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Ratings em Janeiro de 2016 

Instrumento Rating Preliminar Montante Preliminar** 
(Em Milhões de R$) 

Vencimento Legal 
Final 

1ª Série de CRAs (Seniores) brAAA (sf) Preliminar* 102 Dezembro de 2018 
2ª Série de CRAs (Mezanino I) Não Classificada 12 Dezembro de 2018 

3ª Série de CRAs (Subordinado I) Não Classificada 6 Dezembro de 2018 
4ª Série de CRAs (Mezanino II) Não Classificada 12 Dezembro de 2018 

5ª Série de CRAs (Subordinado II) Não Classificada 6 Dezembro de 2018 
6ª Série de CRAs (Mezanino III) Não Classificada 12 Dezembro de 2018 

7ª Série de CRAs (Subordinado III) Não Classificada 6 Dezembro de 2018 
*O rating é preliminar, uma vez que a documentação final ainda não está disponível. A atribuição do rating final condiciona-se ao recebimento da 
documentação apropriada pela Standard & Poor’s. Quaisquer informações subsequentes poderão resultar na atribuição de um rating final diferente do 
preliminar.

Resumo da Transação 

As 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª séries da 7ª emissão de CRAs da Octante Securitizadora S.A. serão lastreadas por uma carteira 
de direitos creditórios representados por certificados de direitos creditórios do agronegócio (CDCAs) e cédulas de produto 
rural financeiras (CPR Financeiras), ambos originados por operações de venda de produtos a prazo realizadas a 
distribuidores e produtores rurais pela Bayer S.A. 

Inicialmente, serão subscritas e integralizadas as 1ª, 2ª e 3ª séries que representam, respectivamente, os CRAs seniores, os 
CRAs mezanino I e os CRAs subordinados I. Em contrapartida, as 4ª e 5ª séries (CRAs mezanino II e CRAs subordinados 
II, respectivamente) serão subscritas e integralizadas na primeira revolvência e as 6ª e 7ª séries (CRAs mezanino III e 
CRAs subordinados III, respectivamente) serão subscritas e integralizadas na segunda revolvência, de forma a 
enquadrarem o nível de subordinação mínimo disponível aos CRAs seniores após os períodos de revolvência.  

O reforço de qualidade de crédito disponível aos CRAs seniores será proporcionado pelos seguintes mecanismos: 

• Subordinação de certificados, com um mínimo de 15%, sendo 5% de CRAs subordinados e 10% de CRAs
mezanino;

• Apólice de seguro fornecida pela AIG Insurance Company of Canada (AIG) que deverá cobrir perdas
relacionadas a recebíveis inadimplidos, no limite máximo equivalente ao total de principal e juros devidos aos
CRAs seniores; e

• Opção de venda contra a Bayer S.A. se houver falha na execução das tarefas de responsabilidade do agente
administrativo (Bayer S.A.).

Os juros remuneratórios auferidos aos CRAs serão equivalentes à Taxa DI over multiplicada por um spread definido em 
processo de bookbuilding, sendo que a taxa de juros remuneratórios deverá respeitar o valor mínimo de 102% da Taxa DI 
Over e o valor máximo de 109% da Taxa DI Over. 

Participantes da Transação 
Originador e Agente Administrativo: Bayer S.A. 
Emissora: Octante Securitizadora S.A. 
Seguradora: AIG Insurance Company of Canada  
Contraparte da Opção de Venda: Bayer S.A. 
Agente Fiduciário: Planner Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. 
Custodiante: Planner Corretora de Valores S.A. 
Provedor da Conta Bancária: Banco Bradesco S.A. (Bradesco) 
Auditor Jurídico: Luchesi Advogados 
Agentes de Cobrança: Luchesi Advogados e Afort Serviços e Soluções Financeiras Ltda 
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Fundamentos 
 
O rating preliminar ‘brAAA (sf)’ atribuído à 1ª série da 7ª emissão de CRAs (CRAs seniores) a ser realizada pela Octante 
Securitizadora S.A. reflete: 
 

• Risco de Crédito: As 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª séries da 7ª emissão de CRAs da Octante Securitizadora S.A. serão 
lastreadas por uma carteira concentrada de direitos creditórios originados por operações de venda de produtos a 
prazo realizadas a distribuidores e produtores rurais pela Bayer S.A. Para a análise de títulos empacotados, os 
quais são lastreados por um reduzido número de títulos já existentes ou instrumentos financeiros, como os 
CDCAs e CPR financeiras, avaliamos a qualidade de crédito das fontes de pagamento dos fluxos de caixa que, 
no caso da transação, seriam a AIG e a Bayer S.A., devido à apólice de seguro e à opção de venda, 
respectivamente. 
 
Avaliamos se a transação é elegível ao repasse estrutural do rating das fontes dos fluxos de caixa com base nos 
fatores de riscos associados ao instrumento financeiro (default no pagamento, pré-pagamento, diferimento de 
pagamentos e retenção de impostos) e nos riscos estruturais (casamento dos termos de pagamento de juros e 
principal do passivo e ativo, despesas, opção do investidor, riscos de mercado e de liquidação do 
empacotamento). Entendemos que a estrutura da operação mitiga os riscos citados acima e, dessa forma, o rating 
da 1ª série da 7ª emissão de CRAs reflete nossa avaliação sobre a qualidade de crédito da AIG e da Bayer S.A. 
como as fontes de pagamento dos fluxos de caixa. 
 
Além disso, o teste para classificar transações acima do rating soberano do Brasil em moeda estrangeira está 
incorporado na nossa análise para transações empacotadas, em que o rating da transação é diretamente ligado à 
qualidade de crédito das contrapartes que garantem o pagamento de principal e juros da série classificada.  
 

