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Estrutura de Capital 

Classe/Série 

Montante 

(BRL Mi.) 

Vencimento  

Final Rating Perspectiva 

Reforço de 

Crédito 

2017-104 
260,0 fevereiro/2022 AA+(exp)sf(bra) Estável N.D. 

Total da Emissão 260,0     

N.D.: Não disponível 

O rating da proposta de emissão não configura atribuição de rating final e está baseado em informações fornecidas pelo 

emissor até 17 de janeiro de 2017. O rating final está condicionado ao recebimento dos documentos definitivos que 

estejam em conformidade com as informações já recebidas. Os ratings de crédito da Fitch não constituem recomendação 

de compra, venda ou manutenção de um título. O prospecto e outros materiais disponibilizados desta oferta deverão ser 

lidos anteriormente à sua aquisição 

Fonte: Fitch 

Resumo da Transação 

A Fitch Ratings atribuiu Rating Nacional de Longo Prazo ‘AA+(exp)sf(bra)’ à proposta de 

emissão da 104ª série da primeira emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio 

(CRAs) da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A., em montante 

nominal de BRL260 milhões. O CRA está lastreado em Certificados de Direitos Creditórios do 

Agronegócio (CDCA) emitidos pela VLI Multimodal S.A. (VLI Multimodal, 

‘AA+(bra)’/Perspectiva Estável). O rating reflete a expectativa de pagamento integral do 

principal investido, acrescido de juros até o vencimento final, em 24 de fevereiro de 2022. 

Principais Fundamentos do Rating 

Qualidade de Crédito do Único Sacado da Operação: O risco de crédito da transação recai 

sobre a qualidade de crédito da VLI Multimodal, responsável em última instância por pagar o 

CDCA que lastreia a emissão de CRA proposta, e da VLI S.A. (VLI, ‘AA+(bra)’/ Estável), avalista 

do adimplemento do CDCA. Além disso, a VLI Multimodal e a VLI serão responsáveis por 

todas as despesas relacionadas à transação. O CDCA é uma dívida corporativa emitida pela 

VLI Multimodal e se equipara às demais dívidas emitidas pela companhia. 

Descasamento de Taxa de Juros: A operação não está exposta a descasamento de taxas de 

juros, pois ativo e passivo terão a mesma taxa de remuneração. O CDCA será adquirido ao 

valor de face, sem incidência de ágio. Caso ocorra descasamento pela diferença entre as 

datas de pagamento do CDCA e do CRA, a compensação será de responsabilidade da VLI 

Multimodal e da VLI. 

Risco de Performance: O Rating Nacional de Longo Prazo da VLI Multimodal e o da emissão 

do CRA são equivalentes. Apesar do CDCA que lastreia a emissão do CRA se beneficiar do 

penhor de direitos creditórios dos contratos de serviços de logística para transporte de 

celulose e madeira, o risco de performance presente nos contratos já está refletido na 

qualidade de crédito do CRA. Assim, esta garantia não melhora o risco de crédito do CRA e 

não possibilita uma classificação melhor que a do perfil financeiro da VLI Multimodal e da VLI. 

Risco de Contraparte: A operação está exposta ao risco de contraparte do Banco Bradesco 

S.A. (Bradesco, ‘AAA(bra)’/Perspectiva Estável), pois o banco irá domiciliar a conta corrente 

que receberá os pagamentos da VLI Multimodal. O perfil de crédito do banco é superior à 

classificação da proposta de emissão de CRA. 
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Sensibilidades do Rating 

O rating está diretamente atrelado à qualidade de crédito da VLI Multimodal S.A. e VLI S.A., 

respectivamente a responsável e a garantidora pelo pagamento dos créditos que lastreiam a 

emissão, entre outras obrigações decorrentes da securitização.  

Assim, qualquer alteração no perfil operacional e creditício das companhias poderá afetar o 

rating da emissão de CRAs na mesma proporção. Como parte da análise, a Fitch 

acompanhará o perfil de crédito da devedora e da garantidora. 

