

73

Prof. Dr. João da Rocha Lima Jr.

� O que se deve tomar cuidado ao manipular uma análise de qualidade de investimento para

decidir está relacionado: [i] - com a QUALIDADE DO SISTEMA DE ANÁLISE, no sentido da

competência técnica do planejador e [ii] - com a POSSIBILIDADE DE MANIPULAÇÃO, através

dos modelos de simulação para mostrar qualidades, ou defeitos, que não existem, cujo

destaque esteja presente exclusivamente com o propósito de sustentar uma "decisão" pré

concebida do planejador, que tenta impor sua visão ao INVESTIDOR25.

É forçoso dizer que ambas figuras são muito comuns, sendo que constato no meio técnico

brasileiro que, em inúmeras circunstâncias, o despreparo dos planejadores acaba por deflagrar a

atitude mais evidente de proteção, que é a de procurar manipular a decisão do INVESTIDOR, para

uma vertente que sustenta a "solução” do planejador, representada pela indicação, não de fatores

de qualidade com exploração de riscos, mas de uma resposta de qualidade - bom ou ruim, certo

ou errado!

Para os empreendimentos de base imobiliária, onde se verificam as maiores distorções nas

análises, que vejo circular no mercado de capitais, advirto para alguns dos problemas mais

comuns e que conduzem à construção de estudos e indicadores, cuja capacidade de sustentar

uma decisão confortável de investimento é duvidosa.

[i] - De maneira geral, a construção de cenários de comportamento esperado não respeita rotinas

de pesquisa  de  base  de  dados  para  projeção  e  quando  são  necessárias  arbitragens,  estas

não

25 O que sempre é incorreto. O planejador está sempre muito próximo da decisão e tem até a capacidade de

manipulá-la, mas deve ter a consciência de não fazê-lo, porque não é ele que vai correr os riscos do investimento. A

decisão que envolve risco é solitária e exclusiva do INVESTIDOR.
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estão evidenciadas como tal e, principalmente, sua repercussão e influência na qualidade não são

colocadas em destaque. Constato, com uma acentuada repetitividade, cenários de referência

taxados de cenários "realistas", sobre os quais não se procede nenhuma critica e que apóiam

análises que pretendem tomar conclusões determinísticas sobre se um negócio é bom ou se um

valor é correto! É bastante comum, também a presença de informações no cenário com base de

referência diferente da que se deve manipular nos modelos, mas na maioria destes casos, o erro

está na formatação de modelos incompatíveis com a possibilidade de se gerar cenários com um

razoável grau de confiabilidade.

[ii] - Com respeito ao tema de fazer cenários "realistas", pessimistas e otimistas, retirados ao

acaso, já comentei sobre o absurdo no correr do texto. Pior ainda, caracterizar sistemas de análise

probabilística, quando as probabilidades são quaisquer, ou retiradas por arbitragem dos desejos e

anseios do planejador26.

[iii] - Nas análises de valor é que encontro as maiores imperfeições, seja de caráter conceitual, seja

com respeito a superestimar valor, por despreparo, técnico. Identifico alguns temas que levam a

estas distorções.

•  A mais grave é admitir que se faz medida de valor, quando, o máximo que se pode pretender é

fazer arbitragem de valor, especialmente quando se usa o método indireto mais tradicional na

análise de empreendimentos de largo horizonte de comportamento, que leva ao cálculo do

valor, no conceito de valor da oportunidade de investimento.

26 Não me refiro à formatação de cenários, com imposição de um espectro de valores para as variáveis

comportamentais de maior relevância e menor grau de monitoramento, cuja posição é arbitrada por um fator de

variação randômica. Estes procedimentos, quando sustentados pelos métodos mais atualizados de análise, permitem

tomar indicadores, que conferem grande confiabilidade aos resultados das análises.
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•  Montar cenários de horizonte extremamente longo, usando como moeda referencial a moeda

da base da análise, sem atentar que isso impõe a premissa de que todas as variáveis se

ajustem no tempo conforme a variação da taxa de inflação observada, o que se verifica em

poucas situações - nestes casos é exigido que se estude descolamentos entre os movimentos

de variáveis comportamentais para a inflação média verificada, refletida na perda de poder de

compra da moeda corrente. O impacto desta falta de, critério pode comprometer uma medida,

pois um erro destes tende a fazer flutuar o valor arbitrado de forma expressiva.