• Risco Operacional: A capacidade da emissora, do agente fiduciário e do custodiante dos CRAs de cumprirem 
com as obrigações que lhes foram designadas nos documentos da operação. Além disso, entendemos que o 
desempenho da transação pode depender da existência e continuidade da capacidade do agente administrativo 
(Bayer S.A.) de auxiliar na cobrança dos créditos inadimplidos e realizar o monitoramento mensal da carteira. 
Assim, avaliamos ambos os riscos de severidade e portabilidade do agente administrativo como “alto” e o risco 
de ruptura como “baixo”. Essa avaliação, porém, não gerou limitação de rating aos CRAs, já que seu resultado 
foi um rating máximo potencial ‘brAAA (sf)’ pela avaliação de riscos operacionais.  
 

• Risco de Contraparte: A transação está exposta ao risco de contraparte da AIG como seguradora, da Bayer S.A. 
como contraparte da opção de venda dos recebíveis, da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias 
e Futuros (BM&FBOVESPA) como contraparte do contrato de derivativos da operação e do Banco Bradesco 
S.A. (Bradesco), como provedor da conta bancária com exposição mínima, o qual não limita o rating da 
transação. Em nossa opinião, a qualidade de crédito das contrapartes é consistente com a categoria de rating 
atribuída à 1ª série da 7ª emissão de CRAs a ser realizada pela Octante Securitizadora. 
 

• Risco Legal: O patrimônio separado e a estrutura da emissão dos CRAs avaliados atendem aos critérios da 
Standard & Poor’s com relação ao isolamento da insolvência dos participantes e à transferência dos ativos. Antes 
de atribuir um rating final à transação, esperamos receber uma opinião jurídica de um escritório de advocacia 
sobre os aspectos legais relevantes da transação e a constituição perfeita do veículo de securitização. Além disso, 
revisamos os documentos referentes à opção de venda fornecida pela Bayer S.A., que atende aos nossos critérios 
de garantia.  

 
• Estabilidade do Rating: O rating atribuído à 1ª série da 7ª emissão de CRAs da Octante Securitizadora depende 

da qualidade de crédito das contrapartes da transação, especialmente a AIG e a Bayer S.A., as quais fornecem 
proteção contra perdas de crédito. Dessa forma, entendemos que caso ocorram alterações com relação à nossa 
visão sobre a qualidade de crédito das contrapartes, o rating atribuído aos CRAs poderá ser revisto. 
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Qualidade de Crédito dos Ativos Securitizados 
 
Critérios de Elegibilidade 
 
O termo de securitização da operação especifica os critérios de elegibilidade a serem observados na aquisição dos créditos 
do agronegócio, sendo o auditor jurídico responsável por verificar os critérios de elegibilidade abaixo: 
 

• O distribuidor ou produtor deverá ser cliente cadastrado pela Bayer S.A.;  
• O distribuidor ou produtor deverá possuir limite de cobertura de seus CDCAs, no caso de distribuidores, ou CPR 

Financeiras, no caso de produtores, aprovados pela seguradora; e 
• Os CDCAs não poderão ter data de vencimento posterior a junho de 2018. 

 
Além disso, os direitos creditórios deverão respeitar o limite máximo de concentração por cliente de 20% do valor total de 
resgate dos lastros.  
 
Condições de Renovação 
 
O termo de securitização da operação também especifica as condições de renovação a serem observadas pela emissora: 
 

• O distribuidor ou produtor deverá estar adimplente com os CRAs; 
• O distribuidor ou produtor deverá emitir novos lastros até as respectivas datas de vencimento dos direitos 

creditórios do agronegócio; 
• Renovação, pela seguradora, do limite de crédito do respectivo distribuidor ou produtor até a data de vencimento;  
• Não ocorrência de um evento de interrupção de renovação em que a razão entre (i) o somatório das parcelas 

vencidas e não pagas do valor de resgate das CPR Financeiras e do valor nominal dos CDCAs com vencimentos 
em cada semestre e (ii) o somatório do valor de resgate das CPR Financeiras e do valor nominal dos CDCAs 
com vencimentos em cada semestre, seja superior a 15,00%; e 

• Verificação dos critérios de elegibilidade. 
 
Investimentos Temporários 
 
A parcela do patrimônio não alocada em direitos creditórios poderá ser investida nos seguintes títulos: 
 

• Títulos federais de emissão do Tesouro Nacional ou do Banco Central do Brasil; 
• Quotas de fundos de investimento de renda fixa que tenham seu patrimônio alocado preponderantemente nos 

ativos do item acima; e 
• Operações compromissadas, com liquidez diária.  

 
A emissora ainda se compromete a investir nos ativos acima qualquer recurso recebido na conta da emissão em até dois 
dias úteis após o recebimento. 
 
 
Proteção de Crédito 
 
A 1ª série da 7ª emissão de CRAs emitido pela Octante Securitizadora possui três tipos de proteção de crédito, que 
protegem o total de principal e juros dos CRAs seniores: (i) a subordinação; (ii) a apólice de seguro da AIG; e (iii) a 
opção de venda dos direitos creditórios contra a Bayer S.A.   
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Subordinação 

A documentação dos CRAs define que a subordinação mínima disponível aos CRAs seniores deverá ser equivalente a 
15% da emissão. Inicialmente serão subscritas e integralizadas as 1ª (seniores), 2ª (mezanino I) e 3ª séries (subordinado I) 
de CRAs, que representarão 85%, 10% e 5% do total da emissão, respectivamente. No momento da emissão, os lastros 
dos CRAs serão representados por CDCAs e CPR Financeiras com vencimento em 2016. 

Na primeira revolvência serão subscritas e integralizadas as 4ª (mezanino II) e 5ª (subordinado II) séries de CRAs, que 
deverão representar 10% e 5%, respectivamente, dos direitos creditórios a vencer em 2017 que vão compor os lastros dos 
CRAs após a primeira revolvência. Na data da revolvência, os recursos provenientes dos pagamentos dos recebíveis com 
vencimentos em 2016 somados às novas subscrições serão utilizados na seguinte ordem: 

• Amortização extraordinária de CRAs seniores, de forma que estes representem no máximo 85% do total de
direitos creditórios a vencer;

• Amortização dos CRAs mezanino I, descontados os créditos inadimplentes que ultrapassem 5% do total de
lastros de 2016;

• Amortização dos CRAs subordinados I, descontados os créditos inadimplentes de 2016; e
• Aquisição dos direitos creditórios com vencimento em 2017.