Análise de Dados 

Modelagem, Aplicação de Critério e Adequação de Dados  

A securitização de direitos creditórios do agronegócio foi analisada segundo a “Metodologia 

Global de Rating de Finanças Estruturadas”, de 27 de junho de 2016, a “Global Rating Criteria 

for Single-and Multi-Name Credit-Linked Notes”, de 8 de março de 2016, e “Counterparty 

Criteria for Structured Finance and Covered Bonds” de 1 de setembro de 2016,  disponíveis 

em www.fitchratings.com e www.fitchratings.com.br. 

Para analisar a operação, a Fitch recebeu, entre outros documentos, minuta do contrato de 

cessão dos CDCAs; cópia do prospecto preliminar dos CRAs; minuta do CDCA; da minuta do 

parecer legal e do termo de securitização. A XP Investimentos também forneceu dados 

referentes ao fluxo de caixa da operação, que apresenta casamento entre o fluxo de 

pagamento de ativos e passivos. Portanto, não há exposição a riscos de descasamento de 

taxas de juros. 

Transação e Estrutura Legal 

A emissão é lastreada por um CDCA emitido pela VLI Multimodal, que conta com aval da VLI. 

O CDCA tem como garantia o penhor de direitos creditórios de contratos de serviços de 

logística a serem prestados pela VLI Multimodal à Celulose Nipo-Brasileira S.A. e à Fibria 

Celulose S.A. Os recursos captados pela emissão serão utilizados pela VLI Multimodal em 

seus negócios, relacionados a transporte de produtos agrícolas. 

O CRA tem prazo de cinco anos e taxa de juros equivalente a, no máximo, 98% do CDI, a ser 

definida em procedimento de bookbuilding. Os investidores serão beneficiados por 

pagamentos de juros semestrais. No vencimento final, os juros remanescentes e o principal 

investido serão pagos. 

A estrutura contempla a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários 

(Pentágono) como agente fiduciário, registradora e custodiante da operação para representar 

os interesses dos investidores. O Bradesco será agente de pagamento e banco liquidante. a 

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. será responsável, entre outras 

atribuições, pela escrituração dos CRA, em nome da Emissora. 

 

 

 

 

 

 

Metodologia Aplicada 

Metodologia Global de Rating de 

Finanças Estruturadas (junho de 

2016).  

 

Outra Metodologia Relevante 

Global Rating Criteria for Single- and 

Multi-Name Credit-Linked Notes 

(março de 2016).  

 

 

Counterparty Criteria for Structured 

Finance and Covered Bonds 

(setembro de 2016).  
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Determinação de Vencimento Final Legal 

O rating considera a capacidade de pagamento integral do principal investido, acrescido de 

taxa de juros anual, até o vencimento final legal da emissão previsto para fevereiro de 2022.  

 

Estrutura Jurídica 

Com base na estrutura legal da operação, a Fitch está convicta do comprometimento da 

devedora e garantidora em pagarem as obrigações estabelecidas no CDCA. 

Devido à estrutura legal desta operação, a Fitch entende que um evento de insolvência do 

originador ou da securitizadora não afetará a integridade dos CRAs ou das garantias neles 

constituídas e que a Eco Securitizadora será capaz de honrar seus compromissos com os 

investidores.  

A agência solicitou e recebeu uma minuta inicial de parecer legal atestando a validade da 

constituição dos documentos relacionados à transação e à perfeita e acabada cessão dos 

recebíveis do agronegócio. 

Esclarecimento 

Em sua análise de crédito, a Fitch confia na opinião legal e/ou fiscal emitida pela assessoria 

jurídica da transação. A agência reforça que não presta aconselhamento legal e/ou fiscal, nem 

atesta que opiniões legais e/ou fiscais ou quaisquer outros documentos relacionados à 

transação ou à sua estrutura sejam suficientes para qualquer propósito. A nota ao final deste 

relatório esclarece que este documento não constitui consultoria legal, fiscal ou sobre a 

estruturação da operação por parte da Fitch, nem deve ser utilizado como tal. Caso os leitores 

deste relatório necessitem de aconselhamento legal, fiscal e/ou sobre a estruturação, devem 

procurar profissionais capacitados nas jurisdições relevantes. 

