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ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. 

Companhia Aberta – CVM nº 21.741 

CNPJ/MF nº 10.753.164/0001- 43 

Avenida Pedroso de Morais, 1.553, 3º andar, conjunto 32, Pinheiros, CEP 05419-001 – São Paulo – SP 

 

Lastreados em Créditos do Agronegócio devidos pela 

USINAS BATATAIS S.A. AÇÚCAR E ÁLCOOL  

no valor total de, inicialmente, 

R$200.000.000,00 

(duzentos milhões de reais) 

 

Classificação Preliminar de Risco da Emissão dos CRA feita pela Standard & Poor’s Ratings do Brasil Ltda.: 

“brAA (sf)” 

CÓDIGO ISIN N.º BRECOACRA2S6 para os CRA Série A 

CÓDIGO ISIN N.º BRECOACRA2T4 para os CRA Série B 
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▪ SUMÁRIO DE TERMOS E CONDIÇÕES  

 

• Os termos definidos em letras maiúsculas referem-se às definições constantes do "Prospecto Preliminar 

de Distribuição Pública de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 169ª e 170ª Séries da 1ª 

Emissão da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A." ("Prospecto Preliminar"), 

que poderá ser obtido nos endereços indicados abaixo. 

 

Securitizadora Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A. 

 

Coordenador Líder XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários 

S.A. 

Cedente Eco Consult – Consultoria de Operações Financeiras Agropecuárias Ltda. 

Instituições Participantes As Instituições Participantes, na qualidade de instituições financeiras 

autorizadas a atuar no mercado de capitais brasileiro, contratadas pelo 

Coordenador Líder para participar da Oferta mediante a celebração dos 

Termos de Adesão, nos termos do Contrato de Distribuição. 

Agente Fiduciário e Custodiante  Pentágono S.A. Distribuidora De Títulos e Valores Mobiliários. 

Banco Liquidante Banco Bradesco S.A. ou outra instituição financeira que venha substituí-lo 

nessa função. 

Escriturador Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., ou 

outra instituição financeira que venha substituí-lo nessa função. 

Autorização Societária A Emissão e a Oferta dos CRA foram aprovadas na Reunião do Conselho 

de Administração da Securitizadora realizada em 12 de julho de 2016, 

com sua ata devidamente registrada na JUCESP sob o nº 329.972/16-9, 

em sessão de 27 de julho de 2016, publicada no DOESP e no jornal “O 

Estado de São Paulo” em 29 de julho de 2016, conforme alterada pela 

Reunião do Conselho de Administração da Emissora realizada em 20 de 
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março de 2017, com sua ata devidamente registrada na JUCESP sob o 

nº 146.420/17-2, em sessão de 29 de março de 2017, publicada no DOESP 

e no jornal “O Estado de São Paulo” em 31 de março de 2017, na qual se 

aprovou a emissão de séries de CRA em montante de até R$ 

30.000.000.000,00 (trinta bilhões de reais); e na Reunião de Diretoria da 

Securitizadora realizada em 12 de março de 2018, arquivada na JUCESP 

sob o n.º 165.172/18-6 em sessão de 05 de abril de 2018. 

  

A 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em 

ações, da espécie quirografária, em até duas séries, para colocação privada 

da Devedora e a assinatura dos demais Documentos da Oferta pela 

Devedora foram aprovados com base nas deliberações tomadas em 

Assembleia Geral Extraordinária da Devedora realizada em 09 de maio de 

2018, cuja ata foi protocolada para registro perante a JUCESP, em 14 de 

maio de 2018, sob o nº 0.450.634/18-8. 

Número da Série e da Emissão dos 

CRA 

 

169ª e 170ª séries da 1ª (primeira) emissão de certificados de recebíveis do 

agronegócio da Securitizadora. 

Créditos do Agronegócio Série A Todos e quaisquer direitos creditórios, principais e acessórios, devidos pela 

Devedora por força das Debêntures Série A, enquadradas nos termos do 

parágrafo 1º, do artigo 23, da Lei 11.076, livres de quaisquer Ônus, que 

compõem o lastro dos CRA Série A, aos quais estão vinculados em caráter 

irrevogável e irretratável, por força do regime fiduciário constituído nos 

termos do Termo de Securitização; 

Créditos do Agronegócio Série B Todos e quaisquer direitos creditórios, principais e acessórios, devidos pela 

Devedora por força das Debêntures Série B, enquadradas nos termos do 

parágrafo 1º, do artigo 23, da Lei 11.076, livres de quaisquer Ônus, que 
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compõem o lastro dos CRA Série B, aos quais estão vinculados em caráter 

irrevogável e irretratável, por força do regime fiduciário constituído nos 

termos do Termo de Securitização; 

Devedora e Emissora das 

Debêntures 

 

Usina Batatais S.A. Açúcar e Álcool. 

Número de Séries 

 

2 (duas) Séries, sendo que o número de CRA alocados em cada série será 

definido de acordo com a sua demanda apurada em Procedimento de 

Bookbuilding. 

Código ISIN BRECOACRA2S6 para os CRA Série A e BRECOACRA2T4 para os 

CRA Série B. 

Local e Data de Emissão dos CRA 

objeto da Oferta 

 

Para todos os efeitos legais, os CRA serão emitidos na cidade de São 

Paulo, estado de São Paulo, com data de emissão em 14 de junho de 2018. 

Valor Total da Emissão O valor dos CRA, na Data de Emissão, será de, inicialmente, 

R$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), observado que o valor 

originalmente ofertado poderá ser aumentado em até 35% (trinta e cinco 

por cento), conforme o exercício total ou parcial da Opção de Lote 

Adicional e/ou do exercício total ou parcial da Opção de Lote 

Suplementar. 

Montante Mínimo da Oferta O volume mínimo da Oferta será de R$200.000.000,00 (duzentos milhões 

de reais), correspondente a 200.000 (duzentos mil) CRA. 

Quantidade de CRA Serão emitidos, inicialmente, 200.000 (duzentos mil) CRA observado que 

a quantidade de CRA originalmente ofertada poderá ser aumentada em até 

35% (trinta e cinco por cento), conforme o exercício total ou parcial da 

Opção de Lote Adicional e/ou da Opção de Lote Suplementar. 
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Valor Nominal Unitário Os CRA terão valor nominal unitário de R$1.000,00 (mil reais), na Data 

de Emissão.  

Lastro dos CRA As Debêntures, enquadradas como Créditos do Agronegócio devidos pela 

Devedora, subscritas pela Cedente, caracterizados como direitos 

creditórios do agronegócio nos termos do parágrafo primeiro, do artigo 

23, da Lei 11.076, que serão adquiridas, de forma definitiva, pela 

Securitizadora, nos termos do Contrato de Aquisição de Debêntures. 

 

Originadora das Debêntures Usina Batatais S.A. Açúcar e Álcool 

Tipo, Forma e Comprovação de 

Titularidade dos CRA 

Os CRA serão emitidos de forma nominativa e escritural. Sua titularidade 

será comprovada pelo extrato emitido pela B3, quando os CRA estiverem 

custodiados eletronicamente na B3. Adicionalmente, serão admitidos os 

extratos expedidos pelo Escriturador com base nas informações prestadas 

pela B3, quando os CRA estiverem custodiados eletronicamente na B3. 

Prazo e Data de Vencimento Ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado e resgate antecipado 

dos CRA previstas no Termo de Securitização, a data de vencimento dos 

CRA Série A será 15 de junho de 2022 e a data de vencimento dos CRA 

Série B será 15 de setembro de 2022.  

Atualização Monetária Não será devida aos Titulares de CRA qualquer tipo de atualização ou 

correção monetária do Valor Nominal Unitário. 

Remuneração dos CRA Série A A partir da Data de Integralização dos CRA ou da Data de Pagamento da 

Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, sobre o Valor 

Nominal Unitário dos CRA Série A, ou seu saldo, incidirão juros 

remuneratórios, correspondentes determinado percentual da Taxa DI, a ser 

definido em Procedimento de Bookbuilding de, no mínimo, 106% (cento e 

seis por cento) e, no máximo, 107% (cento e sete por cento), calculado de 

forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, com base em um ano de 



 

MATERIAL PUBLICITÁRIO 
 

 

 

 

FATORES DE RISCO 

LEIA O PROSPECTO E O FORMULÁRIO 
DE REFERÊNCIA DA EMISSORA ANTES 

DE ACEITAR A OFERTA, ESPECIALMENTE 
A RESPECTIVA SEÇÃO DE FATORES DE 

RISCO. 
 

 
6 

 

252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis.  

Remuneração dos CRA Série B A partir da Data de Integralização dos CRA ou da Data de Pagamento da 

Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, sobre o Valor 

Nominal Unitário dos CRA Série B, ou seu saldo, incidirão juros 

remuneratórios, correspondentes determinado percentual da Taxa DI, a ser 

definido em Procedimento de Bookbuilding de, no mínimo, 106% (cento e 

seis por cento) e, no máximo, 107% (cento e sete por cento), calculado de 

forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, com base em um ano 

de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis. 

Periodicidade de Pagamento de 

Amortização e Remuneração 

(a) a Remuneração dos CRA será paga semestralmente, em parcelas 

consecutivas a partir da Data de Emissão dos CRA, sendo o primeiro 

pagamento em 17 de dezembro de 2018, e os demais nas datas previstas 

na Cláusula 6.2.2 e 6.2.3 do Termo de Securitização; e (b) a Amortização 

será realizada em 2 (duas) parcelas anuais, sendo a 1ª (primeira) em 15 de 

junho de 2021 e a 2ª (segunda) na Data de Vencimento da respectiva 

Série. 

Oferta de Resgate Antecipado A Securitizadora deverá, obrigatoriamente, de forma irrevogável e 

irretratável, a qualquer momento a partir data de divulgação do Anúncio 

de Encerramento, realizar Oferta de Resgate Antecipado dos CRA, caso a 

Devedora realize uma Oferta de Resgate Antecipado das Debêntures, nos 

termos da Escritura. A Oferta de Resgate Antecipado dos CRA deverá 

refletir os mesmos termos e condições estabelecidos para a Oferta de 

Resgate Antecipado das Debêntures e será operacionalizada na forma 

descrita no Termo de Securitização. 

A Securitizadora deverá comunicar todos os Titulares de CRA, por meio 

do Edital de Oferta de Resgate Antecipado dos CRA, sobre a realização da 

Oferta de Resgate Antecipado dos CRA, descrevendo os termos e 
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condições da Oferta de Resgate Antecipado dos CRA, incluindo: (i) a data 

em que se efetivará o resgate e pagamento das Debêntures e 

consequentemente dos CRA, sendo certo que a data para realização do 

pagamento do resgate antecipado deverá, obrigatoriamente, ser um Dia 

Útil; (ii) menção que o montante total a ser pago pela Securitizadora a 

título de resgate, corresponderá ao Valor Nominal Unitário, ou seu saldo, 

conforme o caso, acrescido (a) da Remuneração da respectiva série, 

calculada pro rata temporis, desde a primeira Data de Integralização, ou a 

última Data de Pagamento da Remuneração das Debêntures, até a data do 

seu efetivo pagamento; e (b) de eventual prêmio de resgate que poderá ser 

oferecido pela Devedora, a seu exclusivo critério; (iii) a informação de 

que (a) caso a Oferta de Resgate Antecipado seja aceita por titulares 

representando pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) dos CRA em 

Circulação, ocorrerá o Resgate Antecipado Obrigatório Total nos termos 

da Cláusula 4.9.5 da Escritura de Emissão; e (b) caso a Oferta de Resgate 

Antecipado seja aceita por titulares representando menos do que 95% 

(noventa e cinco por cento) dos CRA em Circulação, o Resgate 

Antecipado ocorrerá (b.1) até o 36º (trigésimo sexto) mês a contar da Data 

de Emissão, com relação a quantidade de CRA que representem até 

R$100.000.000,00 (cem milhões de reais); e (b.2) a partir do 36º 

(trigésimo sexto) mês a contar da Data de Emissão, com relação a 

quantidade de CRA que representem até R$50.000.000,00 (cinquenta 

milhões de reais); e (iv) demais informações relevantes para a realização 

do resgate dos CRA necessárias para tomada de decisão pelos Titulares de 

CRA em relação à oferta de resgate antecipado dos CRA. 

 

Na hipótese no item (iv), alínea (b) acima, caso se verifique a adesão à 
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Oferta de Resgate Antecipado representando um volume maior de CRA 

do que o volume limite previsto na referida Cláusula, o resgate será feito 

mediante sorteio a ser realizado pelo Agente Fiduciário dos CRA e 

supervisionado pela Securitizadora. 

 

A Securitizadora deverá: (i) na respectiva data de término do prazo de 

adesão à Oferta de Resgate Antecipado dos CRA, confirmar ao Agente 

Fiduciário e à Devedora se haverá o resgate antecipado; e (ii) com 

antecedência mínima de 3 (três) Dias Úteis da respectiva data do resgate 

antecipado comunicar, por meio do envio de correspondência neste 

sentido, à B3, informando a respectiva data do resgate antecipado. O 

resgate antecipado, caso ocorra, seguirá os procedimentos operacionais da 

B3, sendo todos os procedimentos de aceitação, validação dos investidores 

realizados fora do âmbito da B3. 

Regime Fiduciário Série A O regime fiduciário, em favor da Emissão e dos Titulares dos CRA Série 

A, a ser instituído sobre os Créditos do Patrimônio Separado Série A, nos 

termos da Lei 11.076 e da Lei 9.514, conforme aplicável. 