Após a primeira revolvência, qualquer recurso recuperado relacionado com os créditos vencidos em 2016 será alocado 
para o pagamento dos CRAs mezanino I e, se ainda houver disponibilidade, será alocado para o pagamento dos CRAs 
subordinados I. 

Na segunda revolvência, serão subscritas e integralizadas as 6ª (mezanino III) e 7ª (subordinado III) séries de CRAs, que 
deverão representar 10% e 5%, respectivamente, dos direitos creditórios a vencer em 2018 que vão compor os lastros dos 
CRAs após a segunda revolvência. A ordem de alocação dos recursos na segunda revolvência seguirá a mesma ordem 
descrita acima. Dessa forma, entendemos que a subordinação mínima será mantida após os períodos de revolvência. 

Apólice de Seguro 

A apólice de seguro fornecida pela AIG deverá cobrir o principal e juros dos CDCAs e CPR Financeiras inadimplentes 
que excederem 15% do total de CDCAs e CPR Financeiras, respeitando o limite máximo de cobertura equivalente ao 
valor atualizado dos CRAs seniores até o 5º dia útil após a data esperada do pagamento da indenização. Entretanto, a 
apólice de seguro não oferece cobertura para qualquer outro montante devido pelos distribuidores e produtores rurais, 
como multas, juros moratórios, impostos, honorários, despesas ou qualquer outro valor de qualquer natureza. O emissor 
poderá solicitar a indenização do seguro até 30 dias após a inadimplência do título e posteriormente à solicitação, a AIG 
terá 15 dias para analisar a solicitação de indenização que, se aprovada, deverá ser paga em até 30 dias. Dessa forma, o 
tempo total entre o vencimento do direito creditório e o pagamento da indenização é de 75 dias. 

A seguradora não será obrigada a realizar o pagamento da indenização objeto da apólice de seguro, nos casos em que 
houver falha na execução das tarefas de responsabilidade do agente administrativo (Bayer S.A.) com relação, 
exclusivamente, a: 

• Impossibilidade de cobrança dos lastros em decorrência de sua má formalização;
• Falha no envio pelo agente administrativo à emissora do monitoramento, entendida como (i) a sua não entrega,

total ou parcial; (ii) a sua entrega, total ou parcial, fora do prazo acordado; e/ou (iii) conter informações
materialmente incorretas;

• Incorreção de informação materialmente relevante; e
• Caso as “detail tables” anexas à apólice de seguro apresentem uma incorreção de informação materialmente

relevante, ocasionada por culpa do agente administrativo.

Nos casos destacados acima, a emissora poderá executar a opção de venda contra a Bayer S.A., que deverá cobrir as 
perdas relacionadas com os créditos inadimplentes. 
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Além disso, a apólice de seguro ainda estabelece o não ressarcimento de inadimplementos ocasionados por: 

• Atos fraudulentos, desonestos e criminais cometidos pela emissora, agente fiduciário, custodiante ou pela Bayer
S.A.;

• Negligência intencional ou dolo por parte da emissora, do agente fiduciário, do custodiante ou da Bayer S.A.;
• Reação nuclear, radiação nuclear ou contaminação radioativa que afete a lavoura; e
• Guerra entre dois ou mais dos seguintes países: (i) República Popular da China; (ii) França; (iii) Reino Unido;

(iv) Rússia; e (v) Estados Unidos da América que afete a capacidade de pagamento do produtor ou distribuidor.

Em nossa opinião, o risco de atos fraudulentos e de negligência intencional é, em parte, mitigado pelos controles e 
processos internos da Bayer S.A. e pela participação ativa da emissora e seguradora no monitoramento e 
acompanhamento dos clientes. Além disso, o rating reflete os riscos intrínsecos à estrutura da operação, e não está 
baseado no risco de ocorrência de atos fraudulentos e criminosos, uma vez que tal risco não é mensurável e previsível. 
Ainda, entendemos que a probabilidade de ocorrência de inadimplência devido a acidentes nucleares e radioativos, assim 
como guerra entre os países acima é remota. 

Opção de Venda 

Nos casos de ocorrência de falha na execução das tarefas de responsabilidade do agente administrativo, a emissora poderá 
executar uma opção de venda do crédito contra a Bayer S.A., que deverá realizar o pagamento em até 30 dias. O agente 
administrativo exime-se de qualquer responsabilidade com relação à formalização das garantias, caso os defeitos ou erros 
de formalização sejam advindos de condutas criminosas, fraudulentas ou que induzam terceiros a erro. 

Análise de Crédito 

Para a análise de crédito da 1ª série da 7ª emissão de CRAs a ser emitida pela Octante Securitizadora, aplicamos nossa 
metodologia global para atribuição de ratings a títulos empacotados. Um título empacotado é lastreado por um número 
reduzido de títulos já existentes, de forma que o rating da transação de empacotamento deverá estar diretamente 
relacionado à qualidade de crédito das fontes pagadoras dos fluxos de caixa do título subjacente. 

No pior cenário a operação poderá ser composta por apenas cinco devedores, conforme os critérios de concentração, os 
quais não são classificados pela Standard & Poor’s. Em contrapartida, a transação conta com a apólice de seguro 
fornecida pela AIG e com a opção de venda dos créditos contra a Bayer S.A., que juntas protegem o total de principal e 
juros dos CRAs seniores. 

Dada a estrutura da operação, entendemos que a AIG e a Bayer S.A. são as fontes pagadoras dos fluxos de caixa dos 
títulos subjacentes. Dessa forma, analisamos se a transação de empacotamento é elegível ao repasse estrutural da 
qualidade de crédito das fontes dos fluxos de caixa, com base nos riscos associados aos títulos subjacentes e nos riscos 
estruturais descritos abaixo. 