Análise do Colateral 

Os CRAs terão recebimentos semestrais dos juros devidos pela VLI Multimodal desde a data 

de integralização até fevereiro de 2022, quando haverá a amortização do principal. Os valores 

deverão ser depositados em conta corrente domiciliada no Bradesco e de titularidade da 

securitizadora.  

Estrutura Financeira 

Os pagamentos são devidos e pagos na conta centralizadora vinculada ao patrimônio 

separado. O fluxo de pagamento dos CRAs seguirá o do CDCA, e os investidores dos CRAs 

receberão exatamente o que tiver sido pago no CDCA, líquido de despesas, de 

responsabilidade da devedora.  

Em caso de rescisão do contrato antes do prazo final, a devedora deverá recomprar os direitos 

creditórios pelo valor equivalente ao saldo devedor dos CRAs, respeitadas as hipóteses de 

reforço e substituição previstas nos documentos da operação. 

Partes da Transação 

Função Nome Ratings Perspectiva 

Emissora Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio NA NA 

Custodiante Pentágono DTVM S.A. NA NA 

Devedor VLI Multimodal S.A.  AA+(bra) Estável 

 

Garantidora 
VLI S.A.  AA+(bra) Estável 

Coordenador Líder  
XP Investimentos Corretora de Câmbio Títulos e Valores 

Mobiliários S.A., 
NA NA 

Coordenador Itaú BBA S.A.  NA NA 

Agente de Recebimento Banco Bradesco S.A. AAA(bra) Estável 

NA – Não Avaliada 

Fonte: Documentos da Transaçãoe Fitch        
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O CDCA representativo da totalidade dos pagamentos serão cedidos sem taxa de desconto, 

equivalente à remuneração dos CRAs. Portanto, não haverá descasamentos de taxas, índices 

ou intervalo de correção entre lastro e passivo. 

Risco de Contrapartes 

Segregação do Fluxo de Caixa 

A principal fonte de repagamento da operação são os pagamentos realizados pela VLI 

Multimodal diretamente na conta da operação, de titularidade da Eco Securitizadora e mantida 

em patrimônio separado instituída para a emissão. A conta está domiciliada no Bradesco.  

Riscos Operacionais 

As despesas recorrentes da operação serão pagas pela VLI Multimodal e garantidas pela VLI. 

Monitoramento 

A Fitch acompanhará o desempenho desta operação, de forma contínua, até seu vencimento 

final. Este acompanhamento visa a assegurar que o rating atribuído continue refletindo, 

apropriadamente, o perfil de risco da emissão. 

A Fitch receberá relatórios em base regular sobre o desempenho do crédito cedido à operação. 

Estas informações serão fornecidas pelas partes da transação e analisadas mensalmente pela 

equipe da agência. A transação passará por revisão completa em base anual ou a qualquer 

momento em que ocorrer fato relevante relacionado à operação ou à fonte pagadora dos créditos. 

574



Finanças Estruturadas 

  Eco Securitizadora De Direitos Creditórios Do Agronegócio - Séries 2017-104 

Janeiro de 2017 

5 

 

Anexo A: VLI S.A. 

A VLI foi constituída em 2011, a fim de reunir os ativos de portos e ferrovias para transporte 

de cargas gerais da Vale S.A. (Vale), com exceção de bens vinculados ao transporte de 

minério de ferro. Atualmente, a VLI é uma operadora logística, com atividades de 

armazenamento, transporte ferroviário e serviços portuários. Possui um sistema integrado, 

que compreende ativos próprios e de terceiros. O grupo opera em cinco corredores 

logísticos, com capilaridade e penetração para alcançar os principais segmentos de sua 

área de atuação: commodities agrícolas e minerais, produtos industrializados e siderúrgicos. 

A VLI apresenta forte perfil de negócios, suportado por um portfólio de 13 ativos de 

infraestrutura no Brasil, combinando operações portuárias e ferroviárias. Entre outros, a 

companhia controla diretamente a VLI Multimodal, com 99,99% do capital social; e 

indiretamente, por meio da VLI Operações Portuárias S.A. (VOP) (cuja incorporação pela 

VLI Multimodal está em fase de aprovação perante a Junta Comercial do Estado de Minas 

Gerais), a Ultrafértil S.A., da qual detém 81,01% do capital. 