Regime Fiduciário Série B O regime fiduciário, em favor da Emissão e dos Titulares dos CRA Série 

B, a ser instituído sobre os Créditos do Patrimônio Separado Série B, nos 

termos da Lei 11.076 e da Lei 9.514, conforme aplicável. 

 

Garantias Não serão constituídas garantias específicas, reais ou pessoais, sobre os 

CRA. Os CRA não contarão com garantia flutuante da Securitizadora, 

razão pela qual qualquer bem ou direito integrante de seu patrimônio, que 

não componha os Patrimônios Separados, não será utilizado para 

satisfazer as obrigações decorrentes da Emissão dos CRA. 
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Formalização da Aquisição A aquisição das Debêntures será realizada na data de assinatura do Contrato 

de Aquisição de Debêntures, sendo que o pagamento do Preço de Aquisição 

apenas será realizado após cumprimento das condições precedentes, de 

forma fracionada, conforme ocorra a integralização dos CRA em cada uma 

das Datas de Integralização, na forma estabelecida no Contrato de Aquisição 

de Debêntures. 

 

Eventos de Liquidação dos 

Patrimônios Separados 

A ocorrência de qualquer um dos Eventos de Liquidação dos Patrimônios 

Separados previstos na Cláusula 10.4 do Termo de Securitização ensejará 

a assunção imediata da administração dos Patrimônios Separados pelo 

Agente Fiduciário, sendo certo que a ocorrência de qualquer dos eventos 

descritos na referida Cláusula deverá ser prontamente comunicada ao 

Agente Fiduciário, pela Securitizadora, em até 5 (cinco) Dias Úteis. 

  

Verificada a ocorrência de qualquer dos Eventos de Liquidação dos 

Patrimônios Separados, o Agente Fiduciário deverá convocar, em até 5 

(cinco) dias contados da data em que tomar conhecimento do evento, 

Assembleia Geral para deliberar sobre: (i) liquidação, total ou parcial, dos 

Patrimônios Separados, hipótese na qual deverá ser nomeado o liquidante 

e as formas de liquidação; ou (ii) a não liquidação dos Patrimônios 

Separados, hipótese na qual deverá ser deliberada a administração dos 

Patrimônios Separados por outra securitizadora ou pelo Agente Fiduciário, 

ou nomeação de outra instituição administradora, fixando, em ambos os 

casos, as condições e termos para sua administração, bem como sua 

respectiva remuneração. O liquidante será a Securitizadora caso esta não 

tenha sido destituída da administração dos Patrimônios Separados. 
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A Assembleia Geral de Titulares dos CRA que tenha por finalidade a 

declaração da não liquidação dos Patrimônios Separados, conforme 

mencionado acima, será convocada mediante edital publicado por 3 (três) 

vezes, com antecedência de, no mínimo, 20 (vinte) dias, em jornal de 

grande circulação onde tenham sido emitidos os CRA. A Assembleia 

Geral será considerada instalada em primeira convocação se houver a 

presença de Titulares dos CRA que representem, pelo menos, 2/3 (dois 

terços) dos CRA em Circulação e, em segunda convocação, com qualquer 

número, sendo válidas as deliberações tomadas pela maioria de Titulares 

dos CRA em Circulação. Caso não haja quórum suficiente para referida 

deliberação em qualquer convocação, será entendido pela liquidação dos 

Patrimônios Separados. 

 

Boletim de Subscrição A aquisição dos CRA será formalizada mediante a assinatura do boletim 

de subscrição pelo Investidor, que estará sujeito aos termos e condições da 

Oferta e aqueles previstos no respectivo boletim de subscrição. O boletim 

de subscrição será assinado somente após o registro definitivo da Oferta 

pela CVM.  

 

Preço de Integralização e Forma de 

Integralização 

Os CRA serão subscritos e integralizados pelo Preço de Integralização nas 

respectivas Datas da Integralização dos CRA, à vista e em moeda corrente 

nacional, por intermédio dos procedimentos da B3, podendo o preço de 

integralização ser acrescido de ágio ou deságio. 

 

Os CRA objeto do exercício total ou parcial da Opção de Lote Adicional 

e/ou do exercício total ou parcial da Opção de Lote Suplementar serão 
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integralizados à vista, no ato de sua subscrição pelo respectivo Investidor. 

 

Cada Investidor deverá efetuar o pagamento, à vista e em moeda 

corrente nacional, do valor dos CRA por ele subscritos ao Coordenador 

Líder e às Instituições Participantes, caso venham a ser contratadas. O 

Coordenador Líder, e as Instituições Participantes, caso venham a ser 

contratadas, serão responsáveis pela transmissão das ordens acolhidas à 

B3, observados os procedimentos adotados pela B3 em que a ordem será 

liquidada. 

Distribuição, Negociação, Custódia 

Eletrônica e Liquidação Financeira 

Os CRA serão depositados: (i) para distribuição no mercado primário por 

meio do MDA, administrado e operacionalizado pela B3, sendo a 

liquidação financeira realizada por meio da B3; e (ii) para negociação no 

mercado secundário, por meio do CETIP21, administrado e 

operacionalizado pela B3, sendo a liquidação financeira dos eventos de 

pagamento e a custódia eletrônica dos CRA realizada por meio da B3.  

 

Procedimento de Distribuição dos 

CRA 

Os CRA serão objeto de distribuição pública nos termos da Instrução 

CVM 400, sob o regime misto, sendo o regime de garantia firme para o 

Montante Inicial da Oferta e o regime de melhores esforços para os CRA 

objeto de exercício da Opção de Lote Adicional e/ou da Opção de Lote 

Suplementar, com a intermediação do Coordenador Líder, nos termos do 

Contrato de Distribuição, no qual será descrito o plano de distribuição da 

Oferta.  

A Oferta terá início a partir: (i) do cumprimento de todas as Condições 

Precedentes do Contrato de Distribuição; (ii) da concessão do registro pela 

CVM; (iii) da divulgação do Anúncio de Início; e (iv) da disponibilização 

do Prospecto Definitivo aos Investidores, devidamente aprovado pela 
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CVM. 

Nos termos do artigo 20 do Código ANBIMA, a Oferta será registrada na 

ANBIMA, pelo Coordenador Líder, no prazo de 15 (quinze) dias contados 

da data da divulgação do Anúncio de Encerramento. 

O prazo máximo de colocação dos CRA será de até 6 (seis) meses 

contados a partir da data da divulgação do Anúncio de Início. 

Mais informações sobre o procedimento de distribuição e colocação dos 

CRA, consultar o item “Distribuição dos CRA” da Seção “Informações 

Relativas à Oferta” na página 80 do Prospecto. 

Condições Precedentes do Contrato 

de Distribuição 

O cumprimento, por parte do Coordenador Líder, das obrigações 

assumidas no Contrato de Distribuição, está condicionado ao atendimento, 

dentre outras previstas no Contrato de Distribuição, das seguintes 

condições precedentes (condições suspensivas nos termos do artigo 125 

do Código Civil), nos termos da Cláusula Terceira do Contrato de 

Distribuição:  

(i) Aceitação pelo Coordenador Líder e pela Devedora da 

contratação de 2 (dois) escritórios de advocacia de renomada 

reputação, comprovada experiência e reconhecida competência 

em operações de mercado de capitais brasileiro, sendo um 

contratado para assessorar o Coordenador Líder na Oferta 

(“Assessor Jurídico do Coordenador”) e outro para assessorar a 

Devedora (quando referido em conjunto com o Assessor 

Jurídico do Coordenador Líder, denominados simplesmente 

“Assessores Jurídicos”) e dos demais prestadores de serviços da 

Oferta, dentre eles, a agência de classificação de risco (rating), 

os auditores independentes, o custodiante, o agente 
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escriturador, o agente fiduciário, o banco liquidante, entre 

outros, conforme aplicável (“Demais Prestadores de Serviços”), 

bem como remuneração e manutenção de suas contratações 

pela Devedora; 

 

(ii) Acordo entre as Partes quanto à estrutura da Oferta, do lastro, 

dos CRA, e ao conteúdo da documentação da operação em 

forma e substância satisfatória às Partes e seus Assessores 

Jurídicos e em concordância com as legislações e normas 

aplicáveis; 

 

(iii) Obtenção do registro da Oferta concedido pela CVM, com as 

características descritas no Contrato de Distribuição e no 

Termo de Securitização; 

  

(iv) Obtenção do registro dos CRA para distribuição e negociação 

nos mercados primários e secundários administrados e 

operacionalizados pela B3; 

 

(v) Manutenção do registro de companhia aberta da Securitizadora, 

bem como de seu Formulário de Referência na CVM 

devidamente atualizado; 

 

(vi) Obtenção de classificação de risco dos CRA, em escala 
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nacional, equivalente a “AA” (ou equivalente) pela Standard & 

Poor's Ratings do Brasil Ltda., com perspectiva estável ou 

positiva; 

 

(vii) Recebimento pelo Coordenador Líder de carta assinada pelo 

diretor financeiro da Devedora na data de disponibilização do 

Prospecto Preliminar e na data de disponibilização do 

Prospecto Definitivo acerca da consistência entre as 

informações financeiras constantes dos Prospectos ou de 

qualquer outro documento da Oferta e as demonstrações 

financeiras da Devedora, bem como quaisquer aspectos 

relevantes, na opinião do Coordenador Líder, para o processo 

de colocação dos CRA, nos termos dos Prospectos e demais 

documentos da Oferta;  

 

(viii) Negociação, formalização e registros, conforme aplicável, dos 

contratos definitivos necessários para a efetivação da Oferta, 

incluindo, sem limitação, a Escritura de Emissão, o Contrato de 

Distribuição, os atos societários competentes, na forma dos 

Estatutos Sociais da Devedora e da Securitizadora, aprovando a 

realização da operação conforme previsto no Contrato de 

Distribuição;  

 

(ix) Realização de Business Due Diligence previamente ao início do 

Road Show e à data de integralização dos CRA; 



 

MATERIAL PUBLICITÁRIO 
 

 

 

 

FATORES DE RISCO 

LEIA O PROSPECTO E O FORMULÁRIO 
DE REFERÊNCIA DA EMISSORA ANTES 

DE ACEITAR A OFERTA, ESPECIALMENTE 
A RESPECTIVA SEÇÃO DE FATORES DE 

RISCO. 
 

 
15 

 

 

(x) Fornecimento, em tempo hábil, pela Devedora e pela 

Securitizadora ao Coordenador Líder e aos Assessores 

Jurídicos, de documentos e informações consistentes, 

verdadeiros, corretos, completos e suficientes, que sejam 

necessários para atender às normas aplicáveis à Oferta, bem 

como para conclusão do procedimento de Due Diligence, de 

forma satisfatória ao Coordenador Líder e aos Assessores 

Jurídicos; 

 

(xi) Consistência, veracidade, suficiência, completude e qualidade 

das informações enviadas e declarações feitas pela Devedora, 

conforme o caso, e constantes dos documentos relativos à 

Oferta, bem como não ocorrência de qualquer alteração adversa 

e material ou identificação de qualquer incongruência material 

nas informações fornecidas ao Coordenador Líder, sendo que a 

Devedora é responsável pela consistência, veracidade, 

suficiência, completude e qualidade das informações 

fornecidas, sob pena do pagamento de indenização nos termos 

do Contrato de Distribuição;  

 

(xii) Não ocorrência de qualquer ato ou fato novo que resulte em 

alteração ou incongruência verificada nas informações 

fornecidas ao Coordenador Líder que, a exclusivo critério do 

Coordenador Líder, de forma razoável, deverá decidir sobre a 
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continuidade da Oferta; 

 

(xiii) Conclusão, de forma satisfatória ao Coordenador Líder, da Due 

Diligence jurídica realizada pelos Assessores Jurídicos nos 

termos do Contrato de Distribuição, bem como do processo de 

back-up, conforme padrão usualmente utilizado pelo mercado 

de capitais em operações similares;  

 

(xiv) Recebimento, com antecedência de 2 (dois) dias úteis da 

divulgação do Anúncio de Início, em termos satisfatórios ao 

Coordenador Líder, da redação final do parecer legal (legal 

opinion) dos Assessores Jurídicos, que não apontem 

inconsistências materiais identificadas entre as informações 

fornecidas nos Prospectos e as analisadas pelos Assessores 

Jurídicos durante o procedimento de Due Dilligence, bem como 

que confirme a legalidade, a validade e a exequibilidade dos 

documentos da Oferta, incluindo os documentos do lastro do 

CRA, de acordo com as práticas de mercado para operações da 

mesma natureza, sendo que as legal opinions não deverão 

conter qualquer ressalva;  

 

(xv) Obtenção, pela Devedora, pela Securitizadora, suas afiliadas e 

pelas demais partes envolvidas, de todas e quaisquer 

aprovações, averbações, protocolizações, registros e/ou demais 

formalidades necessárias para a realização, efetivação, boa 
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ordem, transparência, formalização, precificação, liquidação, 

conclusão e validade da Oferta e dos demais documentos da 

Oferta junto a: (a) órgãos governamentais e não 

governamentais, entidades de classe, oficiais de registro, juntas 

comerciais e/ou agências reguladoras do seu setor de atuação; 

