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Gaia Agro Securitizadora S.A.– 1ª Série 
da 14ª Emissão de CRA 
CRA / Brasil 

Ratings Provisórios 

Descrição 

Rating na  
Escala Global, 
Moeda Local 

Rating na 
Escala 

Nacional 
Volume  

(em milhões)* 
% do Total 

Emitido* 

 

Taxa de Juros* 
Vencimento 

Final Legal 

1ª Série de Certificados 
de Recebíveis do Agronegócio 
(CRA) da 14ª Emissão 

(P) Baa3  (P) Aaa.br  [R$500] 100% CDI + [•]% [•]/2021 

Total    [R$ 500] 100%   

Os ratings da Moody´s abordam apenas os riscos de crédito associados à operação. Outros riscos não relacionados ao crédito não foram 
abordados, mas podem ter efeitos significativos nos rendimentos dos investidores. 

* A serem definidos em procedimento de bookbuilding 

Resumo da Operação 

Gaia Agro Securitizadora S.A. (Gaia Agro, emissora ou securitizadora) emitirá certificados de 
recebíveis do agronegócio (certificados ou CRA) lastreados por uma cédula de produto rural 
financeira (CPRF), emitidas pela Raízen Energia S.A. (Raízen) com aval da Raízen Combustíveis S.A. 
(Raízen Combustíveis).  Ratings Baa3, escala global, moeda local e Aaa.br em escala nacional 
foram atribuídos à CPRF subjacente que serve de lastro à operação. 

A Raízen obriga-se a utilizar os recursos decorrentes da CPRF exclusivamente e integralmente nas 
suas atividades relacionadas ao agronegócio, no curso ordinário de seus negócios. 

A CPRF irá servir de lastro ao CRA emitido pela Gaia Agro, de forma que é constituído o patrimônio 
separado em relação às demais emissões.  A CPRF é pré-fixada e irá constituir o lastro do CRA, que 
irá remunerar de acordo com a taxa DI mais um spread a ser determinado em bookbuilding. 

Os custos da operação serão cobertos pela Raízen através de um fundo de despesas a ser formado 
no momento da subscrição dos CRA. 

Os CRA beneficiam-se do suporte de crédito da Raízen e do aval da Raízen Combustíveis, tendo 
em vista que, por meio dos documentos da operação, a Raízen e a Raízen Combustíveis são 
solidariamente responsáveis pelo pagamento integral da CPRF, além de prover uma fiança em 
relação ao ajuste de valor da cessão das CPRF à securitizadora, para cobrir potenciais 

descasamentos das taxas de juros do CRA, devido à sua remuneração atrelada ao DI. 

Este Relatório de Pré-Venda aborda a estrutura e as características da transação proposta e é baseado em informações fornecidas à Moody's 
até 27 de abril de 2015. Os investidores devem atentar para o fato de que certos fatores relacionados a esta emissão ainda estão por ser 
finalizados. Somente após o recebimento de toda a documentação legal, de maneira satisfatória, a Moody's atribuirá um rating definitivo ao 
Fundo, o qual pode vir a ser diferente do rating apresentado neste Relatório de Pré-Venda. A Moody's disseminará o rating definitivo através 
de seu serviço de contato com investidores. Este relatório não tem o intuito de ser uma oferta para venda ou uma solicitação de compra de 
títulos, e não deve ser utilizado ou circulado juntamente com qualquer tipo de oferta ou solicitação. 

mailto:daniela.jayesuria@moodys.com
mailto:joao.daher@moodys.com
http://www.moodys.com/
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Os ratings atribuídos à 1ª Série da 14ª emissão de CRA refletem os ratings atribuídos à CPRF (Baa3/Aaa.br), estão baseados 
principalmente na capacidade da Raízen e da Raízen Combustíveis em honrar suas obrigações de pagamento da CPRF e garantias 
acessórias. Assim, alterações futuras nos ratings da CPRF poderão levar a alterações equivalentes dos ratings atribuídos aos CRA. 