•  Arbitrar de forma aleatória a extensão do ciclo operacional. Muitas vezes tenho visto ciclos de

10 anos, confundindo-se extensão de orçamento programa, que é arbitrário, pois depende do

que se pretende usar para caracterizar metas gerenciais, com horizonte dentro do qual o

empreendimento tem capacidade para manter qualidade compatível com a formatação do

cenário referencial com desempenho estabilizado, sempre que atualizado, funcionalmente,

com o uso de recursos recolhidos para fundos de, reposição de, ativos. Para alguns

empreendimentos, 10 anos representa exclusivamente a. extensão do período de

amadurecimento, para entrada em regime de comportamento dos sistemas gerenciais e da

inserção de mercado.

•  Arbitrar de forma aleatória o valor do ativo ao final do ciclo operacional. Sempre, ao tratar deste

assunto, convém destacar o erro de usar como arbitragem de valor ao final do ciclo

operacional um valor equivalente a 10 vezes a renda líquida do último ano, o que já comentei

oportunamente
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no texto, e que se deriva de uma cômoda tradução conceitual de exercício encontrado em

alguma literatura americana desatualizada. Essa arbitragem, deve ser processada com

métodos dos quais se possa explorar a segurança, para que os indicadores que dependam

desta arbitragem possam ter a necessária confiabilidade.

•  Arbitrar valor no conceito de valor da oportunidade de investimento, usando, como referência o

cálculo processado com uma taxa de atratividade imposta está errado, pois leva no seu bojo a

premissa de que o cenário referencial traduz, sem desvios, o que vai acontecer de

comportamento e desempenho do empreendimento. O valor arbitrado para um

empreendimento, no conceito valor da, oportunidade de investimento, será aquele capaz de

sustentar desvios no cenário referencial, para, numa posição limite de distorção, atingir taxa de

retorno, no padrão da atratividade imposta. Há muitos projetos circulando, neste mercado que

estão superavaliados e há muitos planejadores que, para compensar esse desvio conceitual,

que inconscientemente, reconhecem, fazem cenários referenciais muito mais frágeis do que as

análises de inserção do empreendimento recomendam, ou então, calibram o horizonte da

análise curto, para propositadamente, fazer baixar o valor arbitrado. Procedimentos errados,

para compensar incapacidade técnica é uma combinação explosiva!
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•  Talvez a mistura mais explosiva ainda seja o INVESTIDOR deixar de ler informações mais

complexas para tomar suas decisões, alegando justamente que elas são complexas,

apoiando-se então, em estudos primários que o fazem decidir num ambiente de completa

incerteza, às vezes mascarada na arrogância do planejador, em impor seus conceitos para o

decisor, ou ainda, incerteza que a história de comportamento da economia compensa,

oferecendo ganhos de qualidade que não poderiam estar contidos nos cenários arbitrados nas

análises de qualidade, mas que a evolução da economia faz acontecer.
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5. OS RISCOS DO INVESTIMENTO E OS RISCOS E GARANTIAS DO EMPREENDEDOR

E DO INVESTIDOR

Numa operação de securitização podemos calibrar diversos níveis de repartição dos riscos para

daí, formatar os títulos conforme seja o propósito de EMPREENDEDOR e INVESTIDOR, na sua

parceria. No correr deste texto, procurei tratar duas posições limite, para evidenciar as

características fundamentais da emissão de títulos que dão suporte à parceria aberta na

aglutinação de investimentos para desenvolver um empreendimento, num extremo, ou, somente

para financiar sua implantação e comercialização, no outro extremo. Assim, identifiquei os

TÍTULOS DE INVESTIMENTO DE BASE IMOBILIÁRIA - TTIIBBII como os vetores de securitização

para portfolios de base imobiliária, sendo os títulos que se formata para parcelas de risco aberto e

OS TÍTULOS DE INVESTIMENTO EM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - TTIIEEII como aqueles

destinados a financiamento, tendo portanto, renda fixada e sistema de resgate regrado. Todavia,

tanto um como outro, poderão ter qualquer componente de participação no risco, ou de renda

fixada e regramento de resgate.

� Em tese, quando o INVESTIDOR está aparente, o vetor de securitização será formatado para

atender às negociações entre este e o EMPREENDEDOR, de forma a refletir qualquer

condição de cobertura de riscos, mesmo que para títulos de participação em empreendimento

de base imobiliária.