(b) quaisquer terceiros, inclusive credores, instituições 

financeiras e o Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social – BNDES, se aplicável; e (c) órgão 

dirigente competente da Devedora; 

 

(xvi) Não ocorrência de alteração adversa nas condições econômicas, 

financeiras, reputacionais ou operacionais da Devedora e/ou de 

qualquer sociedade ou pessoa de seu Grupo Econômico 

(conforme abaixo definido) que altere a razoabilidade 

econômica da Oferta e/ou tornem inviável ou desaconselhável o 

cumprimento das obrigações aqui previstas com relação à 

Oferta, a exclusivo critério do Coordenador Líder;   

 

(xvii) Manutenção do setor de atuação da Devedora ou qualquer 

sociedade do Grupo Econômico (conforme abaixo definido), e 

não ocorrência de possíveis alterações no referido setor por 

parte das autoridades governamentais que afetem ou indiquem 

que possam vir a afetar negativamente a Oferta; 

 

(xviii) Não ocorrência de qualquer alteração na composição societária 
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da Devedora (incluindo fusão, cisão ou incorporação) e/ou de 

qualquer sociedade controlada ou coligada da Devedora 

(diretas ou indiretas), de qualquer controlador (ou grupo de 

controle) ou sociedades sob controle comum da Devedora 

(sendo a Devedora e tais sociedades, em conjunto, o “Grupo 

Econômico”), ou qualquer alienação, cessão ou transferência de 

ações do capital social de qualquer sociedade do Grupo 

Econômico, em qualquer operação isolada ou série de 

operações, que resultem na perda, pelos atuais acionistas 

controladores, do poder de controle direto ou indireto da 

Devedora; 

 

(xix) Manutenção de toda a estrutura de contratos e demais acordos 

existentes e relevantes que dão à Devedora e/ou a qualquer 

outra sociedade do seu Grupo Econômico condição 

fundamental de funcionamento;  

 

(xx) Não ocorrência de (i) liquidação, dissolução ou decretação de 

falência de qualquer sociedade do Grupo Econômico; 

(ii) pedido de autofalência de qualquer sociedade do Grupo 

Econômico; (iii) pedido de falência formulado por terceiros em 

face de qualquer sociedade do Grupo Econômico e não 

devidamente elidido antes da data da realização da Oferta; 

(iv) propositura por qualquer sociedade do Grupo Econômico 

de plano de recuperação extrajudicial a qualquer credor ou 

classe de credores, independentemente de ter sido requerida ou 
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obtida homologação judicial do referido plano; ou (v) ingresso 

por qualquer sociedade do Grupo Econômico, em juízo, com 

requerimento de recuperação judicial; 

 

(xxi) Cumprimento pela Devedora e pela Securitizadora de todas as 

obrigações aplicáveis previstas na Instrução CVM 400, 

incluindo, sem limitação, observar as regras de período de 

silêncio relativas à não manifestação na mídia sobre a Oferta 

objeto do Contrato de Distribuição previstas na regulamentação 

emitida pela CVM, bem como pleno atendimento ao Código 

ANBIMA; 

 

(xxii) Cumprimento, pela Devedora, de todas as suas obrigações 

previstas no Contrato de Distribuição e nos demais documentos 

decorrentes do Contrato de Distribuição, exigíveis até a data de 

encerramento da Oferta, conforme aplicáveis; 

 

(xxiii) Recolhimento, pela Devedora, de todos tributos, taxas e 

emolumentos necessários à realização da Oferta, inclusive 

aqueles cobrados pela B3; 

 

(xxiv) Inexistência de violação ou indício de violação de qualquer 

dispositivo de qualquer lei ou regulamento, nacional ou 

estrangeiro (conforme aplicáveis), contra prática de corrupção 

ou atos lesivos à administração pública, incluindo, sem 
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limitação, as leis nº 9.613/1998, 12.529/2011, 12.846/2013, o 

Decreto 8.420/2015 e, conforme aplicáveis, o US Foreign 

Corrupt Practices Act (FCPA) e o UK Bribery Act (“Leis 

Anticorrupção”) pela Devedora e/ou qualquer sociedade do seu 

Grupo Econômico, bem como pela Securitizadora;  

 

(xxv) Não ocorrência de intervenção, por meio de qualquer 

autoridade governamental, autarquia ou ente da administração 

pública, na prestação de serviços fornecidos pela Devedora ou 

por qualquer de suas controladas; 

 

(xxvi) Não terem ocorrido alterações na legislação e regulamentação 

em vigor, relativas aos CRA, que possam criar obstáculos ou 

aumentar os custos inerentes à realização da Oferta, incluindo 

normas tributárias que criem tributos ou aumentem alíquotas 

incidentes sobre os CRA aos potenciais investidores, exceto 

caso a Devedora assuma a obrigação de pagamento de referidos 

custos adicionais;  

 

(xxvii) Verificação de que todas e quaisquer obrigações pecuniárias 

assumidas pela Devedora, junto ao Coordenador Líder ou 

qualquer sociedade de seu grupo econômico, advindas de 

quaisquer contratos, termos ou compromissos, estão devida e 

pontualmente adimplidas; 
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(xxviii) Rigoroso cumprimento pela Devedora e qualquer sociedade do 

seu Grupo Econômico, de todas as leis, regulamentos, normas 

administrativas e determinações dos órgãos governamentais, 

autarquias ou tribunais relevantes e indispensáveis à condução 

de seus negócios, inclusive relativas ao direito do trabalho no 

que tange à prostituição ou utilização em atividades de mão-de-

obra infantil ou em condição análoga à de escravo, segurança e 

saúde ocupacional, e, ainda, (a) a Política Nacional do Meio 

Ambiente; (b) as Resoluções do Conama - Conselho Nacional 

do Meio Ambiente; e (c) as demais legislações e 

regulamentações ambientais e relacionadas à saúde e segurança 

ocupacional supletivas (“Legislação Socioambiental”), 

adotando as medidas e ações preventivas ou reparatórias, 

destinadas a evitar e corrigir eventuais danos ao meio ambiente 

e a seus trabalhadores decorrentes das atividades descritas em 

seu objeto social. A Devedora obriga-se, ainda, a proceder a 

todas as diligências exigidas para suas atividades econômicas, 

preservando o meio ambiente e atendendo às determinações dos 

Órgãos Municipais, Estaduais e Federais que, subsidiariamente, 

venham a legislar ou regulamentar as normas ambientais em 

vigor; 

 

(xxix) Autorização, pela Devedora e pela Securitizadora, para que o 

Coordenador Líder possa realizar a divulgação da Oferta, por 

qualquer meio, com a logomarca da Devedora nos termos do 

artigo 48 da Instrução CVM 400, para fins de marketing, 
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atendendo à legislação e regulamentação aplicáveis, recentes 

decisões da CVM e às práticas de mercado;  

 

(xxx) Acordo entre a Devedora, a Securitizadora e o Coordenador 

Líder quanto ao conteúdo do material de marketing e/ou 

qualquer outro documento divulgado aos potenciais 

investidores, com o intuito de promover a plena distribuição 

dos CRA; 

 

(xxxi) Não ocorrência de qualquer hipótese de vencimento antecipado 

a ser prevista no termo de securitização dos CRA ou no lastro 

dos CRA; 

 

(xxxii) A Devedora arcar com todo o custo da Oferta; e 

 

(xxxiii) Instituição, pela Securitizadora, de regime fiduciário pleno com 

a constituição do patrimônio separado, que deverá destacar-se 

do patrimônio comum da Securitizadora, destinado exclusiva e 

especificamente à liquidação dos CRA, bem como ao 

pagamento dos respectivos custos de administração e 

obrigações fiscais. 

Pedidos de Reserva No âmbito da Oferta, qualquer Investidor interessado em investir nos 

CRA deverá realizar a sua reserva para subscrição de CRA junto ao 

Coordenador Líder, durante o Período de Reserva, mediante assinatura do 

Pedido de Reserva, sem fixação de lotes mínimos e máximos, nos termos 
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do artigo 55 da Instrução CVM 400, observadas as limitações aplicáveis 

aos Investidores Pessoas Vinculadas. Neste sentido, será admissível o 

recebimento de reservas, a partir da data indicada no Aviso ao Mercado, 

para subscrição, as quais somente serão confirmadas pelo subscritor após 

o início do período de distribuição. No âmbito da Oferta qualquer 

Investidor poderá enviar mais de um Pedido de Reserva, desde que seja 

junto à mesma Instituição Participante. 

Pessoas Vinculadas São consideradas pessoas vinculadas no âmbito da Oferta, os Investidores, 

sejam eles Investidores Institucionais ou Investidores Não Institucionais, 

que sejam: (i) administrador ou acionista controlador da Securitizadora, da 

Devedora, da Cedente e/ou de outras sociedades sob controle comum; (ii) 

administrador ou controlador do Coordenador Líder e das Instituições 

Participantes; (iii) clubes e fundos de investimento administrado por 

sociedades integrantes do grupo econômico da Securitizadora ou que 

tenha sua carteira de investimentos gerida por sociedades integrantes do 

grupo econômico da Securitizadora; (iv) os empregados, os 

representantes, os operadores e os demais prepostos da Securitizadora, da 

Devedora, da Cedente, do Coordenador Líder e das Instituições 

Participantes; (v) agentes autônomos que prestem serviços ao 

Coordenador Líder e/ou às Instituições Participantes; (vi) demais 

profissionais que mantenham, com o Coordenador Líder e/ou Instituições 

Participantes, contrato de prestação de serviços diretamente relacionados à 

atividade de intermediação ou de suporte operacional; (vii) sociedades 

controladas, direta ou indiretamente, pelo Coordenador Líder e/ou pelas 

Instituições Participantes ou por pessoas a eles vinculadas; ou (viii) os 

respectivos cônjuges ou companheiros, ascendentes, descendentes e 

colaterais até o segundo grau de cada uma das pessoas referidas nos itens 
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(i) a (vi) acima; e (ix) clubes e fundos de investimento cuja maioria das 

cotas pertença a pessoas vinculadas, salvo se geridos discricionariamente 

por terceiros não vinculados. 

 

Público Alvo da Oferta A Oferta é destinada aos Investidores, sendo admitida, inclusive, a 

participação de Pessoas Vinculadas, caso não haja excesso de demanda 

superior em 1/3 (um terço) da quantidade dos CRA ofertados (sem 

considerar os CRA objeto da Opção de Lote Adicional e os CRA objeto 

do exercício da Opção de Lote Suplementar), nos termos do artigo 55 da 

Instrução CVM 400 

Direcionamento da Oferta  A Oferta será destinada a Investidores Qualificados, respeitado o 

seguinte direcionamento da distribuição de 50% dos CRA para 

Investidores Não Institucionais; 

Na hipótese de não ser atingido o montante originalmente previsto para o 

Direcionamento da Oferta destinado aos Investidores Não Institucionais, 

os CRA restantes serão direcionados para os Investidores Institucionais. 

Excesso de Demanda e Critérios de 

Rateio: 

Caso o total de CRA correspondente aos Pedidos de Reserva admitidos 

pelo Coordenador Líder no âmbito da Oferta exceder o Valor Total da 

Emissão (sem considerar os CRA objeto da Opção de Lote Adicional e os 

CRA objeto do exercício da Opção de Lote Suplementar), todos os 

Pedidos de Reserva admitidos que indicarem a Taxa de Remuneração 

definida no Procedimento de Bookbuilding serão rateados entre os 

Investidores, proporcionalmente ao montante de CRA indicado nos 

respectivos Pedidos de Reserva, sendo desconsideradas quaisquer frações 

de CRA. 

Excesso de Demanda perante 

Pessoas Vinculadas: 

Caso seja verificado, pelo Coordenador Líder, excesso de demanda 

superior em 1/3 (um terço) dos CRA ofertados (sem considerar os CRA 



 

MATERIAL PUBLICITÁRIO 
 

 

 

 

FATORES DE RISCO 

LEIA O PROSPECTO E O FORMULÁRIO 
DE REFERÊNCIA DA EMISSORA ANTES 

DE ACEITAR A OFERTA, ESPECIALMENTE 
A RESPECTIVA SEÇÃO DE FATORES DE 

RISCO. 
 

 
25 

 

objeto da Opção de Lote Adicional e os CRA objeto do exercício da 

Opção de Lote Suplementar), não será permitida a colocação de CRA 

perante Pessoas Vinculadas, devendo os Pedidos de Reserva realizados 

por Investidores da Oferta que forem Pessoas Vinculadas ser 

automaticamente cancelados, nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 

400. 

A PARTICIPAÇÃO DE INVESTIDORES QUE SEJAM 

CONSIDERADOS PESSOAS VINCULADAS NO 

PROCEDIMENTO DE BOOKBUILDING PODE AFETAR 

ADVERSAMENTE A FORMAÇÃO DA TAXA DE 

REMUNERAÇÃO E A LIQUIDEZ DOS CRA. PARA MAIORES 

INFORMAÇÕES A RESPEITO DA PARTICIPAÇÃO DE 

PESSOAS VINCULADAS NO PROCEDIMENTO DE 

BOOKBUILDING, VEJA A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”, EM 

ESPECIAL O FATOR DE RISCO “A PARTICIPAÇÃO DE 

INVESTIDORES QUE SEJAM CONSIDERADOS PESSOAS 

VINCULADAS PODERÁ RESULTAR NA REDUÇÃO DA 

LIQUIDEZ DOS CRA”, NA PÁGINA 135 DO PROSPECTO.  