Sumário da Estrutura 

Emissor: Gaia Agro Securitizadora S.A. (NR) 
Tipo de Estrutura: Pass-Through 
Devedora: Raízen Energia S.A.  (Raízen, Baa3 rating de dívida sênior sem garantia, escala global, moeda local e 

Aaa.br rating de emissor de longo prazo escala nacional, moeda local) 
Avalista: Raízen Combustíveis S.A.  (Raízen Combustíveis, Baa3 rating de dívida sênior sem garantia, escala global, 

moeda local e Aaa.br rating de emissor de longo prazo escala nacional, moeda local) 
Cedente: Agrícola Ponte Alta Ltda (NR) (subsidiária integral da Raízen) 
Pagamentos de Juros: Semestral   
Pagamentos de Principal: Bullet  no vencimento 
Suporte de Crédito/Reservas: » Fundo de Despesas: R$ 120 mil na data de subscrição, com mínimo de R$ 15 mil 

» Aval da Raízen Combustíveis 
» Fiança da Raízen e Raízen Combustíveis em relação às obrigações da cedente no contrato de cessão, 

incluindo o ajuste do valor da cessão  
Agente Fiduciário: Planner Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (NR) 
Custodiante: Planner Corretora de Valores S.A. (NR) 
Coordenador Líder: Banco Bradesco BBI S.A. (NR) 
Coordenadores: Banco Citibank S.A. (Rating de depósitos de Baa2 em escala global, moeda estrangeira, perspectiva 

negativa) 
BB Banco de Investimento S.A. (NR) 
Banco Itaú BBA S.A. (NR) 

Sumário do Colateral 

Recebíveis: Cédula de Produto Rural Financeira (CPRF) 
Número de Contratos: 1 
Número de Devedores: 1 
Prazo remanescente CPRF : [6 anos ] 
Status de Inadimplência: NA 
Perda Histórica: NA 

Visão da Moody’s 

Nível de Vínculo de Crédito com a Devedora: Totalmente vinculado à qualidade de crédito da Raízen e Raízen Combustíveis 
Histórico de Securitização da Devedora: 
Número de Transações Anteriores no Setor: 1 
Desempenho de Transações Anteriores: A 1ª e 2ª Séries da 10ª Emissão da Gaia Agro tem performado de acordo com as expectativas 
Principais Diferenças entre a Operação Atual e as 
Anteriores: 

Não há 

Sensibilidade Potencial do Rating:  
Fatores que Podem Levar a um Rebaixamento: Os ratings desta emissão acompanham os ratings da CPRF 
Análise de Sensibilidade: Quaisquer alterações futuras nos ratings da CPRF poderão levar a uma alteração nos ratings atribuídos 

aos CRA 
 

 

  

Esta publicação não anuncia uma ação de rating de crédito. Para quaisquer ratings de crédito referenciados nesta publicação, consulte a aba de ratings na página do 
emissor/entidade em www.moodys.com para acessar as informações mais atualizadas sobre ação de rating de crédito e histórico de rating. 

http://www.moodys.com/
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Pontos Fortes da Transação 

» Operação com pass through do risco corporativo da 
Raízen e aval da Raízen Combustíveis. 
O risco de crédito da operação baseia-se no risco  
financeiro da Raízen, suportado pelo aval da Raízen 
Combustíveis, em sua habilidade de pagar a CPRF que 
lastreia o CRA, ao qual foi atribuído um rating de 
Baa3/Aaa.br.  A operação também tem o suporte da 
fiança da Raízen e da Raízen Combustíveis com relação às 
obrigações afiançadas no contrato de cessão e o 
pagamento das despesas da operação.  Portanto, o risco 
da operação espelha o risco corporativo da Raízen e/ou 
Raízen Combustíveis.  Ainda, os pagamentos no CRA são 
casados com o fluxo de caixa da CPRF subjacente. 

» Risco de produção da safra é totalmente mitigado. 
Pela natureza do lastro do CRA ser uma cédula de produto 
rural financeira (CPRF), onde o comprometimento é 
quanto ao pagamento do valor nominal (calculado como 
o preço do produto multiplicado pela quantidade de 
toneladas) e não à entrega física do produto rural. 