Historicamente, a VLI apresenta robusta liquidez e baixa exposição a risco de refinanciamento. 

Em 30 de junho de 2016, a posição de caixa e aplicações financeiras, em bases consolidadas, 

era de BRL378 milhões e a dívida total ajustada, de BRL5,3 bilhões, incorporando BRL962 

milhões em obrigações de arrendamentos e concessões, de acordo com os critérios da Fitch. 

O vencimento de curto prazo (BRL520 milhões) era moderado, e a companhia deve continuar 

gerenciando de forma conservadora seus vencimentos preservando fortes índices de 

cobertura da dívida pelo caixa mais fluxo de caixa das operações (CFFO), ainda que uma 

importante parcela do caixa mantido pelo grupo esteja comprometida com investimentos. 

A VLI também conta com adequado acesso ao mercado de dívida de longo prazo e forte 

geração de CFFO, que, combinados, beneficiam seu perfil financeiro. Da dívida total ajustada 

em 30 de junho de 2016, aproximadamente BRL1,4 bilhão se referia a linhas do Programa do 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) de Sustentação do 

Investimento (PSI-BK), junto ao próprio banco e a agentes repassadores. A holding não 

possuía dívida, mas garantia 85% do saldo total, concentrado integralmente na VLI Multimodal, 

e 100% da dívida da Ultrafértil e da VOP. 

A VLI apresenta estrutura de capital conservadora, suportada por reduzida alavancagem e 

baixa concentração de dívida, a ser paga durante o período de investimentos. O relevante 

volume de injeções de capital recebido da antiga controladora integral, a Vale (37,6% do 

capital atual), e os aportes de BRL2,0 bilhões associados à reorganização societária ocorrida 

em 2014, com a entrada do grupo Mitsui (20%), do grupo Brookfield (26,5%) e do FI-FGTS 

Caixa (15,9%), resultaram em importante flexibilidade financeira para a VLI financiar seu 

agressivo plano de expansão, sem elevada deterioração de seus indicadores de crédito. 
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Anexo B: Resumo da Transação 

Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio de Securitização                                 CLN CDO/Brasil        

Estrutura de Capital  

Classe/Série Rating Perspectiva 
Montante 

(BRL Mi.) 
Taxa de Juros* 

Frequência 

 de Pagamento 

Período de 

Carência 

Vencimento 

Final 

Reforço de 

Crédito 
ISIN 

2017-104 AA+(exp)sf(bra) Estável Teto de 260,0 98% do CDI Juros Semestral 

Principal bullet 

Sem carência Fev/2022 Não há BRECOACRA1

R0 

Fundo de Reserva Inicial: Não há.    

* a taxa final será estabelecida em processo de bookbuilding. 

Informações Relevantes 

Detalhes Partes 

Data de Emissão A Ser Determinada  Emissora Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.     

Classe dos Ativos CDO/Credit-Linked Notes    Agente Fiduciário Pentágono DTVM S.A. 

País da SPE Brasil  Devedora VLI Multimodal S.A. 

Analistas Mario Capuano  Avalista VLI S.A. 

 
+55-11-4504-2619 

 Agente de 

Recebimento 
Banco Bradesco S.A. 

 Kleber Oliveira    

 +55-11-4504-2211    

Analista de Monitoramento Mario Capuano    

 +55-11-4504-2619    

Principais Fundamentos do Rating           Diagrama Simplificado da Estrutura                                                      

Qualidade de Crédito do Único Sacado da Operação: O risco de crédito da 

transação recai sobre a qualidade de crédito da VLI Multimodal, responsável em 

última instância por pagar o CDCA que lastreia a emissão de CRA proposta, e da 

VLI S.A. (VLI, ‘AA+(bra)’/ Estável), avalista do adimplemento do CDCA. Além 

disso, a VLI Multimodal e a VLI serão responsáveis por todas as despesas 

relacionadas à transação. O CDCA é uma dívida corporativa emitida pela VLI 

Multimodal e se equipara às demais dívidas emitidas pela companhia. 