Inadequação do Investimento O investimento em CRA não é adequado aos investidores que: (i) não 

sejam considerados como investidores qualificados, nos termos do artigo 

9°-B e 9°C da Instrução CVM 593; (ii) necessitem de liquidez com 

relação aos títulos adquiridos, uma vez que a negociação de certificados 

de recebíveis do agronegócio no mercado secundário brasileiro é restrita; 

e/ou (iii) não estejam dispostos a correr risco de crédito relacionado ao 

setor do agronegócio, bem como não estejam dispostos a correr risco de 

crédito corporativo da Devedora e do seu setor de atuação. Portanto, os 

investidores devem ler cuidadosamente a seção "Fatores de Risco" do 
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Prospecto, que contém a descrição de certos riscos que podem afetar de 

maneira adversa o investimento em CRA, antes da tomada de decisão de 

investimento.  

 

Prazo Máximo de Colocação O Prazo Máximo de Colocação dos CRA será de até 6 (seis) meses 

contados a partir da data da divulgação do Anúncio de Início.  

 

Destinação dos Recursos Os recursos obtidos com a subscrição e integralização dos CRA serão 

utilizados pela Securitizadora para pagamento do Preço de Aquisição, 

conforme estabelecido no Contrato de Aquisição de Debêntures. Esses 

recursos serão destinados pela Devedora exclusivamente para a produção 

e aquisição de cana de açúcar, nos termos do orçamento previsto no 

Anexo I da Escritura de Emissão, nos termos do Termo de Securitização e 

da Escritura de Emissão 

Assembleia Geral Os Titulares dos CRA desta Emissão poderão, a qualquer tempo, reunir-se 

em Assembleia Geral, a fim de deliberarem sobre a matéria de interesse da 

comunhão dos Titulares dos CRA, sendo que a Assembleia Geral será 

realizada conjuntamente entre os Titulares dos CRA Série A e os Titulares 

dos CRA Série B, computando-se em conjunto os respectivos quóruns de 

convocação, instalação e deliberação, observado o disposto na Cláusula 

Treze do Termo de Securitização. Maiores informações podem ser 

encontradas no item “Assembleia de Titulares de CRA” da Seção 

“Características da Oferta e dos CRA” do Prospecto Preliminar. 

 

Auditores Independentes da 

Devedora 

PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, inscrita no CNPJ/MF 

nº 61.562.112/0001-20, com sede em São Paulo, Estado de São Paulo, na 

Avenida Francisco Matarazzo, 1.400, Torre Torino, Água Branca, CEP 
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05001-100. 

Auditores Independentes da 

Securitizadora 

KPMG Auditores Independentes, inscrita no CNPJ/MF nº 

57.755.217/0022-53, com sede em São Paulo, Estado de São Paulo, Rua 

Arquiteto Olavo Redig de Campos, 105 - 6º andar - Torre A - 04707-970. 

Inexistência de Manifestação de 

Auditores Independentes da 

Devedora 

Os números e informações presentes no Prospecto referentes à Devedora 

não foram objeto de revisão por parte dos Auditores Independentes da 

Devedora e, portanto, não foram obtidas quaisquer manifestações dos 

referidos auditores independentes acerca da consistência das referidas 

informações financeiras constantes do Prospecto, relativamente às 

demonstrações financeiras incorporadas no Prospecto, conforme 

recomendação constante do Código ANBIMA.  

Inexistência de Manifestação dos 

Auditores Independentes da 

Securitizadora 

Os números e informações presentes no Prospecto referentes à 

Securitizadora não foram e não serão objeto de revisão por parte dos 

Auditores Independentes da Securitizadora, e, portanto, não foram e não 

serão obtidas manifestações dos referidos auditores independentes acerca 

da consistência das informações financeiras da Securitizadora constantes 

do Prospecto, relativamente às demonstrações financeiras da 

Securitizadora incorporadas por referência no Prospecto, conforme 

recomendação constante do Código ANBIMA.  

Ausência de opinião legal sobre as 

informações prestadas no 

Formulário de Referência da 

Securitizadora 

Não foi emitida qualquer opinião legal sobre a veracidade, consistência e 

suficiência das informações, ou relativamente às obrigações e/ou às 

contingências da Securitizadora descritas no seu Formulário de 

Referência. 

 Fatores de Risco Para uma explicação acerca dos fatores de risco que devem ser 

considerados cuidadosamente antes da decisão de investimento nos CRA, 

consultar a Seção “Fatores de Risco” nas páginas 132 a169 do Prospecto. 
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•  

As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações 

sem aviso prévio, a critério da Devedora e do Coordenador Líder. Qualquer modificação no cronograma da distribuição 

deverá ser comunicada à CVM e poderá ser interpretada como modificação de Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 

e 27 da Instrução CVM 400.  

 

FATORES DE RISCO  

 

O investimento nos CRA envolve uma série de riscos que deverão ser observados pelo potencial Investidor. Esses riscos 

envolvem fatores de liquidez, crédito, mercado, rentabilidade, regulamentação específica, entre outros, que se 

relacionam à Securitizadora, à Devedora, à Cedente e suas atividades e diversos riscos a que estão sujeitas, ao setor do 

agronegócio, aos Créditos do Agronegócio e aos próprios CRA objeto da emissão regulada pelo Termo de 

Securitização. O potencial Investidor deve ler cuidadosamente todas as informações descritas no Termo de 

Securitização e no Prospecto, bem como consultar os profissionais que julgar necessários antes de tomar uma decisão 

de investimento. 

 

Antes de tomar qualquer decisão de investimento nos CRA, os potenciais Investidores deverão considerar 

cuidadosamente, à luz de suas próprias situações financeiras e objetivos de investimento, os fatores de risco descritos 

abaixo, bem como as demais informações contidas no Prospecto e em outros documentos da Oferta, devidamente 

assessorados por seus assessores jurídicos e/ou financeiros. 

 

Os negócios, situação financeira, ou resultados operacionais da Securitizadora, da Devedora e dos demais participantes 

da presente Oferta podem ser adversa e materialmente afetados por quaisquer dos riscos abaixo relacionados. Caso 

qualquer dos riscos e incertezas aqui descritos se concretize, os negócios, a situação financeira, os resultados operacionais 

da Securitizadora e/ou da Devedora e a capacidade de adimplir os Créditos do Agronegócio e demais obrigações previstas 
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na Escritura de Emissão e no Contrato de Aquisição de Debêntures poderão ser adversamente afetados sendo que, nesses 

casos, a capacidade da Securitizadora de efetuar o pagamento dos CRA, poderá ser afetada de forma adversa. 

 

Este Prospecto contém apenas uma descrição resumida dos termos e condições dos CRA e das obrigações assumidas pela 

Securitizadora no âmbito da Oferta. É essencial e indispensável que os Investidores leiam o Termo de Securitização e a 

Escritura de Emissão e compreendam integralmente seus termos e condições, os quais são específicos desta operação e 

podem diferir dos termos e condições de outras operações envolvendo o mesmo risco de crédito.  

 

Para os efeitos desta Seção, quando se afirma que um risco, incerteza ou problema poderá produzir, poderia produzir ou 

produziria um “efeito adverso” sobre a Securitizadora e/ou a Devedora, quer se dizer que o risco, incerteza ou problema 

poderá, poderia produzir ou produziria um efeito adverso sobre os negócios, a posição financeira, a liquidez, os resultados 

das operações ou as perspectivas da Securitizadora e/ou da Devedora, conforme o caso, exceto quando houver indicação em 

contrário ou conforme o contexto requeira o contrário. Devem-se entender expressões similares nesta Seção como possuindo 

também significados semelhantes. 

 

Os riscos descritos abaixo não são exaustivos. Outros riscos e incertezas ainda não conhecidos ou que hoje sejam 

considerados imateriais também poderão ter um efeito adverso sobre a Securitizadora e sobre a Devedora e/ou a 

Cedente. Na ocorrência de qualquer das hipóteses abaixo os CRA podem não ser pagos ou ser pagos apenas 

parcialmente, gerando uma perda para o investidor. 

 

Os fatores de risco relacionados à Securitizadora, seus controladores, seus acionistas, suas controladoras, seus 

investidores e ao seu ramo de atuação estão disponíveis em seu formulário de referência, nos itens “4.1 Descrição dos 

Fatores de Risco” e “4.2 Descrição dos Principais Riscos de Mercado”, incorporados por referência a este Prospecto. 

 

Riscos da Operação de Securitização 
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O recente desenvolvimento da securitização de direitos creditórios do agronegócio pode gerar riscos judiciais e/ou 

financeiros aos investidores dos CRA 

 

A securitização de direitos creditórios do agronegócio é uma operação recente no mercado de capitais brasileiro. A Lei 

11.076, que instituiu os certificados de recebíveis do agronegócio, foi editada em 2004. Entretanto, só houve um volume 

maior de emissões de certificados de recebíveis do agronegócio nos últimos anos. Além disso, a securitização é uma 

operação mais complexa que outras emissões de valores mobiliários, já que envolve estruturas jurídicas que objetivam a 

segregação dos riscos do emissor do valor mobiliário (Securitizadora), de seu devedor (Devedora) e créditos que 

lastreiam a emissão (Créditos do Agronegócio). Dessa forma, por ser recente no Brasil, o mercado de securitização ainda 

não se encontra totalmente regulamentado e com jurisprudência pacífica, podendo ocorrer situações em que ainda não 

existam regras que o direcione, gerando assim um risco de insegurança jurídica aos Investidores, uma vez que o Poder 

Judiciário poderá, ao analisar a Oferta e os CRA e interpretar as normas que regem o assunto, proferir decisões 

desfavoráveis aos interesses dos Investidores. 

 

Não existe regulamentação específica acerca das emissões de certificados de recebíveis do agronegócio  

 

A atividade de securitização de créditos do agronegócio está sujeita à Lei 11.076 e à regulamentação da CVM, por meio 

da Instrução CVM 400, no que se refere a ofertas públicas de distribuição de certificados de recebíveis do agronegócio. 

Como ainda não existe regulamentação específica para estes valores mobiliários e suas respectivas ofertas ao público 

investidor, a CVM, por meio de comunicado definido na reunião do Colegiado realizada em 18 de novembro de 2008, 

entendeu que os dispositivos da Instrução CVM 414, norma aplicável aos certificados de recebíveis imobiliários, seriam 

aplicáveis, no que coubessem, às ofertas públicas de certificados de recebíveis do agronegócio e seus respectivos 

emissores. Assim, enquanto a CVM não tratar da matéria em norma específica, será aplicada às ofertas de certificados de 

recebíveis do agronegócio a Instrução CVM 414, interpretada na forma da Lei 11.076, com adaptações a fim de 

acomodar as incompatibilidades entre a regulamentação dos certificados de recebíveis imobiliários e as características 

das operações de certificados de recebíveis do agronegócio, o que pode gerar efeitos adversos sobre a estrutura da 

operação e eficácia dos termos e condições constantes de seus documentos. A inexistência de uma regulamentação 
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específica a disciplinar os CRA pode levar à menor previsibilidade e divergência quanto à aplicação dos dispositivos 

atualmente previstos para os certificados de recebíveis imobiliários (CRI) adaptados conforme necessário para os CRA 

em litígios judiciais ou divergências entre os Investidores. 

 

Inexistência de Jurisprudência Consolidada acerca da Securitização 

 

Em razão da pouca maturidade e da falta de tradição e jurisprudência no mercado de capitais brasileiro em relação a 

estruturas de securitização, em situações adversas, poderá haver perdas por parte dos Titulares de CRA em razão do 

dispêndio de tempo e recursos para execução judicial desses direitos. Assim, em razão do caráter recente da legislação 

referente a CRA e de sua paulatina consolidação levam à menor previsibilidade quanto à sua aplicação e interpretação ou 

a eventuais divergências quanto a suas estruturas pelos Investidores, pelo mercado e pelo Poder Judiciário, 

exemplificativamente, em eventuais conflitos ou divergências entre os Titulares de CRA ou litígios judiciais. 

 

Riscos dos CRA e da Oferta 

 

Riscos gerais 

 

Tendo em vista as obrigações previstas para a Devedora nos Documentos da Oferta, a deterioração da situação financeira 

e patrimonial da Devedora e/ou de sociedades relevantes de seu grupo econômico, em decorrência de fatores internos 

e/ou externos, poderá afetar de forma negativa o fluxo de pagamentos dos CRA. Os riscos a que estão sujeitos os 

Titulares de CRA podem variar significativamente, e podem incluir, sem limitação, perdas em decorrência de condições 

climáticas desfavoráveis, pragas ou outros fatores naturais que afetem negativamente o setor agrícola e sucroenergético 

em geral, impactando preços de commodities do setor agrícola nos mercados nacional e internacional, alterações em 

políticas de concessão de crédito e outros eventos que possam afetar as atividades, o faturamento e/ou despesas da 

Devedora e de suas Controladas e, consequentemente, sua condição econômico-financeira e capacidade de pagamento 

dos CRA. Crises econômicas também podem afetar os setores agrícola e sucroenergético a que se destina o 

financiamento que lastreia os CRA, objeto da captação de recursos viabilizada pela Emissão. Adicionalmente, falhas na 
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constituição ou formalização do lastro da Emissão e de sua cessão, bem como a impossibilidade de execução específica 

de referido título e dos Créditos do Agronegócio, caso necessária, também podem afetar negativamente o fluxo de 

pagamentos dos CRA. 