Como exemplo, na securitização de um projeto de shopping-center, que desenhamos para atender

a uma relação de parcela negociada antecipadamente, fizemos os TTIIBBII  com as seguintes

características:
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[i] - a S P E detém a totalidade do empreendimento no seu ambiente e os títulos emitidos para o

INVESTIDOR correspondem a uma fração deste ativo - como exemplo, digamos 50%. Assim, a

S P E, depois de derivar a fração de 50% do RODi para os TTIIBBII  ainda terá um excesso de caixa.

[ii] - como há esse excedente de caixa, que é do EMPREENDEDOR, pôde-se formatar o TTIIBBII  com

uma condição negocial pretendida pelo EMPREENDEDOR, representada pelo direito de resgatar o

título, até um determinado momento - como exemplo, digamos 8 anos. Então, a S PE pode fazer

um fundo de resgate, para, atingido esse termo, resgatar os TTIIBBII e, caso não o faça, os TTIIBBII
ganham a condição de conversibilidade, passando a equivaler a 50% do shopping-center, numa

permuta que o INVESTIDOR poderá fazer a qualquer tempo, passado o termo de 8 anos.

[iii] - O INVESTIDOR, entretanto, não pretende que esse resgate se dê pelo valor de face do título,

mesmo que ajustado, porque não estaria participando de eventual valorização do empreendimento,

que seria totalmente apropriada pela S P E, ou seja, pelo EMPREENDEDOR. Formatamos, então

a figura de que, em caso de resgate, o título receberá um prêmio de resgate, correspondente a

uma taxa anual, que foi definida em função do cálculo do valor do empreendimento ao final do ciclo

operacional, quando comparado com o nível de emissão de TTIIBBII. Chegamos, pela análise, assim,

a uma taxa de prêmio, aplicada a cada ano, de forma que o valor de resgate será  [ TTIIBBII  . (1 +tv)k ],

onde tv foi a taxa calculada e k é o ano do resgate.

[iv] - O INVESTIDOR desejou, ainda, negociar uma garantia de renda mínima para os TTIIBBII durante

o período de estabilização, em que os estudos mostravam uma expectativa de renda anual abaixo

da sua atratividade, mesmo que a taxa de retomo esperada, para um ciclo de 20 anos, fosse

aceitável, conjuntamente com os riscos associados. Então, formatamos os TTIIBBII  com a condição de

participação em 50% do RODi gerado no ambiente da S P E, porém apropriado com conceito de

prêmio a cada final de ciclo de 12 meses, relativamente a um pagamento mensal regrado, de

renda.
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Então, no período de garantia, os TTIIBBII  rendem mensalmente 0,9489% do valor de face e um

prêmio anual que corresponde à diferença entre 50% do RODi apurado a cada mês e os valores

pagos mensalmente, todos os valores ajustados pelo IGP-M e pela mesma taxa de 0,9489%,

caracterizada, assim, como taxa de atratividade do INVESTIDOR. Passado o período de garantia,

os TTIIBBII  recebem sua parcela do RODi mensalmente.

[v] - ainda mais, argumentava o INVESTIDOR que, pela exigência legal de só reajustar o valor de

face dos títulos em ciclos de 12 meses, no período de garantia ele perdia oportunidade de

aplicação dos recursos que ficavam retidos na S P E a essa consideração pois, como os aluguéis

no shopping-center derivam das vendas, estaria o RODi, em tese, regularmente ajustado pelo

andamento da inflação. A simples devolução destes recursos à taxa de atratividade, que ocorre,

quando se faz o cálculo do prêmio, não foi entendida como suficiente, o que nos fez formatar os

títulos com uma renda mensal ajustada, para compensar inflação num patamar de 12% ano, cuja

arbitragem foi aceita pelos parceiros. Assim, é no período de garantia, os TTIIBBII  deste projeto tem

renda mensal de 1,015% - que é a taxa de juros mais a compensação da inflação arbitrada - e

pagamento de prêmio a cada 12 meses, calculado pela diferença entre os RODi apurados e os

valores pagos, ambos ajustados pele, IGP-M ocorrido, mais a taxa de juros equivalente de 12%

ano.