Pontos Fracos e Fatores Mitigantes 

» Risco Residual junto a Companhia Securitizadora. O 
rating na escala global do CRA é limitado a Baa3, de 
forma a refletir o risco residual de que a CPRF possa ser 
alcançada por credores fiscais, trabalhistas e 
previdenciários da securitizadora, Gaia Agro, sem rating 
pela Moody’s. Observamos que o risco de credores 
trabalhistas e previdenciários alcançarem a CPRF é 
parcialmente mitigado pelo fato da Gaia Agro, na 
presente data, não possuir funcionários diretos.  Para mais 
informações veja seção “Regime Fiduciário e Patrimônio 
Separado”. 

Estrutura, Aspectos Legais e Riscos Associados 

Diagrama da Estrutura 
 

 
 
 

1. A Raízen, como devedora emitirá a cédula de produto rural 
financeira (CPRF) em favor da Agrícola Ponte Alta Ltda. 
(empresa também do grupo econômico da Raízen), como 
credora.  A CPRF será emitida a uma taxa pré-determinada 
com vencimento em 6 anos e pagamentos semestrais de 
juros e um pagamento bullet de principal ao vencimento.  
A CPRF será emitida com base na liquidação financeira da 
mesma, em valores condizentes com a quantidade e preço 
de cana-de-açúcar pré-determinadas na CPRF.  O fluxo de 
pagamento do CRA irá espelhar o pagamento na CPRF.  A 
CPRF será registrada na CETIP S.A. – Mercados 
Organizados.  A Planner Corretora de Valores S.A. será a 
entidade custodiante da CPRF; 

2. A CPRF terá a garantia do avalista (Raízen Combustíveis) 
em caráter irrevogável e irretratável, como principal 
pagadora e responsável solidária com relação a todas as 

obrigações principais e acessórias da Raízen decorrentes 
da CPRF; 

3. A Agrícola Ponte Alta cederá a CPRF à Gaia Agro para 
servirem de lastro para a emissão de certificados de 
recebíveis do agronegócio (CRA); 

4. Conforme definido no Contrato de Cessão, a Raízen e a 
Raízen Combustíveis, de forma solidária irrevogável e 
irretratável, provêm uma fiança com relação às obrigações 
assumidas pela Agrícola Ponte Alta no contrato de cessão.   
Esta fiança cobre inclusive os ajustes do valor de cessão 
que irá ajustar o valor de referência da CPRF para refletir 
alterações na curva DI frente o valor utilizado inicialmente 
na cessão da dívida, garantindo portanto os valores de 
juros a serem pagos no CRA.  Adicionalmente, será 
constituído um fundo de despesas totalizando R$ 120 mil, 
para cobrir as despesas anuais, que formará parte do 

Planner Trustee DTVM
(Agente Fiduciário)

Raízen Energia S.A
(Devedora)

Agrícola 
Ponte Alta 

Ltda.
(Cedente)

Raízen 
Combustíveis S.A.

(Avalista)
CPRF 

Gaia Agro 
Securitizadora 

S.A.
(Securitizadora)

Investidores

Raízen Energia  e 
Raízen Combustíveis
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patrimônio separado do CRA, com valores retidos da 
emissão.  Caso o fundo de despesas esteja abaixo do valor 
mínimo exigido, a Raízen e/ou Raízen Combustíveis terá 
de depositar o valor faltante na conta centralizadora.  
Portanto, as despesas dos CRA serão arcadas 
exclusivamente pela Raízen e/ou Raízen Combustíveis; 

5. A securitizadora emitirá o CRA por meio do Termo de 
Securitização. O CRA será lastreado pela CPRF, em regime 
fiduciário, com a Planner Trustee atuando como agente 
fiduciário. O CRA passa a constituir patrimônio separado 
do patrimônio geral da securitizadora. O CRA será 
distribuído a investidores por meio de oferta pública 
(Instrução CVM 400). 

Estrutura de Capital 

O CRA possui prazo de vencimento final legal em 6 anos a partir 
da data de emissão e, pagará taxa de juros equivalente à DI (taxa 
de depósito interfinanceiros) mais um spread, a ser determinado 
em bookbuilding, que será calculado de forma exponencial e 
cumulativa pro rata temporis por dias úteis decorridos. 

A CPRF terá uma taxa de desconto aplicada, equivalente ao à 
taxa DI futura acrescido do spread, com pagamentos 
programados semestralmente.  