 

Baixa liquidez dos certificados de recebíveis do agronegócio no mercado secundário 

 

O mercado secundário de certificados de recebíveis do agronegócio apresenta baixa liquidez e não há nenhuma garantia 

de que existirá, no futuro, um mercado para negociação dos CRA que permita sua alienação pelos subscritores desses 

valores mobiliários, caso decidam pelo desinvestimento. Não há qualquer garantia ou certeza de que o titular do CRA 

conseguirá liquidar suas posições ou negociar seus CRA no mercado secundário, tampouco pelo preço e no momento 

desejado, e, portanto, uma eventual alienação dos CRA poderá causar prejuízos ao seu titular. Dessa forma, o Investidor 

que subscrever ou adquirir os CRA poderá encontrar dificuldades para negociá-los com terceiros no mercado secundário, 

devendo estar preparado para manter o investimento nos CRA até a Data de Vencimento de ambas as Séries. 

Adicionalmente, (i) o número de CRA será definido de acordo com a demanda dos CRA pelos Investidores, conforme 

estabelecido pelo plano de distribuição elaborado pelo Coordenador Líder, e (ii) caso a garantia firme de colocação seja 

exercida pelo Coordenador Líder, os CRA adquiridos poderão ser revendidos no mercado secundário por valor superior 

ou inferior do seu Valor Nominal Unitário, sem qualquer restrição, portanto, à sua negociação. Portanto, os Investidores 

dos CRA poderão ter dificuldade, ou não conseguirão, alienar os CRA a qualquer terceiro, não havendo qualquer 

garantia ou certeza de que o titular do CRA conseguirá liquidar suas posições ou negociar seus CRA pelo preço e no 

momento desejado, e, portanto, uma eventual alienação dos CRA poderá causar prejuízos ao seu titular. Dessa forma, o 

Investidor que subscrever ou adquirir os CRA poderá encontrar dificuldades para negociá-los com terceiros no mercado 

secundário, devendo estar preparado para manter o investimento nos CRA até a Data de Vencimento. 

 

Descasamento entre o índice da Taxa DI a ser utilizado e a data de pagamento dos CRA 

 

Todos os pagamentos de Remuneração relacionados aos CRA serão feitos com base na Taxa DI referente ao período 

iniciado 2 (dois) Dias Úteis antes do início de cada Período de Capitalização dos CRA (limitado à data de emissão das 
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Debêntures). Nesse sentido, o valor da Remuneração a ser efetivamente pago ao Titular de CRA poderá ser maior ou 

menor que o valor da Remuneração calculada com base nas Taxas DI do Período de Capitalização dos CRA. 

 

A participação de Investidores que sejam considerados Pessoas Vinculadas poderá resultar na redução da 

liquidez dos CRA  

 

Nos termos da regulamentação em vigor, poderão ser aceitas no Procedimento de Bookbuilding intenções de 

investimento de Investidores considerados Pessoas Vinculadas, o que pode promover a má formação da Taxa de 

Remuneração dos CRA e a redução da liquidez esperada dos CRA no mercado secundário, uma vez que referidas 

Pessoas Vinculadas podem optar por manter estes CRA fora de circulação. A Securitizadora não tem como garantir que a 

aquisição dos CRA por Pessoas Vinculadas não ocorrerá ou que referidas Pessoas Vinculadas não optarão por manter 

estes CRA fora de circulação. 

 

Risco de Estrutura  

 

A presente Emissão tem o caráter de “operação estruturada”; desta forma e pelas características inerentes a este conceito, 

a arquitetura do modelo financeiro, econômico e jurídico considera um conjunto de rigores e obrigações de parte a parte, 

estipulados através de contratos públicos ou privados tendo por diretriz a legislação em vigor. Em razão da pouca 

maturidade e da falta de tradição e jurisprudência no mercado de capitais brasileiro, no que tange a operações de CRA, 

em situações de stress, poderá haver perdas por parte dos Investidores em razão do dispêndio de tempo e recursos para 

eficácia do arcabouço contratual. 

 

Quórum de deliberação em Assembleia Geral 

 

As deliberações a serem tomadas em Assembleias Gerais são aprovadas com base nos quóruns estabelecidos no Termo de 

Securitização. O Titular de CRA minoritário será obrigado a acatar decisões da maioria, ainda que manifeste voto 

desfavorável, não havendo mecanismos de resgate de CRA no caso de dissidência em Assembleias Gerais. Além disso, em 
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razão da existência de quórum mínimo de instalação das Assembleias Gerais, a operacionalização de convocação, instalação e 

realização de Assembleias Gerais poderá ser afetada negativamente em razão da grande pulverização dos CRA, o que levará a 

eventual impacto negativo para os Titulares de CRA.  

 

Eventual rebaixamento na classificação de risco dos CRA pode dificultar a captação de recursos pela Devedora, 

bem como acarretar redução de liquidez dos CRA para negociação no mercado secundário e impacto negativo 

relevante na Devedora 

 

A realização da classificação de risco (rating) dos CRA leva em consideração certos fatores relativos à Securitizadora e/ou à 

Devedora, tais como sua condição financeira, administração e desempenho. São analisadas, também, as características dos 

CRA, assim como as obrigações assumidas pela Securitizadora e/ou pela Devedora e os fatores político-econômicos que 

podem afetar a condição financeira da Securitizadora e/ou da Devedora. Dessa forma, a classificação de risco representa uma 

opinião quanto às condições da Devedora de honrar seus compromissos financeiros, tais como pagamento do principal e juros 

no prazo estipulado, relativos à amortização e remuneração das Debêntures, cujos direitos creditórios lastreiam os CRA, sendo 

que, no presente caso, a classificação de risco será atualizada anualmente. Caso a classificação de risco originalmente atribuída 

aos CRA seja rebaixada, a Devedora poderá encontrar dificuldades em realizar novas captações de recursos por meio de 

emissões de títulos e valores mobiliários, o que poderá, consequentemente, ter um impacto negativo relevante nos resultados e 

nas operações da Devedora e na sua capacidade de honrar com as obrigações relativas às Debêntures, o que, 

consequentemente, impactará negativamente os CRA.  

 

Adicionalmente, alguns dos principais investidores que adquirem valores mobiliários por meio de ofertas públicas no Brasil 

(tais como entidades de previdência complementar) estão sujeitos a regulamentações específicas, que restringem seus 

investimentos a valores mobiliários com determinadas classificações de risco. Assim, o rebaixamento de classificações de risco 

obtidas com relação aos CRA pode obrigar esses investidores a alienar seus CRA no mercado secundário, podendo afetar 

negativamente o preço desses CRA e sua negociação no mercado secundário. 

 

Possibilidade da Agência de Classificação de Risco ser alterada sem Assembleia Geral 
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Conforme descrito no Prospecto, a Agência de Classificação de Risco poderá ser substituída por qualquer das empresas 

abaixo identificadas, sem a necessidade de realização de Assembleia Geral, caso (i) descumpra quaisquer obrigações 

previstas na sua contratação, incluindo a obrigação de revisão da nota de classificação de risco no período de 12 (doze) 

meses, nos termos da exceção prevista no parágrafo 7º do artigo 7º da Instrução CVM 414; (ii) caso haja renúncia da 

Agência de Classificação de Risco ao desempenho de suas funções nos termos previstos em contrato; e (iii) em comum 

acordo entre as partes. 

 

A Agência de Classificação de Risco poderá ser substituída por qualquer uma das seguintes empresas, pela 

Securitizadora, sem necessidade de Assembleia Geral: (i) a Fitch Ratings Brasil Ltda., agência classificadora de 

risco especializada, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Bela Cintra, n.º 904, 4º andar, 

inscrita no CNPJ/MF sob n.º 01.813.375/0002-14; ou (ii) a Moody's América Latina Ltda., sociedade limitada 

inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 02.101.919/0001-05, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na 

Avenida das Nações Unidas, n.º 12.551, 16º andar, conjunto 1.601, ou as respectivas sociedades que as sucederem. 

 

Esta substituição poderá não ser bem sucedida e afetar adversamente os resultados da Emissora, bem como criar ônus 

adicionais ao patrimônio separado, o que poderá afetar negativamente as operações e desempenho referentes à Emissão. 

 

Risco relacionado à adoção da Taxa DI para cálculo da Remuneração. 

  

A Súmula nº 176, editada pelo Superior Tribunal de Justiça enuncia que é nula a cláusula que sujeita o devedor ao 

pagamento de juros de acordo com a Taxa DI divulgada pela B3. Há a possibilidade de, numa eventual disputa judicial, a 

Súmula nº 176 vir a ser aplicada pelo Poder Judiciário para considerar que a Taxa DI não é válida como fator de 

remuneração das Debêntures e/ou dos CRA. Em se concretizando esta hipótese, o índice que vier a ser indicado pelo 

Poder Judiciário para substituir a Taxa DI na remuneração das Debêntures ou na Remuneração dos CRA poderá ampliar 

o descasamento entre a remuneração das Debêntures e a Remuneração dos CRA e/ou conceder aos Titulares de CRA 
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uma remuneração inferior à atual Remuneração dos CRA, bem como limitar a aplicação de fator de juros limitado a 1% 

(um inteiro por cento) ao mês, nos termos da legislação brasileira aplicável à fixação de juros remuneratórios. 

 

Não realização adequada dos procedimentos de execução e atraso no recebimento de recursos decorrentes dos 

Créditos do Agronegócio 

 

A Securitizadora, na qualidade de titular dos Créditos do Agronegócio, e o Agente Fiduciário, nos termos do artigo 12 da 

Instrução CVM 583, são responsáveis por realizar os procedimentos de execução dos Créditos do Agronegócio, de modo 

a garantir a satisfação do crédito dos Titulares de CRA.  

 

A realização inadequada dos procedimentos de execução dos Créditos do Agronegócio por parte da Securitizadora ou do 

Agente Fiduciário, conforme o caso, em desacordo com a legislação ou regulamentação aplicável, poderá prejudicar o 

fluxo de pagamento dos CRA.  

 

Adicionalmente, a capacidade de satisfação do Crédito do Agronegócio também poderá ser afetada: (i) pela morosidade 

do Poder Judiciário brasileiro, caso necessária a cobrança judicial dos Créditos do Agronegócio; ou (ii) pela eventual 

perda de Documentos Comprobatórios, afetando negativamente o fluxo de pagamentos dos CRA. 

 

Indisponibilidade de Negociação dos CRA no Mercado Secundário até o Encerramento da Oferta 

 

O início da negociação na B3 dos CRA ocorrerá apenas no 1° Dia Útil subsequente à divulgação do Anúncio de 

Encerramento, conforme a seção “Cronograma de Etapas da Oferta” do Prospecto, observado também o disposto no 

artigo 48, inciso “II” da Instrução CVM 400. Nesse sentido, o Investidor poderá considerar essa indisponibilidade de 

negociação temporária dos CRA no mercado secundário como fator que poderá afetar suas decisões de investimento. 

 

Riscos Tributários 
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Alterações na legislação tributária aplicável aos CRA - Pessoas Físicas ou na interpretação das normas tributárias 

podem afetar o rendimento dos CRA 

 

Os rendimentos gerados por aplicação em CRA por pessoas físicas estão atualmente isentos de imposto de renda, por 

força do artigo 3º, inciso IV, da Lei 11.033. Alterações na legislação tributária que levem à eliminação da isenção acima 

mencionada, criação ou elevação de alíquotas do imposto de renda incidentes sobre os CRA, criação de novos tributos 

ou, ainda, mudanças na interpretação ou aplicação da legislação tributária por parte dos tribunais ou autoridades 

governamentais poderão afetar negativamente o rendimento líquido dos CRA para seus titulares. A Securitizadora e o 

Coordenador Líder recomendam que os interessados na subscrição dos CRA consultem seus assessores tributários e 

financeiros antes investir nos CRA. Para mais informações, o Investidor deverá consultar a seção “Tributação dos CRA”, 

do Prospecto. 

 

Riscos das Debêntures e dos Créditos do Agronegócio 

 

O risco de crédito da Devedora e a inadimplência das Debêntures pode afetar adversamente os CRA  

 

A capacidade dos Patrimônios Separados de suportar as obrigações decorrentes dos CRA depende do adimplemento, pela 

Devedora, do pontual pagamento das Debêntures. Os Patrimônios Separados, constituídos em favor dos Titulares de 

CRA, não contam com qualquer garantia ou coobrigação da Securitizadora e de terceiros. Assim, o recebimento integral 

e tempestivo pelos Titulares de CRA dos montantes devidos dependerá do adimplemento das Debêntures, pela Devedora, 

em tempo hábil para o pagamento dos valores devidos aos Titulares de CRA. Ademais, não há garantias de que os 

procedimentos de cobrança judicial ou extrajudicial das Debêntures serão bem-sucedidos. Portanto, uma vez que o 

pagamento da Remuneração dos CRA e da Amortização dos CRA depende do pagamento integral e tempestivo pela 

Devedora das Debêntures, a ocorrência de eventos internos ou externos que afetem a situação econômico-financeira da 

Devedora e suas respectivas capacidades de pagamento poderá afetar negativamente o fluxo de pagamentos dos CRA e a 

capacidade dos Patrimônios Separados de suportar suas obrigações, conforme estabelecidas no Termo de Securitização.  
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Risco de Vedação à Transferência das Debêntures  

 

O lastro dos CRA são as Debêntures emitidas pela Devedora e cedidas à Securitizadora pela Cedente, por meio da 

celebração do Contrato de Aquisição de Debêntures. A Securitizadora, nos termos dos artigos 9º e seguintes da Lei 9.514 

e do artigo 39 da Lei 11.076, instituiu os Regimes Fiduciários sobre as Debêntures, segregando-as de seu patrimônio, em 

benefício exclusivo dos Titulares de CRA. Uma vez que a vinculação das Debêntures aos CRA foi condição do negócio 

jurídico firmado entre a Devedora, a Cedente e a Securitizadora, convencionou-se somente que as Debêntures poderão 

ser transferidas a terceiros, no caso de: (a) liquidação dos Patrimônios Separados; ou (b) declaração de vencimento 

antecipado das Debêntures. Neste sentido, caso por qualquer motivo pretendam deliberar sobre a orientação à 

Securitizadora para alienar as Debêntures, em um contexto diferente dos itens (a) ou (b) acima, os Titulares de CRA 

deverão: (i) além de tratar do mecanismo e das condições da alienação, também disciplinar a utilização dos recursos para 

a amortização ou resgate dos CRA; e (ii) ter ciência de que, mesmo se aprovada a alienação de Debêntures em 

Assembleia Geral, a Securitizadora não poderá transferi-las sem a prévia autorização da Devedora. 