� Outro exemplo, o projeto GAFISA-SPEI, já usado neste texto. O formato da securitização não

resultou de negociações, mas de definições tomadas no seu planejamento estratégico, como

possíveis de levar a colocação dos títulos a bom termo. Ou seja, estruturamos uma

configuração que entendíamos capaz de ser aceita por investidores e demos conclusão ao

projeto, para depois procurar os tomadores dos títulos, tática aceita pelo EMPREENDEDOR.
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Nesse projeto, temos os títulos de financiamento puro, que são os TTIIEEII--AA  e os de parceria aberta,

que são os TTIIEEII--BB. Estes ficaram na carteira de investimentos do EMPREENDEDOR, num primeiro

momento, mas tem a mesma possibilidade de trânsito de mercado que os TTIIEEII--AA. Esse exemplo

mostra como é possível construir duas espécies de títulos para securitização do mesmo

empreendimento, cada um atendendo regras especificas, que aqui, se situam nos limites

extremos, entre a parceria aberta e o financiamento, identificando as fronteiras do risco,

relativamente ao empreendimento.

� Os títulos de securitização tem como premissa conceitual ISOLAR OS RISCOS DO

EMPREENDIMENTO DO RISCO EMPREENDEDOR. Ou seja, quando se promove a

segregação do empreendimento na S P E, ainda que seu controle gerencial esteja com o

EMPREENDEDOR, não deverão repercutir sobre a S P E efeitos de outros negócios do

EMPREENDEDOR, o que se resolve na estrutura legal da securitização. A depender dos

desejos do INVESTIDOR, relativamente ao tema da fuga do risco, pode-se desvincular

integralmente a S P E do EMPREENDEDOR, fazendo-a sob o controle gerencial de um "fiel27”,

ou então, criando-se para este "fiel" ações de voto privilegiado.

Para isolar o risco empreendimento na S P E, diversos mecanismos podem ser adotados na

própria formatação dos TTIIBBII, ou TTIIEEII, todos envolvendo figuras de "fiel”, mas aí, nos sistemas

gerenciais, para aprovar contas, autorizar movimentações financeiras, ou qualquer outra ação de

gestão, mesmo sem dar a esta figura a posição de acionista da S P E.

27 Trustee
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É tradicional fazer com que as ações gerenciais de grande repercussão sejam levadas para

decisão em assembléia de investidores, criando-se, no estatuto da S P E e na escritura de

emissão dos títulos, bloqueios para ação do EMPREENDEDOR como controlador da S P E, ou

mesmo do "fiel", quando existe. Como exemplo, nos empreendimentos de base imobiliária, a

inalienabilidade do ativo, e a, limitação do objetivo social da sociedade são clAusulas p&reas de

seu estatuto, que s6 podem ser alteradas por decisão de maioria qualificada, em assembléia de

investidores e, mesmo assim, uma extensão do objeto social, ou a alienação do ativo, devem dar

direito à exigência de resgate dos títulos dos investidores discordantes da decisão. Quando, se faz

títulos conversíveis, essa característica representa a proteção natural contra mudanças de

objetivo, ou pretensão de alienar do ativo.

� Os sistemas de títulos vinculados a projetos de base imobiliária podem oferecer garantia de

renda mínima, mas o projeto deve ser montado com o cuidado de identificar o que está

respaldando esta garantia. Por exemplo, a securitização integral de um shopping-center,

através de títulos da mesma espécie, se contemplar TTIIBBII com garantia de renda mínima, terá

uma condição vazia, na hipótese de que essa renda mínima não seja alcançada. A renda que

se distribui corresponde a 100% do RODi gerado na S P E, de forma que se isso não

corresponder ao mínimo, não haverá caixa na S P E para pagar a diferença. Então, essa

garantia deverá ser oferecida por dois canais: [i] - fazer títulos de duas espécies, uma com

privilégio na repartição do RODi, até cobrir a renda mínima, o que resolve em parte o tema da

garantia, mas diminui os riscos do INVESTIDOR, ou, [ii] - garantir os títulos com fiança do

EXPREENDEDOR, que será responsável por pagar as eventuais faltas entre RODi e a renda

mínima garantida, o que faz o investimento ter risco EMPREENDEDOR, não sé risco

empreendimento.
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O risco de performance do EMPREENDEDOR, todavia, pode ficar aberto em determinados

projetos. Nos casos de parceria aberta e mesmo nos casos de financiamento, há ações gerenciais

perpetradas pelo EMPREENDEDOR, que podem afetar a qualidade dos títulos.