Descasamento de Taxa de Juros: A operação não está exposta a 

descasamento de taxas de juros, pois ativo e passivo terão a mesma taxa de 

remuneração. O CDCA será adquirido ao valor de face, sem incidência de ágio. 

Caso ocorra descasamento pela diferença entre as datas de pagamento do 

CDCA e do CRA, a compensação será de responsabilidade da VLI Multimodal e 

da VLI. 

Risco de Performance: O Rating Nacional de Longo Prazo da VLI Multimodal e 

o da emissão do CRA são equivalentes. Apesar do CDCA que lastreia a 

emissão do CRA se beneficiar do penhor de direitos creditórios dos contratos de 

serviços de logística para transporte de celulose e madeira, o risco de 

performance presente nos contratos já está refletido na qualidade de crédito do 

CRA. Assim, esta garantia não melhora o risco de crédito do CRA e não 

possibilita uma classificação melhor que a do perfil financeiro da VLI Multimodal 

e da VLI. 

Risco de Contraparte: A operação está exposta ao risco de contraparte do 

Banco Bradesco S.A. (Bradesco, ‘AAA(bra)’/Perspectiva Estável), pois o banco 

irá domiciliar a conta corrente que receberá os pagamentos da VLI Multimodal. 

O perfil de crédito do banco é superior à classificação da proposta de emissão 

de CRA. 
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A presente publicação não é um relatório de classificação de risco de crédito para os efeitos do 

artigo 16 da Instrução CVM no 521/12.  

O rating acima foi solicitado pelo, ou em nome do, emissor, e, portanto, a Fitch foi compensada 

pela avaliação do rating. 
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que não sejam o de crédito, a menos que tal risco esteja especificamente mencionado. A Fitch não participa da oferta

ou venda de qualquer título. Todos os relatórios da Fitch são de autoria compartilhada. Os profissionais identificados 

em um relatório da Fitch participaram de sua elaboração, mas não são isoladamente responsáveis pelas opiniões 

expressas no texto. Os nomes são divulgados apenas para fins de contato. Um relatório que contenha um rating 

atribuído pela Fitch não constitui um prospecto, nem substitui as informações reunidas, verificadas e apresentadas

aos investidores pelo emissor e seus agentes com respeito à venda dos títulos. Os ratings podem ser alterados ou 

retirados a qualquer tempo, por qualquer razão, a critério exclusivo da Fitch. A agência não oferece aconselhamento

de investimentos de qualquer espécie. Os ratings não constituem recomendação de compra, venda ou retenção de

qualquer título. Os ratings não comentam a correção dos preços de mercado, a adequação de qualquer título a

determinado investidor ou a natureza de isenção de impostos ou taxação sobre pagamentos efetuados com respeito a

qualquer título. A Fitch recebe pagamentos de emissores, seguradores, garantidores, outros coobrigados e

underwriters para avaliar os títulos. Estes p r e ç o s  geralmente variam entre USD1.000 e USD750.000 (ou o 

equivalente em moeda local aplicável) por emissão. Em certos casos, a Fitch analisará todas ou determinado número 

de emissões efetuadas por um emissor em particular ou seguradas ou garantidas por determinada seguradora ou

garantidor, mediante um único pagamento anual. Tais valores podem variar de USD10.000 a USD1.500.000 (ou o

equivalente em moeda local aplicável). A atribuição, publicação ou disseminação de um rating pela Fitch não implicará

consentimento da Fitch para a utilização de seu nome como especialista, com respeito a qualquer declaração de

registro submetida mediante a legislação referente a títulos em vigor nos Estados Unidos da América, a Lei de

Serviços Financeiros e Mercados, de 2000, da Grã-Bretanha ou a legislação referente a títulos de qualquer outra

jurisdição, em particular. Devido à relativa eficiência da publicação e distribuição por meios eletrônicos, o relatório da 

Fitch poderá ser disponibilizada para os assinantes eletrônicos até três dias antes do acesso para os assinantes dos

impressos. 

 

Para a Austrália, Nova Zelândia, Taiwan e Coreia do Sul apenas: A Fitch Austrália Pty Ltd detém uma licença

australiana de serviços financeiros (licença AFS nº337123.), a qual autoriza o fornecimento de ratings de crédito
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