 

Caso a deliberação sobre a alienação das Debêntures seja regularmente tomada, os Titulares de CRA estarão expostos 

aos seguintes riscos: (i) caso a Devedora aprove a alienação, os CRA serão resgatados ou amortizados 

extraordinariamente, com a redução na rentabilidade esperada em comparação com a manutenção das Debêntures até seu 

vencimento ordinário e, além disso, sem a garantia de que os Titulares de CRA terão à sua disposição investimentos com 

características similares para realocar seus recursos; ou (ii) caso a Devedora não autorize a alienação, com o que a 

Securitizadora ficará obrigada a manter as Debêntures até que a Devedora assim autorize a alienação, até que ocorra 

qualquer das hipóteses autorizadas (liquidação dos Patrimônios Separados ou a declaração de vencimento antecipado das 

Debêntures) ou o vencimento das Debêntures. 

 

O pagamento do Preço de Aquisição depende da implementação de condições precedentes, estabelecidas no 

Contrato de Aquisição de Debêntures, que podem não se verificar 
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O pagamento do Preço de Aquisição pela Securitizadora à Devedora, por conta e ordem da Cedente, será de forma 

fracionada, conforme ocorra a liquidação dos CRA, nos termos da Cláusula 1.3 do Contrato de Aquisição de Debêntures. 

 

O pagamento do Preço de Aquisição somente será realizado pela Securitizadora após o atendimento das condições 

precedentes previstas na Cláusula 1.3 do Contrato de Aquisição de Debêntures, conforme descritas na seção “Sumário 

dos Principais Instrumentos da Oferta ─ Contrato de Aquisição de Debêntures” do Prospecto. 

 

A não verificação total das condições precedentes elencadas na Cláusula 1.3 do Contrato de Aquisição de Debêntures 

poderá impedir o pagamento do Preço de Aquisição, com impacto aos Titulares de CRA, tendo em vista que o 

pagamento do Preço de Aquisição e, consequentemente, a integralização das Debêntures e o direito ao recebimento do 

valor nominal unitário e remuneração das Debêntures (que servem de lastro para os CRA), estarão comprometidos. 

 

A Oferta será realizada em duas séries, sendo que a alocação dos CRA entre as séries será efetuada com base no 

sistema de vasos comunicantes, o que poderá ter afetado a liquidez da série com menor demanda 

 

A quantidade de CRA alocada em cada série da Emissão será definida de acordo com a demanda dos CRA pelos 

investidores, a ser apurada em Procedimento de Bookbuilding, observado que a alocação dos CRA entre as séries da 

Emissão será realizada por meio do sistema de vasos comunicantes. A série em que for verificada uma demanda menor 

poderá ter sua liquidez no mercado secundário afetada adversamente. 

 

  



 

MATERIAL PUBLICITÁRIO 
 

 

 

 

FATORES DE RISCO 

LEIA O PROSPECTO E O FORMULÁRIO 
DE REFERÊNCIA DA EMISSORA ANTES 

DE ACEITAR A OFERTA, ESPECIALMENTE 
A RESPECTIVA SEÇÃO DE FATORES DE 

RISCO. 
 

 
40 

 

Dessa forma, os titulares de CRA de tal série poderão enfrentar dificuldades para realizar a venda desses CRA no mercado 

secundário ou até mesmo podem não conseguir realizá-la e, consequentemente, podem vir a sofrer prejuízo financeiro. 

Adicionalmente, os titulares de CRA de tal série poderão enfrentar dificuldades para aprovar matérias de seu interesse em 

assembleias gerais de Titulares de CRA das quais participem tanto Titulares de CRA da Série A e Titulares de CRA da Série 

B. 

 

Risco de Liquidação do Patrimônio Separado, Resgate Antecipado dos CRA e de pré-pagamento e/ou vencimento 

antecipado das Debêntures  

 

Os CRA estão sujeitos ao pagamento antecipado decorrente do Resgate Antecipado dos CRA na ocorrência de Resgate 

Antecipado das Debêntures, evento de Multa Indenizatória ou de declaração de vencimento antecipado das Debêntures, 

nos termos da Escritura de Emissão.  

 

Na ocorrência de qualquer dos Eventos de Liquidação dos Patrimônios Separados, poderá não haver recursos suficientes nos 

Patrimônios Separados para que a Securitizadora proceda ao pagamento antecipado integral dos CRA. Além disso, em vista 

dos prazos de cura existentes e das formalidades e prazos previstos para cumprimento do processo de convocação e realização 

da Assembleia Geral que deliberará sobre os Eventos de Liquidação dos Patrimônios Separados, não é possível assegurar que a 

deliberação acerca da eventual liquidação dos Patrimônios Separados ocorrerá em tempo hábil para que o pagamento 

antecipado dos CRA se realize tempestivamente, sem prejuízos aos Titulares de CRA. 

 

Adicionalmente, os CRA serão objeto de pré-pagamento, em caso de (i) de declaração de vencimento antecipado das 

Debêntures, nos termos da Cláusula 5 da Escritura de Emissão; ou (ii) adesão de Titulares de CRA à Oferta de Resgate 

Antecipado das Debêntures realizada pela Devedora nos termos da Cláusula 4.9.7. da Escritura de Emissão; ou (iii) 

Resgate Antecipado Obrigatório; ou (iv) não definição da taxa substitutiva da Taxa DI, nos termos da Cláusula 4.3.1. da 

Escritura de Emissão. 
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Verificado qualquer das hipóteses previstas acima, os Titulares de CRA terão seu horizonte original de investimento 

reduzido, poderão não conseguir reinvestir os recursos recebidos com a mesma remuneração buscada pelos CRA e 

poderão sofrer prejuízos em razão de eventual tributação.  

 

Risco decorrente da ausência de garantias nas Debêntures e nos CRA  

 

Os Créditos do Agronegócio oriundos das Debêntures emitidas pela Devedora não contam com qualquer garantia. Caso a 

Devedora não arque com o pagamento das Debêntures, a Securitizadora não terá nenhuma garantia para executar visando 

a recuperação do respectivo crédito. Não foi e nem será constituída garantia ao inadimplemento dos CRA. Assim, caso a 

Devedora não pague os Créditos do Agronegócio e/ou Securitizadora não pague os valores devidos no âmbito da 

Emissão, conforme previsto no Termo de Securitização, os Titulares de CRA não terão qualquer garantia a ser executada, 

o que pode gerar um efeito material adverso no pagamento dos CRA.  

Risco de integralização dos CRA com ágio 

 

Os CRA, quando de sua negociação em mercado secundário e, portanto, sem qualquer responsabilidade, controle ou 

participação da Securitizadora e/ou do Coordenador Líder, poderão ser integralizados pelos novos Investidores com ágio, 

calculado em função da rentabilidade esperada por esses Investidores ao longo do prazo de amortização dos CRA 

originalmente programado. Em caso de antecipação do pagamento dos Créditos do Agronegócio nas hipóteses previstas 

na Escritura de Emissão e no Contrato de Aquisição de Debêntures, os recursos decorrentes dessa antecipação serão 

imputados pela Securitizadora no Resgate Antecipado dos CRA, nos termos previstos no Termo de Securitização, 

hipótese em que o valor a ser recebido pelos Investidores poderá não ser suficiente para reembolsar integralmente o 

investimento realizado, frustrando a expectativa de rentabilidade que motivou o pagamento do ágio. Neste caso, nem os 

Patrimônios Separados, nem a Securitizadora, disporão de outras fontes de recursos para satisfação dos interesses dos 

Titulares de CRA. 

 

Riscos Relativos ao Pagamento Condicionado e Descontinuidade 
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As fontes de recursos da Securitizadora para fins de pagamento aos Investidores decorrem direta e indiretamente dos 

pagamentos dos Créditos do Agronegócio. Os recebimentos de tais pagamentos ou liquidação podem ocorrer 

posteriormente às datas previstas para pagamento de juros e amortizações dos CRA, podendo causar descontinuidade do 

fluxo de caixa esperado dos CRA. Após o recebimento dos referidos recursos e, se for o caso, depois de esgotados todos 

os meios legais cabíveis para a cobrança judicial ou extrajudicial dos Créditos do Agronegócio, caso o valor recebido não 

seja suficiente para saldar os CRA, a Securitizadora não disporá de quaisquer outras fontes de recursos para efetuar o 

pagamento de eventuais saldos aos Investidores. 

 

Riscos de Formalização do Lastro da Emissão 

 

O lastro dos CRA é composto pelas Debêntures. Falhas na elaboração e formalização da Escritura de Emissão, de acordo 

com a legislação aplicável, e no seu registro na junta comercial competente, bem como falhas na alienação e 

transferência das Debêntures, por meio do Contrato de Aquisição de Debêntures, podem afetar o lastro dos CRA e, por 

consequência, afetar negativamente o fluxo de pagamentos dos CRA.  

 

Risco de concentração de Devedor e dos Créditos do Agronegócio 

 

Os CRA serão concentrados em apenas 1 (uma) devedora, qual seja a Usina Batatais S.A. Açúcar e Álcool, a qual 

originará os Créditos do Agronegócio, representados pelas Debêntures. A ausência de diversificação da devedora dos 

Créditos do Agronegócio traz risco para os Investidores, uma vez que qualquer alteração na capacidade de pagamento da 

Devedora pode prejudicar o pagamento da integralidade dos Créditos do Agronegócio. 

 

Uma vez que os pagamentos de Remuneração e Amortização dependem do pagamento integral e tempestivo, pela 

Devedora, dos valores devidos no âmbito das Debentures, os riscos a que a Devedora está sujeita podem afetar 

adversamente a capacidade de adimplemento da Devedora na medida em que afete suas atividades, operações e situação 

econômico-financeira, as quais, em decorrência de fatores internos e/ou externos, poderão afetar o fluxo de pagamentos 

dos Créditos do Agronegócio e, consequentemente, dos CRA. Adicionalmente, os recursos decorrentes da execução das 
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Debentures podem não ser suficientes para satisfazer o pagamento integral da dívida decorrente das Debentures. 

Portanto, a inadimplência da Devedora, pode ter um efeito material adverso no pagamento dos Créditos do Agronegócio 

e, consequentemente, dos CRA. 

 

Risco Relativo à Situação Financeira e Patrimonial da Cedente  

 

A aquisição das Debêntures da Cedente pela Securitizadora pode ser declarada inválida ou tornada ineficaz, com 

impactos negativos ao fluxo de pagamento dos CRA após a sua aquisição pela Securitizadora, caso apurado em ação 

judicial própria que referida aquisição foi realizada em: (i) fraude contra credores se, no momento da transferência das 

Debêntures, conforme disposto na legislação em vigor, a Cedente estiver insolvente ou, em razão da transferência das 

Debêntures, passe a esse estado; (ii) fraude à execução, dentre os demais casos previstos em lei, caso: (a) quando da 

transferência das Debêntures, a Cedente seja sujeito passivo de demanda judicial capaz de reduzi-la à insolvência; e (b) 

sobre as Debêntures penda, na data de aquisição, demanda judicial fundada em direito real; (iii) fraude à execução fiscal, 

se a Cedente, quando da transferência das Debêntures, sendo sujeito passivo de débito para com a Fazenda Pública por 

crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa, não dispuser de bens para total pagamento da dívida fiscal; ou 

(iv) caso as Debêntures já se encontrem vinculadas a outros negócios jurídicos, inclusive por meio da constituição de 

garantias reais. Adicionalmente, a transferência das Debêntures pela Cedente à Securitizadora pode vir a ser objeto de 

questionamento em decorrência de falência, recuperação judicial, extrajudicial ou processos similares contra a Cedente. 

Quaisquer dos eventos indicados acima podem implicar em efeito material adverso aos Titulares de CRA por afetar a 

eficácia da aquisição das Debêntures pela Securitizadora e, consequentemente, o fluxo de pagamento das Debêntures e 

dos CRA. 