O CRA pagará juros semestralmente com uma amortização 
bullet no momento do vencimento da operação.  A taxa DI a ser 
utilizada será o produtório das taxas DI de três dias antes da data 
de início de capitalização até a taxa de três dias antes da data 
de cálculo e a sobretaxa da operação.  O pagamento de juros do 
CRA será coberto pelo lastro da CPRF e as obrigações afiançáveis 
pela Raízen e Raízen Combustíveis no contrato de cessão. Este 
mecanismo permite que o valor de cessão seja ajustado para 
cobrir o pagamento integral da parcela de amortização 
programada do CRA. Caso o pagamento recebido em relação à 
CPRF seja inferior ao valor devido de remuneração e/ou 
amortização do CRA, a diferença deverá ser paga pela Raízen 
e/ou Raízen Combustíveis, solidariamente.  Portanto, o 
potencial descasamento de taxas entre o lastro da CPRF pré-
fixada e o pagamento de juros no CRA será coberto pela fiança 
da Raízen e/ou Raízen Combustíveis estabelecida no contrato 
de cessão. 

Lastro da Operação 

O lastro dos certificados são os direitos creditórios do 
agronegócio decorrentes dos direitos de crédito da CPRF. 

Tal crédito será representado por uma cédula de produto rural 
financeira (CPRF) cedida à securitizadora, que por sua vez 
passará a lastrear o CRA. 

Os ratings dos CRA são baseados no rating da CPRF subjacente, 
além da fiança e garantias prestadas pela Raízen e Raízen 
Combustíveis, portanto o rating reflete perfil de crédito das 
mesmas. 

Cronograma de Pagamentos 

Com base na curva DI futura e a sobretaxa, será gerado um 
valor de juros esperado, a ser pago em cada data de 
pagamento. 

A Raízen obriga-se a efetuar os pagamentos referentes à CPRF 
conforme o cronograma de pagamentos.  Os pagamentos 

referentes à CPRF serão efetuados com dois dias de 
antecedência da data de pagamento do CRA. 

Caso a taxa DI verificada fique acima da taxa de juros esperada 
e o valor a ser pago conforme o cronograma de pagamento da 
CPRF seja insuficiente para o pagamento integral da parcela de 
pagamento programado no CRA, a Agrícola Ponte Alta, 
solidariamente com a Raízen e Raízen Combustíveis, pagará à 
securitizadora, a título de ajuste do valor de cessão, o 
montante faltante.  Este valor deve ser depositado até a data 
de pagamento dos direitos creditórios do agronegócio.  Os 
valores do pagamento serão depositados diretamente na conta 
centralizadora, que compõe o patrimônio separado do CRA. 

Eventos de Vencimento Antecipado 

Os eventos de vencimento antecipado do CRA espelham as 
clausulas de vencimento antecipado da CPRF.  Portanto, um 
vencimento antecipado da CPRF acarretará em uma 
antecipação do vencimento do CRA. 

Os principais eventos de vencimento antecipado são: 

» Inadimplemento pela devedora e/ou avalista, de qualquer 
obrigação pecuniária não sanado em um dia útil da data 
de pagamento; 

» Inadimplemento pela devedora e/ou avalista, de qualquer 
obrigação não pecuniária não sanado em 30 dias úteis; 

» Se a Raízen não utilizar os recursos líquido obtidos com a 
emissão da CPRF em suas atividades do agronegócio 
(exceto em casos de reorganização societária, e de acordo 
com os documentos da operação); 

» Se verificada a invalidade, nulidade ou inexequibilidade da 
CPRF ou do contrato de cessão, ou estes forem 
questionados judicialmente pela devedora, avalista 
cedente ou controladora; 

» Cessão, promessa de cessão ou transferência a terceiros 
das obrigações pela devedora, avalista ou cedente (exceto 
se previamente autorizado pela emissora ou em casos de 
reorganização societária em conformidade com os 
documentos da operação); 

» Liquidação, dissolução ou extinção da devedora, avalista 
ou cedente; 

» Decretação de falência, pedido de autofalência ou de 
recuperação judicial pela devedora ou avalista; 

» Cisão fusão ou incorporação da devedora e/ou avalista 
contemplando exceções; 

» Comprovação de que qualquer das declarações prestadas 
pela devedora ou avalista na CPRF ou pela cedente no 
contrato de cessão são falsas ou incorretas; 