Riscos associados ao título subjacente 

Na análise dos riscos associados aos títulos subjacentes avaliamos o risco de default de um dos pagamentos dos CRAs 
como resultado de um evento relativo aos títulos subjacentes, conforme abaixo: 

• Defaut no Pagamento: A análise de crédito do rating da 1ª série da 7ª emissão de CRAs da Octante Securitizadora
está primeiramente relacionada à apólice de seguro fornecida pela AIG e com a opção de venda dos créditos contra
a Bayer S.A., uma vez que juntas, elas garantem o pagamento total de principal e juros dos CRAs seniores. Visto
que a AIG e a Bayer S.A. são as fontes pagadoras dos fluxos de caixa dos títulos subjacentes, o rating da emissão é
dependente da qualidade de crédito da Bayer S.A. e da AIG.
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• Pré-Pagamento: Entendemos que não há risco de pré-pagamento na transação, uma vez que os CDCAs e as CPR 
Financeiras são considerados liquidados após o pagamento integral de seu valor nominal ou valor de resgate, que 
não incluem descontos.  

 
• Diferimento de Pagamentos: A transação não está exposta ao risco de diferimento de pagamentos, uma vez que a 

data de vencimento máxima dos direitos creditórios é junho de 2018, antes do vencimento legal da transação em 
dezembro de 2018. Além disso, os direitos creditórios poderão ser prorrogados com aprovação prévia da 
seguradora, sendo que a nova data de vencimento deverá ser 75 dias antes do vencimento dos CRAs. Os 75 dias 
refletem o tempo necessário entre o vencimento do recebível e o pagamento da indenização do seguro ou da opção 
de venda. 
 

• Retenção de Impostos: Entendemos que a transação não está exposta a retenções de impostos relacionados aos 
ativos subjacentes, uma vez que os tributos incidentes sobre o patrimônio separado serão provisionados no 
momento da emissão. 

 
 
Riscos Estruturais 
 

• Juros de Passivo e Ativo e Termos de Pagamentos: Uma vez que os direitos creditórios serão adquiridos pela 
emissora a uma taxa de desconto pré-fixada, e a remuneração-alvo dos CRAs será indexada à Taxa DI Over, os 
detentores dos certificados estarão expostos ao risco de descasamento de taxa de juros. Entretanto, o risco de 
descasamento da taxa de juros será mitigado pela aquisição do contrato de opção de compra DI adquirida na 
BM&FBOVESPA com vencimento e montante equivalentes à data de vencimento e ao saldo das CPR Financeiras 
e CDCAs, respectivamente. 
 
Despesas: Entendemos que a transação não está exposta ao risco de incapacidade de suportar os custos dos CRAs, 
uma vez que será constituído pela emissora no início da operação um fundo de despesas com a soma equivalente 
ao montante necessário para o pagamento das despesas, presentes e futuras, ordinárias e extraordinárias dos CRAs. 
Além disso, os CRAs contam com uma reserva para pagamento de despesas extraordinárias, equivalente a R$ 100 
mil. 
 

• Eventos de Risco de Mercado e de Liquidação do Empacotamento: Uma vez que as datas de vencimento dos 
títulos subjacentes são inferiores à data de vencimento dos CRAs, a transação não está exposta a eventos de risco 
de mercado, dado que o ativo-lastro não precisa de liquidação no mercado para o pagamento da transação de 
empacotamento. 
 

• Opção do Investidor: Algumas transações de empacotamento incluem a possibilidade de o investidor trocar sua 
participação na transação por uma participação correspondente dos ativos subjacentes. Essa possibilidade não se 
aplica à análise da 1ª série da 7ª emissão de CRAs da Octante Securitizadora. 

 
Dessa forma, por meio da análise acima, entendemos que a 1ª série da 7ª emissão de CRAs da Octante Securitizadora é 
elegível ao repasse estrutural da qualidade de crédito da AIG e da Bayer S.A. uma vez que juntas, elas garantem o 
pagamento total de principal e juros dos CRAs seniores e, portanto, são as fontes dos fluxos de caixa dos ativos 
subjacentes da transação. 
 
 
 
Análise de Cenários e Estabilidade do Rating 
 
O rating atribuído à 1ª série da 7ª emissão de CRAs da Octante Securitizadora depende da qualidade de crédito da AIG e 
da Bayer S.A., as quais fornecem proteção de crédito para a transação por meio do seguro de crédito e a opção de venda 
dos créditos, respectivamente. Dessa forma, entendemos que caso ocorram alterações em nossa visão sobre a qualidade de 
crédito dessas entidades, o rating atribuído aos CRAs poderá ser revisto. 
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Estrutura de Pagamento e Mecanismos de Fluxo de Caixa 
 
Descrição da Estrutura  
 

 
                     
Fluxo dos Recursos 
  

1. Os produtores e distribuidores elegíveis ao programa de securitização emitirão CPR Financeiras e CDCAs, 
respectivamente, para financiarem a aquisição de produtos da Bayer S.A.;  

2. Os CDCAs serão emitidos em favor da emissora. As CPR 
3. Financeiras serão emitidas em favor da Octante Créditos Agrícolas; 
4. A Octante Créditos Agrícolas endossará os créditos à emissora; e 
5. A emissora captará recursos de investidores e, em contrapartida, emitirá as 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª séries da 7ª 

emissão de CRAs. 
 
 
Ordem de Alocação dos Recursos 
 
A emissora alocará o caixa disponível para atender as exigibilidades dos CRAs de acordo com a seguinte ordem de 
prioridade: 
 

• Pagamento das despesas e encargos do patrimônio separado; 
• Recomposição do fundo de despesas; 
• Pagamento do preço de aquisição dos direitos creditórios;  
• Pagamento de principal e juros dos CRAs seniores;  
• Pagamento de principal e juros dos CRAs mezanino; e 
• Pagamento de principal e juros dos CRAs subordinados.  
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Cronograma de amortização 
 
Não há amortização programada para os CRAs, os quais serão integralmente resgatados na data de vencimento legal das 
séries. Entretanto, poderão ocorrer amortizações extraordinárias nos seguintes casos: 
 

• Em relação aos recursos em caixa que não foram utilizados para aquisição de novos lastros após o período de 
revolvência; e 

• Na ocorrência de um evento de interrupção da renovação, em que a seguradora será acionada para ressarcir os 
créditos inadimplentes que ultrapassarem 15% do total dos lastros. Nesse caso, os recursos em caixa e os 
pagamentos advindos do seguro de crédito e da execução da opção de venda serão utilizados na amortização 
extraordinária dos CRAs seniores. 