 

Os Créditos do Agronegócio constituem a totalidade dos Patrimônios Separados, de modo que o atraso ou a falta 

do recebimento destes pela Securitizadora, assim como qualquer atraso ou falha pela Securitizadora nas suas 

obrigações ou a insolvência da Securitizadora, pode afetar negativamente a capacidade de pagamento das 

obrigações decorrentes dos CRA 
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A Securitizadora é uma companhia securitizadora de créditos do agronegócio, tendo como objeto social a aquisição e 

securitização de créditos do agronegócio por meio da emissão de certificados de recebíveis do agronegócio, cujos 

patrimônios são administrados separadamente, nos termos da Lei 9.514 e da Lei 11.076. Os Patrimônios Separados têm 

como única fonte de recursos os Créditos do Agronegócio. Desta forma, qualquer atraso, falha ou falta de recebimento 

destes pela Securitizadora pode afetar negativamente a capacidade da Securitizadora de honrar as obrigações decorrentes 

dos respectivos CRA, sendo que caso os pagamentos dos Créditos do Agronegócio tenham sido realizados pela Devedora 

na forma prevista na Escritura de Emissão, a Devedora não terá qualquer obrigação de fazer novamente tais pagamento. 

 

Caso a Securitizadora seja declarada insolvente, o Agente Fiduciário deverá assumir temporariamente a administração 

dos Patrimônios Separados, conforme previsto no Termo de Securitização. Em Assembleia Geral, os Titulares de CRA 

poderão deliberar sobre as novas normas de administração dos Patrimônios Separados ou optar pela liquidação deste, que 

poderá ser insuficiente para quitar as obrigações da Securitizadora perante os Titulares de CRA. 

 

A Securitizadora e a Devedora poderão estar sujeitas à falência, recuperação judicial ou extrajudicial  

 

Ao longo do prazo de duração dos CRA, a Securitizadora e a Devedora poderão estar sujeitas a eventos de falência, 

recuperação judicial ou extrajudicial. Dessa forma, eventuais contingências da Securitizadora e da Devedora, em especial 

as fiscais, previdenciárias e trabalhistas, poderão afetar tais créditos do agronegócio, principalmente em razão da falta de 

jurisprudência no Brasil sobre a plena eficácia da afetação de patrimônio, o que poderá afetar negativamente a 

capacidade da Securitizadora e da Devedora de honrar as obrigações assumidas junto aos Titulares de CRA. 

 

Riscos dos Regimes Fiduciários 

 

Decisões judiciais sobre a Medida Provisória nº 2.158-35 podem comprometer os regimes fiduciários sobre os 

créditos de certificados de recebíveis do agronegócio 
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A Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, ainda em vigor, estabelece, em seu artigo 76, 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, em especial quanto às garantias e aos 

privilégios que lhes são atribuídos” (grifo nosso). Adicionalmente, o parágrafo único deste mesmo artigo prevê que 

“desta forma permanecem respondendo pelos débitos ali referidos a totalidade dos bens e das rendas do sujeito passivo, 

seu espólio ou sua massa falida, inclusive os que tenham sido objeto de separação ou afetação”. Nesse sentido, as 

Debêntures e os Créditos do Agronegócio delas decorrentes, poderão ser alcançados por credores fiscais, trabalhistas e 

previdenciários da Securitizadora e, em alguns casos, por credores trabalhistas e previdenciários de pessoas físicas e 

jurídicas pertencentes ao mesmo grupo econômico da Securitizadora, tendo em vista as normas de responsabilidade 

solidária e subsidiária de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico existentes em tais casos. Caso isso ocorra, 

concorrerão os titulares destes créditos com os Titulares de CRA de forma privilegiada sobre o produto de realização dos 

créditos dos Patrimônios Separados. Nesta hipótese, é possível que Créditos dos Patrimônios Separados não sejam 

suficientes para o pagamento integral dos CRA após o cumprimento das obrigações da Securitizadora perante aqueles 

credores. 

 

Riscos Relacionados à Devedora  

 

Os riscos a seguir descritos relativos à Devedora podem impactar adversamente as atividades e situação financeira e 

patrimonial da Devedora e, nesse sentido, poderão ocasionar um impacto adverso na capacidade da Devedora de cumprir 

com as obrigações decorrentes da Escritura de Emissão e/ou dos demais documentos da Operação de Securitização. 

 

Setor de atuação da Devedora 

 

As receitas da Devedora decorrem, quase em sua totalidade, das vendas de açúcar, etanol e derivados da cana-de-açúcar. 

Estes produtos são precificados conforme metodologia de mercado e estão sujeitos a variações de preços inerentes ao 

setor, o que pode afetar o desempenho financeiro da Devedora.  

 

O açúcar, por ser cotado em dólares americanos, está sujeito à variação cambial desta moeda frente ao real brasileiro. A 

quantidade de açúcar contida na cana e seu rendimento na lavoura são os principais fatores que compõem a produção de 
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uma safra e dependem de condições climáticas (solo, clima, relevo), técnicas de manejo agrícola e variedade genética do 

canavial. Fatores externos ao controle da Devedora como intempéries climáticas (secas, geadas, inundações) e pragas 

podem afetar adversamente o rendimento da cana-de-açúcar e, por consequência, sua produção.  

 

Fornecedores da Devedora e fornecimento de matéria prima 

 

No Brasil, o suprimento de cana-de-açúcar pode ser reduzido significativamente na eventualidade de rescisão ou não 

renovação de acordos de parceria, arrendamento de terras e contratos de fornecimento firmados com proprietários de 

terras ou produtores de cana-de-açúcar. Se o suprimento de cana-de-açúcar for interrompido ou se qualquer dos contratos 

de parceria ou de arrendamento de terras vier a ser rescindido, a Devedora poderá vir a ser obrigada a pagar preços mais 

elevados pela matéria-prima ou processar um volume menor, circunstâncias estas que poderiam afetar de forma adversa 

os negócios e resultados da Devedora e, consequentemente, a sua capacidade de pagamento dos Créditos do 

Agronegócio.  

 

Os preços da cana-de-açúcar podem aumentar em função da alteração dos critérios definidos pelo Consecana, formado 

por produtores de cana-de-açúcar e usinas açucareiras. O preço da cana-de-açúcar definido nos contratos de 

fornecimento, arrendamento e parceria é parcialmente fixo, com outra parcela variável, de acordo com os critérios 

definidos pelo Consecana. Como resultado, quaisquer mudanças nos critérios definidos pelo Consecana podem levar ao 

aumento nos preços que a Devedora paga pela cana-de-açúcar, afetando materialmente os negócios da Devedora e, 

consequentemente, a sua capacidade de pagamento dos Créditos do Agronegócio. Em alguns casos, a Devedora pode não 

conseguir repassar o valor integral dos aumentos no preço da matéria-prima aos seus clientes, devido às fórmulas de 

precificação dos contratos de venda por ela celebrados, o que poderia reduzir sua rentabilidade, a sua capacidade de 

pagamento dos Créditos do Agronegócio e, consequentemente, o fluxo de pagamento dos CRA. 

 

O rendimento da safra e o teor de açúcar na cana-de-açúcar dependem principalmente de fatores geográficos como a 

composição da terra, a topografia e o clima, bem como as técnicas agrícolas utilizadas e a variedade plantada. Portanto, 

fatores que estejam fora do controle da Devedora, tais como secas, geadas e pragas, poderão afetar adversamente o 



 

MATERIAL PUBLICITÁRIO 
 

 

 

 

FATORES DE RISCO 

LEIA O PROSPECTO E O FORMULÁRIO 
DE REFERÊNCIA DA EMISSORA ANTES 

DE ACEITAR A OFERTA, ESPECIALMENTE 
A RESPECTIVA SEÇÃO DE FATORES DE 

RISCO. 
 

 
47 

 

rendimento da cana-de-açúcar que a Devedora produz ou compra, de modo que a Devedora pode ser adversamente 

afetada.  

 

Adicionalmente, parte da cana processada nas usinas da Devedora advém de terceiros e a Devedora não pode 

garantir a existência desta cana no futuro, tampouco garantir as renovações dos contratos de fornecimento, 

arrendamento e parceria hoje em vigor. A eventual ruptura destes relacionamentos pode resultar no aumento dos 

preços da cana-de-açúcar ou em uma diminuição do volume de matéria prima disponível para processamento, o que 

pode afetar adversamente a Devedora. Qualquer redução na oferta de cana-de-açúcar, ou aumento nos preços da 

cana-de-açúcar no futuro próximo, poderá afetar de maneira adversa os resultados operacionais da Devedora e seu 

desempenho financeiro. 

 

A Devedora não pode garantir que no futuro o fornecimento de cana-de-açúcar não será interrompido, nem que os 

seus contratos de parceria agrícola e de arrendamento não serão rescindidos. A ocorrência de tais fatos poderá 

resultar no aumento dos preços da cana-de-açúcar ou em uma diminuição do volume de cana-de-açúcar disponível 

para a Devedora processar, o que poderá afetar a Devedora. 

 

Exposição a risco de crédito e outros riscos de contrapartes dos clientes da Devedora 

 

A Devedora mantém relacionamento com diversos tipos de clientes, dentre eles distribuidores de combustíveis, indústrias 

atacadistas, varejistas e tradings. Como parte de seu relacionamento, a Devedora estabelece condições de crédito distintas 

de acordo com a capacidade avaliada de crédito de cada um destes clientes. Apesar disso, alterações no ambiente 

econômico podem afetar negativamente a capacidade de alguns destes clientes de honrar com suas obrigações. Caso isso 

aconteça com um número significativo de clientes relevantes, os resultados da Devedora, incluindo fluxos de caixa, 

poderiam ser substancialmente afetados, possivelmente afetando o fluxo de pagamento dos Créditos do Agronegócio e, 

consequentemente, dos CRA. 

 

Regulamentação das atividades desenvolvidas pela Devedora 
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O setor agrícola é bastante suscetível às políticas e regulamentações governamentais. Um aumento nas alíquotas de 

tributos e tarifas existentes, a criação de novos tributos ou a modificação do regime de tributação, a imposição de um 

sistema de controle de preços do açúcar, do etanol ou de seus derivados e a adoção de políticas de incentivo ou restrição 

à importação e exportação de produtos agrícolas e commodities podem afetar de maneira adversa a demanda e a oferta 

destes produtos, de modo a impactar negativamente os resultados do setor e também os da Devedora. 

 

A Devedora está sujeita a extensa regulamentação federal, estadual e municipal relacionada à proteção do meio 

ambiente, à saúde e segurança dos trabalhadores relacionados à atividade, conforme aplicável, podendo estar expostos a 

contingências resultantes do manuseio de materiais perigosos e potenciais custos para cumprimento da regulamentação 

ambiental. Um aumento nas alíquotas de tributos e tarifas existentes, a criação de novos tributos ou a modificação do 

regime de tributação, a imposição de um sistema de controle de preços do açúcar, do etanol ou de seus derivados e a 

adoção de políticas de incentivo ou restrição à importação e exportação de produtos agrícolas e commodities podem 

afetar de maneira adversa a demanda e a oferta destes produtos, de modo a impactar negativamente os resultados do setor 

e também os da Devedora. 

 

Autorizações e licenças  

 

A Devedora é obrigada a obter licenças específicas para produtores rurais, emitidas por autoridades governamentais, com 

relação a determinados aspectos das suas operações. A Devedora também deve obter licenças específicas para os seus 

terminais junto aos órgãos ambientais competentes, as quais se aplicam em particular à emissão, ejeção e emanação de 

produtos e subprodutos resultantes da atividade de distribuição. As leis e regulamentos que tratam dessas licenças 

podem, com frequência, exigir a compra e instalação de equipamentos de custo mais elevado para o controle da poluição 

ou a execução de mudanças operacionais a fim de limitar impactos ou potenciais impactos ao meio ambiente e/ou à saúde 

dos funcionários da Devedora. A violação de tais leis e regulamentos ou licenças pode resultar em multas elevadas, 

sanções criminais, revogação de licenças de operação e/ou na proibição de exercício das atividades pela Devedora. 

 

Renovação e obtenção de autorizações e licenças  
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A Devedora está atualmente em processo de obtenção e/ou renovação, conforme o caso, de certas licenças e permissões, 

necessárias para a continuidade de suas atividades. Os negócios da Devedora, sua condição financeira e seus resultados 

operacionais podem ser afetados de maneira significativa e adversa, caso ela não consiga obter ou renovar todas as 

licenças e permissões necessárias para o desenvolvimento de suas atividades. 

 

Penalidades ambientais 

 

A Devedora é parte em diversos processos ambientais para apuração do eventual descumprimento de normas aplicáveis. 

As penalidades administrativas e judiciais, incluindo criminais, impostas contra aqueles que violam a legislação 

ambiental são aplicadas, independentemente da obrigação de reparar a degradação causada ao meio ambiente. Na esfera 

civil, os danos ambientais implicam responsabilidade solidária e objetiva, direta e indireta. Isto significa que a obrigação 

de reparar a degradação causada pode afetar a todos os envolvidos, direta ou indiretamente, independentemente da 

comprovação de culpa. Assim, por exemplo, quando a Devedora contrata terceiros para proceder qualquer intervenção 

nas suas operações, como a disposição final de resíduos, a Devedora não está isenta de responsabilidade por eventuais 

danos ambientais causados por estes terceiros contratados. Em adição, a Devedora pode ser considerada responsável por 

todas e quaisquer consequências provenientes de contaminação do solo, da exposição de pessoas a substâncias nocivas 

ou de outros danos ambientais. Note-se, ainda, que a violação a normas ambientais pode implicar sanções não só à 

Devedora, como também a pessoas naturais envolvidas na respectiva atividade. Por todo o exposto, a violação a normas 

ambientais e a imposição de penalidades podem afetar a capacidade de a Devedora cumprir suas obrigações em geral e, 

em particular, a Escritura de Emissão, com prejuízos para os investidores. 