» Inadimplemento pela devedora e/ou avalista de obrigação 
financeira igual ou superior a R$ 100 milhões; 

» Vencimento antecipado de qualquer obrigação financeira 
da devedora e/ou avalista igual ou superior a R$ 100 
milhões; 

» Protesto de qualquer título de crédito contra a devedora, 
avalista e/ou cedente superior a R$ 100 milhões; 
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» Inadimplemento pela devedora, avalista e/ou cedente de 
qualquer decisão transitada em julgado e/ou decisão 
arbitral não sujeita a recurso acima de R$ 100 milhões; 

» Alienação, venda e/ou qualquer forma de transferência 
pela devedora ou avalista de substancialmente todos os 
seus respectivos ativos; 

» Constituição de ônus sobre ativos da devedora e/ou 
avalista considerando exceções; 

» Alteração na composição acionária direta ou indireta da 
Raízen ou Raízen Combustíveis, resultando na perda de 
controle por Shell e Cosan; 

» Vencimento antecipado da CPRF. 

Fundo de Despesas 

As despesas incorridas relativas ao CRA serão arcadas 
exclusivamente, direta e/ou indiretamente, pela Raízen e/ou 
Raízen Combustíveis solidariamente. 

Será constituído, no momento da subscrição do CRA, o fundo 
de despesas, que será retido na conta centralizadora, pelo 
montante total de R$ 120.000,00.  Os valores do fundo de 
despesas serão contabilizados separadamente do resto dos 
recursos na conta centralizadora. 

Os pagamentos das despesas da operação serão pagos pela 
Emissora, utilizando os recursos do fundo de despesas. 

Caso os recursos do fundo de despesas sejam inferiores a R$ 15 
mil, a Raízen ou Raízen Combustíveis, solidariamente, 
depositará na conta centralizadora para recompor o montante, 
dentro de um prazo de 5 dias. 

Os recursos poderão ser aplicados em títulos públicos federais, 
fundos de investimento de renda fixa de baixo risco, com 
liquidez diária ou certificado de depósito bancário de emissão 
de determinadas instituições financeiras. 

Valores em excesso dos R$ 120.000 serão devolvidos à Raízen 
em um prazo de 5 dias. 

Resgate Antecipado 

A qualquer momento, a Gaia Agro poderá realizar uma oferta 
de resgate antecipado do CRA, de acordo com a notificação 
recebida da Raízen que esta deseja liquidar antecipadamente a 
CPRF. 

Os titulares do CRA terão até 10 dias úteis para manifestarem 
a intenção de aderirem à oferta de resgate antecipado. 

Aqueles investidores que manifestarem aceitação à oferta de 
resgate antecipado serão resgatados, no valor equivalente ao 
valor nominal unitário acrescido da referente remuneração. 

Os CRA resgatados antecipadamente serão cancelados. 

Análise da Moody's 

Risco atrelado ao risco de crédito da Raízen e Raízen 
Combustíveis 

O CRA é lastreado por uma CPRF emitidas pela Raízen com 
aval da Raízen Combustíveis, ao qual foi atribuída um rating 

Baa3/Aaa.br.  Ainda, a operação conta com a fiança da Raízen 
e Raízen Combustíveis com relação às obrigações afiançadas 
(incluindo potenciais ajustes do valor da cessão) no contrato 
de cessão e relativas ao pagamento das despesas da operação. 

Desta forma, todos os fluxos de caixa para pagamento dos 
CRA e obrigações correlatas são compromissos da Raízen e/ou 
Raízen Combustíveis.  Assim sendo, a Moody’s considera os 
ratings dos CRA como vinculados aos ratings atribuídos à 
CPRF. 

Risco de Fungibilidade 

Os pagamentos, de acordo com o cronograma de pagamento 
de cada CRA, serão depositados diretamente à Gaia Agro, em 
conta de sua titularidade, destinada ao CRA.  A conta fará 
parte do patrimônio separado do CRA. 