 
 
Risco de Descasamento da Taxa de Juros 
 
Uma vez que os direitos creditórios serão adquiridos pela emissora a uma taxa de desconto pré-fixada, e a remuneração-
alvo dos CRAs será indexada à Taxa DI Over, os detentores dos certificados estarão expostos ao risco de descasamento de 
taxa de juros. Entretanto, o risco de descasamento da taxa de juros será mitigado pela aquisição do contrato de opção de 
compra DI adquirida na BM&FBOVESPA com vencimento e montante equivalentes à data de vencimento e ao saldo das 
CPR Financeiras e CDCAs, respectivamente. 
 
 
Análise de Derivativos 
 
Nossa análise do uso de derivativos enfoca as cláusulas contratuais do instrumento que possam afetar a tempestividade ou 
o montante dos fluxos financeiros a serem recebidos pela securitização. No curso da operação, a Octante Securitizadora 
adquirirá opções de compra sobre o índice de taxa média de depósitos interfinanceiros de um dia com a 
BM&FBOVESPA. As opções terão vencimentos casados com os vencimentos das CDCAs e CPR Financeiras. Em nossa 
avaliação, consideramos os fatores descritos na tabela 1 abaixo. 
 

Tabela 1 - Análise das Condições do Derivativo 
Compensação 
de pagamentos 

Uma vez que a transação não poderá adquirir outros instrumentos de derivativos não há risco de 
compensação por pagamentos devidos em outros instrumentos. 

Tributação Os rendimentos auferidos em função do exercício da opção de compra serão tributados pela alíquota 
de Imposto de Renda vigente. De forma a evitar qualquer insuficiência de recursos em função da 
tributação dos pagamentos, a emissora celebrará contratos em montante equivalente à soma do valor 
de resgate dos CDCAs e das CPR Financeiras acrescido da estimativa de impostos devidos. 

Direitos de 
rescisão 

O instrumento não contém direitos de rescisão pela contraparte. Após a aquisição do contrato de 
opção pela Octante Securitizadora, a BM&FBOVESPA é obrigada contratualmente a honrar total e 
pontualmente os termos da opção. 

Eventos de 
default 

O contrato de derivativo e os documentos da operação não contêm provisões que causem um default 
da emissão associados ao não pagamento pela contraparte; ou pelo não cumprimento de qualquer 
obrigação pela emissora. 

 
 
Risco de Descasamento de Prazo de Ressarcimento  
 
Avaliamos possíveis descasamentos de prazo em relação aos recebimentos de ressarcimento pela seguradora ou 
recebimentos realizados devido à execução da opção de venda e ao vencimento dos CRAs seniores. Assim, consideramos 
os seguintes fatores para a nossa análise: 
 

• O vencimento máximo dos direitos creditórios será em 29 de junho de 2018; 
• No caso de inadimplência, a emissora terá 30 dias para realizar o pedido de ressarcimento; 
• A seguradora terá 15 dias para revisar o pedido de ressarcimento; 
• Após a revisão, a seguradora terá 30 dias para ressarcir a emissora; e 
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• Caso o sinistro não seja coberto pela seguradora em função de falha na execução das tarefas de responsabilidade 
do agente administrativo, a emissora poderá executar a opção de compra, situação em que a Bayer S.A. deverá 
ressarcir a emissora em até 30 dias. 

 
Dessa forma, a soma dos dias para a solicitação da emissora (30 dias), para revisão pela seguradora (15 dias) e 
pagamento, tanto pela seguradora quanto pela Bayer S.A. (30 dias), é equivalente a 75 dias, o que, juntamente com o 
último vencimento dos direitos creditórios, seria equivalente a uma data-limite para pagamento do ressarcimento em 12 de 
setembro de 2018, inferior a data de vencimento legal dos CRAs, em dezembro de 2018. Ao mesmo tempo, os direitos 
creditórios poderão ser prorrogados com aprovação prévia da seguradora, sendo que a nova data de vencimento deverá ser 
75 dias antes do vencimento legal dos CRAs, que refletem o tempo necessário para o pagamento da indenização do 
seguro ou da opção de venda. Dessa forma, entendemos que a transação não está exposta a descasamentos de prazo em 
relação ao pagamento advindo da AIG e da Bayer S.A. e ao vencimento dos CRAs. 
 
Eventos de Avaliação e Liquidação Antecipada 
 
A ocorrência de qualquer um dos seguintes eventos implicará na assunção imediata da administração do patrimônio 
separado pelo agente fiduciário e convocação de assembleia para determinar sobre a liquidação. Os principais eventos 
são:  
 

• Pedido por parte da emissora de recuperação judicial ou decretação de falência por terceiros em face da 
emissora;  

• Não pagamento das obrigações devidas aos investidores nas datas previstas no termo de securitização, não 
sanado no prazo de cinco dias úteis, contados a partir da data de vencimento original, desde que a emissora tenha 
recebido os pagamentos efetuados pelos devedores na conta vinculada; e 

• Não cumprimento pela emissora de qualquer obrigação não pecuniária prevista no termo de securitização, não 
sanada em 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data do recebimento, pela emissora, de aviso escrito que 
lhe for enviado pelo agente fiduciário. 

 

Riscos de Contraparte 
 
Conta Bancária 
A transação está exposta ao risco de contraparte do Bradesco, como provedor da conta bancária da transação. 
Consideramos a exposição da operação ao provedor da conta bancária como “mínima”, conforme definição do termo em 
nosso critério, com base nos seguintes fatores: 
 

• Um impacto negativo na transação seria, em nossa visão, improvável, já que o pagamento de juros e principal 
dos certificados ocorre em datas específicas, devido à estrutura concentrada da operação. Dessa forma, os 
recursos apenas teriam exposição ao provedor da conta bancária por um período limitado ao longo da vida da 
transação; e 

• Devido ao pagamento programado de principal e juros dos CRAs seniores em uma única parcela na data de 
vencimento, somado a diferença de seis meses entre o vencimento esperado e o vencimento legal da transação, 
entendemos que um impacto adverso no pagamento dos CRAs gerado por uma falha da contraparte não afetará 
diretamente os pagamentos durante o período de substituição dos provedores, que somente seria provável na 
ocorrência de múltiplos eventos simultaneamente à ruptura do provedor da conta bancária.  