Por exemplo, no PROJETO HOTEL MANGUEIRAS, que usei neste texto, a gestão da S P E é do

EMPREENDEDOR, que contrata a administração do hotel com empresa especializada e gerencia

seus procedimentos. No caso de ineficiência da administradora, que repercuta em baixo

desempenho do hotel, ou em perda de produtividade de seus sistemas, caberá ao

EMPREENDEDOR tomar as ações de incitá-la à melhoria, ou no limite, substituí-la. Então, desse

ponto de vista, o INVESTIDOR está tomando risco de performance do EMPREENDEDOR no que

respeita à sua qualificação para gerenciar a S P E.

Usando o exemplo do projeto GAFISA-SPE1, lá o EMPREENDEDOR é que gere a

comercialização das unidades. Se o seu desempenho não for satisfatório, não haverá quebra de

garantias no ambiente da S P E, porque as unidades estará em estoque, mas poderá haver falta

de caixa para cumprir com o fechamento da equação de fundos nos momentos devidos - no ciclo

de produção, para completar o custeio e no ciclo pós-produção, para liquidar as obrigações com

TTIIEEII--AA. A garantia prevista para estas situações está: [i] - no contrato de construção com o

EMPREENDEDOR, que define a  sua obrigação de,  como construtor,  financiar  a  eventual

impossibilidade da  S P E  de lhe
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pagar as parcelas de obra, segundo o cronograma preestabelecido e [ii] - na escritura de emissão

dos TTIIEEII--AA, em que o EMPREENDEDOR aparece corno fiador das obrigações de resgate dos

títulos. Então, para a velocidade da comercialização, o INVESTIDOR tem risco de performance do

EMPREENDEDOR, pois a repercussão de baixo desempenho sobre a S P E estará coberta com

garantias oferecidas pelo, EMPREENDEDOR.

Quanto à implantação, que na maioria dos casos de securitização, é ação desenvolvida pelo

EMPREENDEDOR, há que se cuidar dos seguros de performance, porque sendo, haverá um risco

em aberto. Já se conhecem casos de securitização no Brasil em que os custos de implantação não

ficaram devidamente protegidos na relação da S P E com o EMPREENDEDOR, o que levou à

paralisação das obras e à necessidade de se fazer um sobre-investimento, para resolver o tema e

salvar os recursos já aplicados, o que evidentemente, leva a qualidade do investimento para baixo,

relativamente às expectativas que levaram à decisão de aplicar recursos no negócio.

� E o EMPREENDEDOR não precisa de garantias quando faz sua parceria com o INVESTIDOR

para que amplos apliquem recursos a prazo, quando é o caso de securitização de projeto por

implantar? A eventual falha de um INVESTIDOR em aportar sua parcela de recursos a tempo

certo provocará uma desorganização no caixa da S P E, que pode repercutir sobre os demais

INVESTIDORES, neles incluído o EMPREENDEDOR. Nos projetos já implantados não há o

que discutir, porque a transação de venda do TTIIBBII  se faz a vista.

Os projetos por implantar, de forma geral, tem sua securitização sustentada por títulos que o

INVESTIDOR subscreve "a vista", para integralização "a termo".
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Assim, sua relação com a S P E somente se consolida ao integralizar os títulos de cada série

emitida28. Para que se tenha uma certa proteção, relativamente ao cumprimento da obrigação de

integralização, pelo INVESTIDOR, deve-se procurar configurar alguma alternativa que faça os

títulos das series por subscrever mais atraentes que os anteriores. Isso se faz considerando

prêmios, valores de face diferenciados, ou somente deixando que a realidade estrutural da

operação se encarregue de fazer as diferenças de qualidade entre títulos.

Como exemplo dessa última hipótese, pode-se tomar o TTIIBBII  para um projeto que gera retorno pela

renda de exploração, em que, mesmo que os títulos de cada série sejam iguais, do ponto de vista

da sua participação no RODi, os das primeiras séries integralizadas estão mais longe do início do

recebimento da renda, de forma que tem taxa de retorno menor dos que os das últimas séries.

Como os indicadores de qualidade são calculados para um INVESTIDOR que faça uma aplicação

uniformemente distribuída, no caso de não integralizar séries mais "a frente" terá sua taxa de

retorno reduzida, deixando com a S P E títulos "melhores" para serem recolocados, o que faz uma

garantia indireta, pois gera uma penalidade para o INVESTIDOR que não integralizou e permite

que a S P E encontre mais facilmente outro para substituí-lo, por estar oferecendo, no mesmo

empreendimento, um investimento de melhor qualidade.

28 Veja-se a f i g u r a 16, com o mapa de integralização das 10 séries (A1 até A10) de títulos do projeto

GAFISA-SPE1.
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