Risco Legal Residual Relacionado a Companhia 
Securitizadora 

Os CRA contam com a instituição de regime fiduciário sobre o 
direito creditório do agronegócio que lastreia a operação, 
como também das garantias e outros bens e direitos que 
compõem o patrimônio separado. De acordo com as Leis nº 
9.514/97 e 11.076/04, por meio da instituição do regime 
fiduciário, os bens vinculados à emissão do CRA destacam-se 
do patrimônio da emissora dos certificados e constituem 
patrimônio separado destinado à liquidação dos CRA. No 
entanto, notamos que há um risco legal residual de que os 
direitos creditórios do agronegócio possam ser alcançados por 
credores fiscais, trabalhistas e previdenciários da securitizadora, 
a Gaia Agro, sem rating pela Moody’s. A Moody’s nota que o 
risco de credores trabalhistas e previdenciários alcançarem os 
direitos creditórios do agronegócio é parcialmente mitigado 
pelo fato da Gaia Agro, em julho de 2014, não possuir 
funcionários diretos e apresentou certidões onde não constam 
pendências tributárias, previdenciárias ou títulos protestados. 
Para detalhes, veja seção “Regime Fiduciário e Patrimônio 
Separado”. 

Participantes da Operação 

Raízen Energia S.A. e Raízen Combustíveis S.A. 

A Raízen, sediada em São Paulo, representa a joint-venture de 
50-50% formada pela Cosan S.A Indústria e Comércio 
(Ba2/estável) e a Shell Brazil Holdings BV (uma subsidiária 
integral da Royal Dutch Shell Plc, com rating Aa1/negativa).  A 
JV opera duas principais entidades, a Raízen Energia S.A. e a 
Raízen Combustíveis S.A., e a Moody’s analisa as companhias 
de forma de uma entidade combinada, devido às garantias 
cruzadas dadas pelas JVs para as emissões de dívida da outra. 

Com uma capacidade de moagem de 66,8 milhões de 
toneladas e 24 usinas de açúcar e etanol, a Raízen Energia é a 
maior empresa no mercado fragmentado de açúcar e etanol 
no Brasil.  A Raízen Combustíveis, a companhia que opera na 
distribuição de combustível e venda com a marca Shell, iniciou 
como a terceira maior empresa no mercado. 

O rating de Baa3/Aaa.br da Raízen reflete as boas métricas de 
crédito da companhia, a sólida posição no mercado upstream e 
downstream no Brasil.  O rating considera a existência das 
garantias cruzadas entre a Raízen Energia e a Raízen 
Combustíveis na maioria das dívidas emitidas pelas 
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companhias e o apoio explícito proporcionado por ambas as 
acionistas, na forma de uma operação de backstop de USD 500 
milhões. 

Por outro lado, a natureza volátil dos seus negócios upstream, 
o que representou 59% do EBITDA da empresa nos últimos 12 
meses findos em dezembro de 2014, limita os ratings. Embora 
a Raízen tenha um porcentagem menor de cultivo de cana que 
seus concorrentes, o que pode perminitr uma menor 
volatilidade da margem em anos de baixa produção, a 
indústria sucro-alcooleira é altamente dependente de fatores 
externos, como condições meteorológicas e dos incentivos e 
políticas do governo, o que pode significativamente afetar os 
preços e impactar o desempenho financeiro da Raízen. 

Gaia Agro Securitizadora S.A. 

A Gaia Agro foi constituída em 2012 como uma securitizadora 
de direitos creditórios do agronegócio, e está sediada em São 
Paulo.  A emissora faz parte do Grupo Gaia, que inclui a Gaia 
Securitizadora S.A. e esta, desde o início de suas operações já 
emitiu mais de R$ 11,5 bilhões em CRI operações de 
securitização. 

A Gaia Agro, é a securitizadora do grupo dedicada à realização 
de emissões de CRA, já realizou emissões que totalizam 
montante aproximado de R$1,6 bilhões. Em 2014, Gaia Agro 
fez nove emissões de CRA.  A securitizadora é auditada pela 
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes. 

Análise Legal 

Regime Fiduciário e Patrimônio Separado 

A securitizadora instituirá regime fiduciário sobre os bens 
vinculados à emissão do CRA, quais sejam, para o patrimônio 
separado: (i) os direitos de crédito decorrentes da CPRF, e (ii) 
valores depositados na conta de emissão.  De acordo com as 
Leis no 9.514/97 e 11.076/04, por meio da instituição do 
regime fiduciário, os bens vinculados à emissão do CRA 
destacam-se do patrimônio da securitizadora emissora dos 
certificados e constituem patrimônio separado destinado à 
liquidação dos CRA. 