 
Assim, o rating da contraparte bancária está atualmente consistente com aquele atribuído aos CRAs seniores. Ao mesmo 
tempo, a emissora deverá substituir a contraparte provedora da conta bancária em até 30 dias se seu rating for rebaixado 
para uma categoria inferior a ‘brA+’. 
 
Suporte Indireto - Risco de Fungibilidade 
 
Em seu curso normal, o recebimento do fluxo de caixa oriundo dos direitos creditórios fluirá diretamente para a conta 
bancária da securitizadora. Entende-se que tal estrutura mitiga substancialmente os potenciais riscos de fungibilidade 
(risco de que os recursos oriundos dos pagamentos dos contratos fiquem retidos em alguma conta corrente dos 
distribuidores ou produtores rurais devedores dos CDCAs e CPR financeiras, respectivamente).  
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Suporte Direto 

A 1ª série da 7ª emissão dos CRAs está exposta ao risco de contraparte de suporte direto da obrigação em relação à AIG e 
à Bayer S.A., as quais, respectivamente, fornecem a apólice de seguro e a opção de venda dos créditos contra a Bayer 
S.A., e que juntas elas protegem o total de principal e juros dos CRAs seniores. Na opinião da Standard & Poor’s, as
qualidades de crédito da AIG e da Bayer S.A. são consistentes com o rating atribuído aos CRAs seniores.

Provedor de Derivativos 

A 26ª série da 1ª emissão dos CRAs ainda está exposta ao risco de qualidade de crédito da BM&FBOVESPA, como 
contraparte do contrato de opção da Taxa DI Over. A qualidade de crédito da BM&FBOVESPA é consistente com o 
rating atribuído aos CRAs seniores. 

Riscos Operacionais e Administrativos 

A estrutura de análise de riscos operacionais tem como foco os principais participantes da transação (KTPs, na sigla em 
inglês para key transaction parties). O primeiro passo da análise seria distinguir um KTP que desempenhe um papel que 
possa afetar o desempenho da operação (“KTPs de desempenho”) em relação a um KTP que cumpra um papel que, 
embora fundamental, seja de natureza predominantemente administrativa (“KTPs administrativos”). Acreditamos que 
KTPs administrativos representem menor risco de evento e, assim, esse KTP não limita o rating máximo potencial de uma 
operação, não sendo necessária uma avaliação da probabilidade de ruptura em seus serviços. 

A tabela 1 abaixo destaca os participantes-chave da operação e descreve suas funções principais. 

Tabela 2 - Funções dos Participantes-Chave da Operação 
Participante Função Principais Responsabilidades 
Octante 
Securitizadora 

Emissora - Administrar o patrimônio separado; 

Bayer S.A. Agente 
Administrativo 

Planner Trustee 
Distribuidora de 
Títulos e Valores 
Mobiliários LTDA. e 
Planner Corretora de 
Valores S.A. 

Agente 
Fiduciário e 
custodiante 

Octante Creditos 
Agricolas Ltda 

Endossante 

Luchesi Advogados e 
Afort Serviços e 
Soluções Financeiras 

Agentes de 
Cobrança 

Banco Bradesco S.A. Provedor da 
Conta Bancária 

- Realizar o pagamento do valor referente ao prêmio de renovação ou 
contratação da apólice de seguro;
- Efetuar o pagamento de todas as despesas razoavelmente incorridas e 
comprovadas pelo agente fiduciário; e
- Exercer a opção de venda dos créditos, se necessário.
- Realizar e entregar no prazo correto, os laudos de monitoramentos 
periódicos para a emissora e a seguradora;
- Auxiliar na cobrança ordinária dos créditos do agronegócio;
- Realizar os pagamentos da opção de venda dos créditos, quando exercida; e
- Subscrever as 4ª e 6ª séries de CRAs no período de revolvência.
- Informar os investidores sobre aspectos recorrentes ou eventos 
extraordinários;
- Verificar a legalidade e ausência de vícios da emissão dos CRAs, além de 
veracidade, consistência, correção e suficiência das informações prestadas no 
termo de securitização;
- Guardar os documentos comprobatórios dos direitos creditórios;
- Convocar uma assembleia geral dos investidores para deliberar sobre as 
normas de administração ou liquidação do patrimônio separado no caso de 
insuficiência de tal patrimônio; e
- Promover, na forma prevista neste termo, a liquidação do patrimônio 
separado.
- Endossar as CPR Financeiras à emissora.

- Realizar a cobrança judicial e extrajudicial dos créditos.

- Provedor da conta bancária. 
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Com base nas funções de cada participante, entendemos que a emissora, o agente fiduciário, o custodiante, os agentes de 
cobrança e o provedor da conta bancária e a endossante possuem um papel de natureza predominantemente 
administrativa, que representam menor risco de impacto no desempenho da transação. Assim, não foi necessária a 
avaliação da probabilidade de ruptura dos serviços desses participantes.  
 
Entretanto, entendemos que o desempenho da transação pode depender da existência e continuidade da capacidade do 
agente administrativo (Bayer S.A.). Assim, avaliamos ambos os riscos de severidade e portabilidade do agente 
administrativo como “altos” com base principalmente na alta intensidade de servicing do ativo e nas especificidades do 
objeto de serviço da transação. Por sua vez, consideramos o risco de ruptura como “baixo”, devido a uma condição 
operacional “estável” e à classificação dos principais atributos de desempenho como “satisfatória”. Essa avaliação, porém, 
não gerou limitação de rating aos CRAs, já que seu resultado foi um rating máximo potencial ‘brAAA (sf)’ pela avaliação 
de riscos operacionais.  
 
Apesar de o nosso critério estabelecer que a avaliação de riscos operacionais não se aplica a participantes nos quais a 
transação possui exposição financeira, que seria o caso da agente administrativo, entendemos que a exposição financeira 
em relação à Bayer S.A. analisada em nossa avaliação de riscos de contraparte não cobre o pagamento integral dos CRAs 
seniores e, portanto, não aborda todos os riscos operacionais envolvidos com esse participante.  
 

Riscos Legais 
Na forma dos artigos 39 e 40 da Lei 11.076/04 e 9º e 10º da Lei 9.514/97, a Octante Securitizadora instituirá, em caráter 
irrevogável e irretratável, o regime fiduciário sobre os créditos vinculados aos CRAs, com a consequente constituição do 
patrimônio separado. O regime fiduciário se estenderá às contas vinculadas e a quaisquer outros recursos recebidos pela 
Octante Securitizadora por conta do pagamento dos créditos relacionados à emissão. Assim, a instituição do patrimônio 
separado estabelece que apenas os detentores dos CRAs em questão podem ter acesso aos recursos que constituem o ativo 
da operação, limitando também o acesso pelos detentores dos CRAs ao patrimônio da emissora e de outros participantes 
da transação. 
 
O patrimônio separado e a estrutura da emissão dos CRAs avaliados atendem aos critérios da Standard & Poor’s quanto 
ao isolamento da insolvência dos participantes e à transferência dos ativos, conforme os seguintes critérios:  
 

• Restrições de objetivos de poderes da securitizadora; 
• Limitações a dívidas; 
• Diretores independentes; 
• Restrições quanto a fusões e reorganizações; 
• Limitações quanto a alterações nos documentos da operação; 
• Segregação da emissão em relação a outras entidades; e 
• Propriedade dos ativos. 

 
Além disso, revisamos os documentos referentes à garantia fornecida pela Bayer S.A., por meio da opção de venda dos 
créditos, que atende aos nossos critérios, conforme abaixo: 
 

• A opção constitui uma promessa de que a Bayer S.A. pagará a obrigação garantida e não uma obrigação que será 
exigida apenas após o emissor ter esgotado todos os meios de remediação contra o colateral e os devedores; 

• A Bayer S.A. concorda em pagar as obrigações garantidas na data devida; 
• Entendemos que a opção contra a Bayer S.A. seria equivalente a uma obrigações de dívida senior unsecured;  
• A Bayer S.A. não possui direito de rescindir ou alterar os termos da opção; 
• A opção é incondicional, independentemente de valor, genuinidade, validade ou execução das obrigações 

garantidas; 
• A Bayer S.A. abre mão de todas as outras circunstâncias ou condições que normalmente a liberariam de suas 

obrigações, como os direitos de compensação e questionamento em relação à transação; e 
• Os detentores dos certificados do agronegócio são beneficiários da opção. 

 
 
 



  
 

WWW.STANDARDANDPOORS.COM.BR   13 

CRITÉRIOS E ARTIGOS RELACIONADOS 
 
Critérios 
 

• Metodologias e Premissas para Ratings Acima do Soberano - Operações Estruturadas em uma Única 
Jurisdição, 29 de maio de 2015. 

• Estrutura Global de Avaliação de Riscos Operacionais em Operações Estruturadas, 9 de outubro de 2014. 
• Tabelas de Mapeamento das Escalas Nacionais e Regionais da Standard & Poor's, 30 de setembro de 2014. 
• Ratings de Crédito nas Escalas Nacionais e Regionais, 22 de setembro de 2014. 
• Metodologia e Premissas da Estrutura de Risco de Contraparte, 25 de junho de 2013. 
• Critério Global de Avaliação de Contratos de Derivativos, 24 de junho de 2013. 
• Critérios de garantias - Operações Estruturadas, 7 de maio de 2013. 
• Critérios de Isolamento de Ativos e de Sociedades de Propósito Específico - Operações Estruturadas, 7 de 

maio de 2013. 
• Critério de Avaliação de Sociedades de Propósito Específico de Múltiplo Uso - Operações Estruturadas, 7 

de maio de 2013. 
• Metodologia global para atribuição de ratings a títulos empacotados, 16 de outubro de 2012.  
•  Metodologia de Critério Aplicada a Taxas, Despesas e Indenizações, 12 de julho de 2012. 
• Critérios de investimento global para investimentos temporários em contas de transação, 31 de maio de 

2012. 
• Metodologia: Critérios de estabilidade de crédito, 3 de maio de 2010. 
• Entendendo as Definições de Ratings da Standard & Poor's, 3 de junho de 2009. 

 
Artigos 
 

• Standard & Poor's atribui rating preliminar 'brAAA (sf)' à 1ª série da 7ª emissão de CRAs da Octante 
Securitizadora, 8 de janeiro de 2016. 

• Latin American Structured Finance Scenario And Sensitivity Analysis 2015: The Effects Of Regional 
Market Variables, 28 de outubro de 2015. 

• Global Structured Finance Scenario and Sensitivity Analysis: Understanding the Effects of Macroeconomic 
Factors on Credit Quality, 2 de julho de 2014. 

 
  

http://www.standardandpoors.com/ratings/articles/pt/la?articleType=PDF&assetID=1245387089910
http://www.standardandpoors.com/ratings/articles/pt/la?articleType=PDF&assetID=1245387089910
http://www.standardandpoors.com/ratings/articles/pt/la?articleType=PDF&assetID=1245376054755
http://www.standardandpoors.com/ratings/articles/pt/la?articleType=PDF&assetID=1245374594320
http://www.standardandpoors.com/ratings/articles/pt/la?articleType=PDF&assetID=1245374594702
http://www.standardandpoors.com/ratings/articles/pt/la/?articleType=PDF&assetID=1245340999863
http://www.standardandpoors.com/pt_LA/web/guest/article/-/view/type/PDF/id/1494253
http://www.standardandpoors.com/ratings/articles/pt/la/?articleType=PDF&assetID=1245367044324
http://www.standardandpoors.com/ratings/articles/pt/la/?articleType=PDF&assetID=1245356431445
http://www.standardandpoors.com/ratings/articles/pt/la?articleType=PDF&assetID=1245385784415
http://www.standardandpoors.com/ratings/articles/pt/la/?articleType=PDF&assetID=1245346502200
http://www.standardandpoors.com/ratings/articles/pt/la/?articleType=PDF&assetID=1245345607757
http://www.standardandpoors.com/ratings/articles/pt/la/?articleType=PDF&assetID=1245345742157
http://www.standardandpoors.com/ratings/articles/pt/la/?articleType=PDF&assetID=1245345742457
http://www.standardandpoors.com/ratings/articles/pt/la?articleType=PDF&assetID=1245377399809
https://www.standardandpoors.com/pt_LA/web/guest/article/-/view/type/PDF/id/1559783
https://www.standardandpoors.com/pt_LA/web/guest/article/-/view/type/PDF/id/1559783