O patrimônio separado será administrado pela securitizadora e 
será objeto de registro contábil próprio e independente. 

Medida Provisória 2.158-35/01: Embora os financiamentos 
estejam segregados sob regime fiduciário de acordo com a Lei 
9.514/97 e constituam um patrimônio separado daquele da 
securitizadora, com base no artigo 76 da Medida Provisória 
2158-35/01 (que estabelece que "as normas que estabeleçam a 
afetação ou a separação, a qualquer título, de patrimônio de 
pessoa física ou jurídica não produzem efeitos em relação aos 
débitos de natureza fiscal, previdenciária ou trabalhista"), existe 
risco de que a CPRF possa ser alcançada por credores fiscais, 
trabalhistas e previdenciários da securitizadora. A Moody’s nota 
que o risco de credores trabalhistas e previdenciários alcançarem 
os lastros é parcialmente mitigado pelo fato da Gaia Agro, na 
presente data, não possuir funcionários diretos.  Adicionalmente, 
a Gaia Agro apresentou diversas certidões negativas que não 
apresentavam títulos protestados, pendência tributária ou ações 
em curso em julho de 2014. 

 

Opinião Legal 

A Moody’s recebeu uma minuta de opinião legal cujo 
conteúdo confirma a cessão perfeita e acabada da CPRF, 
conforme detalhados no contrato de cessão e que estes são 
lícitos, exequíveis, válidos e eficazes, condicionada ao registro 
do contrato de cessão nos competentes cartórios de registro 
de títulos e documentos. 

Metodologia 

A metodologia utilizada para a atribuição do rating a essa 
transação foi Abordagem da Moody’s para atribuição de 
Ratings a Repackaged Securities (“Títulos Agrupados”) . 

Os ratings atribuídos aos CRA são principalmente baseados na 
capacidade e disposição da Raízen como devedora e da Raízen 
Combustíveis como avalista de cumprir suas obrigações 
contratuais de pagamento da CPRF e obrigações correlatas. 

Adicionalmente, o rating na escala global do CRA é limitado a 
Baa3, de forma a refletir o risco residual de que as CPRF 
possam ser alcançados por credores fiscais, trabalhistas e 
previdenciários da securitizadora, Gaia Agro, sem rating pela 
Moody’s (veja seção “Regime Fiduciário e Patrimônio 
Separado”). 

Monitoramento 

Os ratings desta operação seguirão os ratings atribuídos à 
CPRF que lastreia o CRA, com o suporte da Raízen e Raízen 
Combustíveis em relação aos demais riscos da operação.  
Quaisquer alterações futuras nos ratings da Raízen e/ou Raízen 
Combustíveis poderão levar a alterações nos ratings atribuídos 
à CPRF e, consequentemente, ao CRA. 

http://www.moodys.com/viewresearchdoc.aspx?docid=PBS_SF393540
http://www.moodys.com/viewresearchdoc.aspx?docid=PBS_SF393540
http://www.moodys.com/viewresearchdoc.aspx?docid=PBC_149144
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Participantes da Operação 

Companhia Securitizadora / Emissora do CRA  
Companhia Securitizadora: Gaia Agro Securitizadora S.A. (Sem Rating) 
Principais Responsabilidades: Principais responsabilidades da Gaia Agro como Companhia Securitizadora: 

» Administrar o patrimônio separado, mantendo para o mesmo registro contábil próprio, independente de suas 
demonstrações financeiras; 

» Informar todos os fatos relevantes acerca da emissão e da emissora ao agente fiduciário e aos participantes do 
mercado, conforme aplicável, observadas as regras da CVM; 

» Fornecer documentos e informações ao agente fiduciário sempre que solicitado incluindo demonstrativos 
financeiros e de patrimônio separado, cópias dos documentos fornecidos pela devedora, acesso aos livros 
contábeis, fatos relevantes e atas que envolvam o interesse dos titulares de CRA; 

» Submeter, na forma da lei, suas contas e balanços, inclusive aqueles relacionados ao patrimônio separado, a 
exame por empresa de auditoria independente, registrada na CVM; 

» Informar ao agente fiduciário em até 5 dias úteis qualquer descumprimento pelos devedores da CPRF; 
» Efetuar pagamentos, com recursos do patrimônio separado, o pagamento de despesas razoavelmente 

incorridas; 
» Manter atualizado o registro de companhia aberta na CVM; 
» Comunicar ao agente fiduciário a ocorrência de quaisquer eventos ou situações que possam colocar em risco o 

exercício dos direitos, garantias e prerrogativas dos bens do patrimônio separado; 
» Calcular diariamente, em conjunto com o agente fiduciário, o valor unitário do CRA; 
» Informar ao agente fiduciário a ocorrência de qualquer evento de liquidação do patrimônio separado 

Agente Fiduciário e Custodiante  

Agente Fiduciário: Planner Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (Sem Rating) 
Principais Responsabilidades: Principais responsabilidades da Planner Trustee como Agente Fiduciário: 

» Proteger e zelar pela proteção dos os direitos e interesses dos titulares de CRA; 
» Conservar em boa guarda, toda a escrituração, correspondência e demais papeis relacionados com o exercício 

de suas funções; 
» Verificar, ao aceitar a função, a veracidade das informações no termo de securitização; 
» Acompanhar a observância da periodicidade na prestação das informações obrigatórias pela emissora; 
» Emitir parecer sobre a suficiência das informações constantes das propostas de modificações dos CRA; 
» Solicitar, quando julgar necessário, certidões das varas de fazenda pública, cartório, procuradoria e (desde que 

autorizado por assembleia geral), auditoria extraordinária na emissora; 
» Convocar, quando necessário, a assembleia geral de titulares de CRA e comparecer às assembleias; 
» Elaborar relatórios aos titulares de CRA com informações relevantes; 
» Manter atualizada a relação dos titulares de CRA 
» Fiscalizar o cumprimento das cláusulas do termo de securitização; 
» Notificar os titulares de CRA, no prazo máximo de 90 dias de qualquer inadimplemento pela emissora ou 

devedora de suas obrigações; 
» Adotar medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias à defesa dos interesses dos titulares de CRA; 
» Exercer, na ocorrência de qualquer evento de liquidação do patrimônio separado a administração do respectivo 

patrimônio separado; 
» Promover, conforme previsto nos documentos, a liquidação do respectivo patrimônio separado, conforme 

aprovado em assembleia geral; 
» Calcular diariamente, em conjunto com a emissora, o valor unitário de cada CRA. 

Custodiante: Planner Corretora de Valores S.A. (Sem Rating) 
Principais Responsabilidades: Principais responsabilidades da Planner Corretora como Custodiante: 

» Guarda e conservação da CPRF que dá origem ao direito creditório do agronegócio; 
Banco Liquidante  

Banco Liquidante: Banco Bradesco S.A., rating de depósitos equivalente a Aaa.br (Escala Nacional Brasileira) & Baa1 (Escala Global, 
Moeda Local), rating em revisão para rebaixamento. 

Principais Responsabilidades: Principais responsabilidades do Banco Bradesco como Banco Liquidante: 
» Operacionalizar o pagamento e a liquidação de quaisquer valores devidos pela emissora aos titulares de CRA, 

executados por meio do sistema da BM&FBOVESPA ou da CETIP, nos termos previstos na documentação 
Demais Partes  

Assessor Jurídico: Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados (Devedora) 
Demarest Advogados (Coordenadores) 
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Pesquisa Relacionada 

Para uma explicação detalhada da abordagem da Moody’s para este tipo de transação, bem como para transações semelhantes, 
consulte o seguinte relatório: 

Opinião de Crédito: 

» Raízen Energia S.A. 

Ação de Rating: 

» Raízen Combustíveis S.A. Julho 2012 

Para acessar qualquer um destes relatórios, clique nos links acima. Note que essas referências são atuais na data de publicação deste relatório, e que outros 
documentos mais recentes podem estar disponíveis. Pode ser que nem todas as pesquisas estejam disponíveis a todos os clientes. 
 

https://www.moodys.com/research/Raizen-Energia-SA-Credit-Opinion--COP_823146692
https://www.moodys.com/research/Moodys-atribuiu-rating-Baa3Aaabr-Razen-perspectiva-estvel--PR_250273
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