  
 

WWW.STANDARDANDPOORS.COM.BR   14 

 
Copyright© 2016 Standard & Poor's Financial Services LLC, parte da McGraw Hill Financial. Todos os direitos reservados. 
 
Nenhuma parte desta informação (incluindo-se ratings, análises e dados relativos a crédito, avaliações, modelos, software ou outras aplicações ou 
informações obtidas destes) ou qualquer parte dele (Conteúdo) pode ser modificada, sofrer engenharia reversa, reproduzida ou distribuída de nenhuma 
forma, nem meio, nem armazenado em um banco de dados ou sistema de recuperação sem a prévia autorização por escrito da S&P. O Conteúdo não 
deverá ser utilizado para nenhum propósito ilícito ou não autorizado. Nem a S&P, nem suas afiliadas, nem seus provedores externos, nem diretores, 
funcionários, acionistas, empregados nem agentes (Coletivamente Partes da S&P) garantem a exatidão, completitude, tempestividade ou disponibilidade 
de qualquer informação. As Partes da S&P não são responsáveis por quaisquer erros ou omissões, independentemente da causa, nem pelos resultados 
obtidos mediante o uso de tal Conteúdo. O Conteúdo é oferecido "como ele é". AS PARTES DA S&P ISENTAM-SE DE QUALQUER E TODA 
GARANTIA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUSIVE, MAS NÃO LIMITADA A, ENTRE OUTRAS, QUAISQUER GARANTIAS DE 
COMERCIABILIDADE, OU ADEQUAÇÃO A UM PROPÓSITO OU USO ESPECÍFICO, LIBERDADE DE FALHAS, ERROS OU DEFEITOS DE 
SOFTWARE, QUE O FUNCIONAMENTO DO CONTEÚDO SEJA INTERROMPIDO OU QUE O CONTEÚDO OPERE COM QUALQUER 
CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE OU HADWARE. Em nenhuma circunstância, deverão as Partes da S&P ser responsabilizados por nenhuma parte, 
por quaisquer danos, custos, despesas, honorários advocatícios, ou perdas diretas, indiretas, incidentais, exemplares, compensatórias, punitivas, 
especiais, ou consequentes (incluindo-se, entre outras, perda de renda ou lucros cessantes e custos de oportunidade) com relação a qualquer uso da 
informação aqui contida, mesmo se alertadas sobre sua possibilidade. 
 
Os ratings e as análises creditícias da S&P e de suas afiliadas e as observações aqui contidas são declarações de opiniões na data em que foram expressas 
e não declarações de fatos ou recomendações para comprar, reter ou vender quaisquer títulos ou tomar qualquer decisão de investimento. Após sua 
publicação, a S&P não assume nenhuma obrigação de atualizar a informação. Não se deve depender do Conteúdo, e este não é um substituto das 
habilidades, julgamento e experiência do usuário, sua gerência, funcionários, conselheiros e/ou clientes ao tomar qualquer decisão de investimento ou 
negócios. As opiniões da S&P e suas análises não abordam a adequação de quaisquer títulos. A S&P não atua como agente fiduciário nem como 
consultora de investimentos. Embora obtenha informações de fontes que considera confiáveis, a S&P não conduz auditoria nem assume qualquer 
responsabilidade de diligência de vida (due diligence) ou de verificação independente de qualquer informação que receba.  
 
A fim de preservar a independência e objetividade de suas respectivas atividades, a S&P mantém determinadas atividades de suas unidades de negócios 
separadas das de suas outras. Como resultado, certas unidades de negócios da S&P podem dispor de informações que não estão disponíveis às outras. A 
S&P estabeleceu políticas e procedimentos para manter o sigilo de determinadas informações que não são de conhecimento público recebidas no âmbito 
de cada processo analítico. 
 
A S&P Ratings Services pode receber remuneração por seus ratings e análises creditícias, normalmente dos emissores ou subscritores dos títulos ou dos 
devedores. A S&P reserva-se o direito de divulgar seus pareceres e análises. A S&P disponibiliza suas análises e ratings públicos em seus sites na Web, 
www.standardandpoors.com/ www.standardandpoors.com.mx / www.standardandpoors.com.ar / www.standardandpoors.com.br (gratuitos), 
www.ratingsdirect.com e www.globalcreditportal.com (por assinatura), e pode distribuí-los por outros meios, inclusive em suas próprias publicações ou 
por intermédio de terceiros redistribuidores. Informações adicionais sobre nossos honorários de rating estão disponíveis em 
www.standardandpoors.com/usratingsfees. 
 
Austrália  
Standard & Poor's (Austrália) Pty. Ltd. Conta com uma licença de serviços financeiros número 337565 de acordo com o Corporations Act 2001. Os 
ratings de crédito da Standard & Poor’s e pesquisas relacionadas não tem como objetivo e não podem ser distribuídas a nenhuma pessoa na Austrália 
que não seja um cliente pessoa jurídica (como definido no Capítulo 7 do Corporations Act).  
 
STANDARD & POOR'S, S&P and RATINGSDIRECT são marcas registradas da Standard & Poor's Financial Services LLC. 
 
Standard & Poor's Rating Services, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 201, 24º andar, 05426-100 São Paulo, SP, Brasil. 


	OCTANTE SECURITIZADORA S.A.
	1ª Série da 7ª Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio - CRAs