 

Por fim, os custos para cumprir com a legislação atual e futura relacionada à proteção do meio ambiente, saúde e 

segurança, e as contingências provenientes de danos ambientais e terceiros afetados poderão ter um efeito adverso sobre 

os negócios da Devedora, seus resultados operacionais e sua situação financeira, o que poderá afetar a sua capacidade de 

pagar os Créditos do Agronegócio e, consequentemente, a capacidade da Securitizadora de pagar os CRA.  
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A Devedora está sujeita à extensa regulamentação ambiental e pode estar exposta a contingências resultantes do 

manuseio de efluentes e materiais que podem ser contaminantes, além de potenciais custos para cumprimento da 

regulamentação ambiental, inclusive a aquisição de terreno para conservação. 

 

Ademais, o Código Florestal, no artigo 16, determina que a Devedora destine 20% da área de seus imóveis rurais para 

conservação da flora e fauna, constituindo a reserva legal e através do artigo 44, com a redação dada pela Medida 

Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, institui prazos e mecanismos de compensação da reserva legal, 

oferecendo ao proprietário rural que não dispõe dessa área em sua propriedade, alternativas para promover sua 

recomposição no prazo de 30 anos (10% a cada 3 anos) e/ou compensá-la com o uso de propriedades com o propósito 

específico de serem áreas de preservação ambiental, as quais não necessitam ser adjacentes aos imóveis da Devedora 

desde que estejam na mesma bacia hidrográfica do estado.  

 

A Devedora está sujeita a intensa concorrência nos seus setores de atuação  

 

Os setores de etanol e açúcar são altamente competitivos. Internacionalmente, a Devedora concorre com produtores 

globais de etanol e açúcar. No Brasil os mercados de etanol e açúcar permanecem altamente fragmentados e 

competitivos. Uma possível maior consolidação do mercado local pode levar a pressões competitivas ainda mais 

intensas.  

 

No tocante às vendas de açúcar no mercado interno, os maiores competidores da Devedora são os produtores locais. Caso 

o governo brasileiro venha a criar incentivos para as importações de açúcar, a Devedora poderá enfrentar um aumento da 

concorrência de produtores estrangeiros no mercado brasileiro. 

 

Em relação às vendas de açúcar para o mercado externo, a competição é muito intensa, com os preços globais sendo 

altamente influenciados pela produção em outras regiões do mundo, incluindo Índia, Tailândia, União Europeia, entre 

outros. A existência de produtores globais de açúcar com custos menores do que os dos produtores no Brasil pode levar a 

pressões sobre os preços mundiais, reduzindo a rentabilidade deste segmento.  
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Já em relação ao etanol, existe uma forte competição tanto interna quanto externa com a produção de outros países, 

especialmente os Estados Unidos. A produção americana é baseada no etanol de milho e tem uma escala maior do que a 

brasileira. Desta forma, uma redução do preço do milho no mercado internacional pode levar a significativas reduções no 

preço do etanol americano, trazendo pressão de preço para o mercado brasileiro.  

 

Em termos gerais, são muitos os fatores que influenciam a posição competitiva da Devedora, incluindo a disponibilidade, 

qualidade e o custo de fertilizantes, energia, água, produtos químicos, e mão-de-obra, além da taxa de câmbio. Alguns 

dos concorrentes internacionais da Devedora têm ou podem vir a ter maior escala, maior base de clientes e maior 

variedade de produtos. Se a Devedora não permanecer competitiva em relação a esses produtos no futuro, a sua 

capacidade de pagar os Créditos do Agronegócio e, consequentemente, a capacidade da Securitizadora de pagar os CRA, 

poderão ser negativamente afetadas. 

 

Além disso, na medida em que um ou mais dos concorrentes da Devedora encontrem-se mais capitalizados, apresentem 

um mix de produtos ou adotem uma política de venda e de fixação de preços mais bem sucedida que a da Devedora e, em 

decorrência disso, as suas vendas aumentem de maneira significativa, a Devedora pode ser afetada negativamente. 

 

Medidas adotadas pelos atuais participantes da indústria de distribuição, incluindo a ampliação de sua rede de 

distribuição e/ou ativos logísticos, ou ainda o ingresso de novos participantes, poderão resultar na elevação da oferta de 

combustíveis, o que poderá intensificar a concorrência que a Devedora enfrenta e afetar adversamente as suas margens e 

resultados. 

 

A intensa concorrência no mercado de distribuição de combustíveis poderá reduzir o volume de vendas da Devedora e, 

consequentemente, afetar adversamente os seus negócios, resultados operacionais e condição financeira. 

 

Práticas anticompetitivas de concorrentes da Devedora podem distorcer os preços de mercado.  
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Práticas anticompetitivas são um dos principais problemas para os distribuidores de combustíveis no Brasil, 

incluindo a Devedora. Geralmente essas práticas envolvem uma combinação de evasão fiscal e adulteração de 

combustíveis, tais como a diluição de gasolina pela mistura de solventes ou pela adição de etanol anidro em 

proporções superiores às permitidas pela lei vigente. 

 

Tributos constituem uma parcela significativa dos custos de combustíveis vendidos no Brasil. Por esta razão, evasão 

fiscal tem sido uma prática recorrente de alguns distribuidores, permitindo-os cobrar preços menores do que os 

praticados pela Devedora. 

 

Práticas anticompetitivas, como as descritas acima, podem afetar adversamente o volume de vendas e as margens 

operacionais da Devedora, com impacto sobre sua capacidade de cumprir com suas obrigações no âmbito da Escritura de 

Emissão.  

 

Exportações sujeitas a uma ampla variedade de riscos e incertezas associadas às operações internacionais  

 

As exportações de etanol pela Devedora dependem de alguns fatores fora de seu controle, que afetam a competitividade 

relativa do etanol brasileiro em outros mercados, como por exemplo, o regime de importação e tributação, bem como 

incentivos à produção local existente em outros países e a criação de sistemas de distribuição para o etanol 

anidro/hidratado em países no exterior. Tendo em vista estes fatores, o futuro desempenho financeiro da Devedora 

dependerá também das condições econômicas, políticas e sociais nos principais mercados para os quais a Devedora 

exporta. 

 

Decisões desfavoráveis em processos judiciais ou administrativos podem causar efeitos adversos à Devedora  

 

A Devedora é parte e poderá ser parte de processos judiciais, relacionados a questões de natureza cível, fiscal, 

trabalhista e criminal, bem como de processos administrativos, incluindo demandas judiciais e/ou administrativas 

relacionadas aos seus setores de atuação, em especial, mas não se limitando a, contingências judiciais de matéria 
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fiscal em montantes substancialmente elevados, sendo que decisões contrárias aos seus interesses, bem como 

eventuais multas arbitradas pelo Poder Judiciário, por órgãos do Ministério Público e por quaisquer órgãos da 

Administração Pública, podem gerar atos de constrição sobre os ativos e/ou recursos da Devedora, o que pode 

dificultar o cumprimento, pela Devedora de suas obrigações de pagamento no âmbito da Debênture. 

Adicionalmente, decisões contrárias aos interesses da Devedora e da Cedente, bem como eventuais multas 

arbitradas pelo Poder Judiciário, por órgãos do Ministério Público e por quaisquer órgãos da Administração Pública, 

podem afetar seu negócio ou chegar a valores que não sejam suficientemente cobertos pelas suas provisões, o que 

impactará seu negócio, condição financeira e resultados operacionais podendo, inclusive, afetar negativamente a 

capacidade de pagamento dos CRA.  

 

Incêndios, Doenças, Pragas e outros desastres podem afetar as instalações agrícolas e propriedades industriais da 

Devedora, o que pode afetar adversamente seus volumes de produção e, consequentemente, seu desempenho 

financeiro 

 

As operações da Devedora estão sujeitas a riscos que afetam as suas instalações e propriedades, incluindo incêndios que 

poderão destruir parte ou a totalidade de seus produtos e instalações. Adicionalmente, suas operações estão sujeitas a 

perigos associados à produção de produtos inflamáveis e ao transporte de matérias-primas e de produtos inflamáveis. A 

cobertura de seguros da Devedora poderá não ser suficiente para protegê-la integralmente contra esse tipo de incidente, 

impactando adversamente a sua capacidade de pagamento dos Créditos do Agronegócio e, consequentemente, o fluxo de 

pagamento dos CRA. 

 

As plantações da Devedora poderão ser afetadas por doenças e pragas, que poderão ter um efeito devastador em suas 

lavouras, potencialmente inutilizando a totalidade ou parte substancial das lavouras afetadas. 

 

Os negócios da Devedora e sua situação financeira poderão ser adversamente afetados no caso de investimentos um 

volume significativo de recursos no plantio da lavoura afetada. Os custos relativos ao tratamento de tais doenças 

costumam ser altos. Quaisquer incidentes sérios de doenças ou pestes nas lavouras da Devedora, e os custos 
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relacionados, poderão afetar adversamente os níveis de produção e, consequentemente, as vendas líquidas da Devedora e 

o seu desempenho financeiro geral. 

 

Interrupção ou suspensão nos serviços de transporte e logística poderão afetar adversamente os resultados 

operacionais da Devedora  

 

A cadeia de distribuição da Devedora tem forte dependência do transporte rodoviário, o qual pode ser negativamente 

afetado, ou mesmo paralisado, devido a condições climáticas adversas, como alagamentos, desabamentos de terra e 

desmoronamentos causados por chuvas, dentre outras. Dessa forma, caso certas estruturas viárias sejam obstruídas ou 

prejudicadas, a Devedora poderá ter que utilizar-se de rotas alternativas, até o momento de sua desobstrução ou 

reconstrução, o que poderá afetar negativamente seus custos operacionais. 

 

Além disso, a capacidade do sistema portuário nacional está próxima da plena utilização. Como parte significativa da 

produção da Devedora é direcionada ao mercado externo (tanto no açúcar quanto no etanol), a Devedora poderá ser 

diretamente impactada pela indisponibilidade do transporte quando necessário e/ou por um aumento significativo dos 

custos deste modal em função da demanda excessiva ou da oferta escassa.  
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O atraso ou não desenvolvimento dos sistemas de infraestrutura brasileiros poderá prejudicar a demanda pelos produtos 

da Devedora, impedir a entrega de seus produtos ou impor à Devedora custos adicionais e afetar a sua capacidade de 

pagamento dos Créditos do Agronegócio e, consequentemente, o fluxo de pagamento dos CRA.  

 

Avanços tecnológicos podem afetar a demanda por produtos da Devedora ou exigir investimentos de capital substanciais 

para manter sua competitividade.  

 

O desenvolvimento e a aplicação de novas tecnologias poderão resultar em uma redução significativa nos custos de 

produção do açúcar e etanol. A Devedora não pode estimar quando novas tecnologias estarão disponíveis, como estas 

tecnologias serão criadas e/ou absorvidas pelos concorrentes da Devedora ou os custos associados à adoção dessas novas 

tecnologias. 

 

A Devedora não pode afirmar que as soluções em novas tecnologias que tem estudado/desenvolvido serão as mais 

viáveis comercialmente. Caso seus competidores desenvolvam soluções mais eficientes, a Devedora terá dificuldade para 

manter sua competitividade, o que poderá afetar seus resultados. 

 

Além do desenvolvimento de novas tecnologias na produção de açúcar e etanol, os avanços no desenvolvimento de 

produtos alternativos ao etanol de cana-de-açúcar também poderão reduzir a demanda pelos produtos da Devedora de 

maneira significativa. Evoluções na eficiência energética de motores a combustão interna também podem reduzir a 

demanda global por combustíveis, incluindo o etanol anidro e hidratado. 

 

Avanços tecnológicos que demandem significativos investimentos de capital para a manutenção da competitividade ou 

que, de outra forma, reduzam a demanda por etanol terão um efeito adverso relevante sobre as condições financeiras da 

Devedora e sobre a capacidade da Devedora de pagar os Créditos do Agronegócio, e, consequentemente, terão um efeito 

adverso relevante sobre o fluxo de pagamento dos CRA. 

 

A Devedora desenvolve atividades inerentemente perigosas  
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As atividades da Devedora envolvem uma variedade de riscos de segurança e operacionais, inclusive o manuseio, 

produção, armazenamento e transporte de materiais inflamáveis, explosivos e tóxicos. Estes riscos podem resultar em 

danos físicos e morte, danos ou destruição de propriedade e equipamentos e dano ambiental.  

 

Um acidente relevante nas usinas, postos de serviços ou instalações de armazenamento da Devedora poderia obrigá-la a 

suspender suas operações e resultar em expressivos custos de reparação e perda de receita. Compensações advindas de 

apólices de seguro, se disponíveis, podem não ser recebidas de forma oportuna e/ou ser insuficientes para cobrir todas as 

perdas, inclusive lucros cessantes. 

 

Quebras de equipamentos, desastres naturais e atrasos na obtenção de insumos ou de peças ou equipamentos de reposição 

necessários também podem ter efeito substancialmente desfavorável nas operações da Devedora e, consequentemente, 

nos resultados de suas operações. 

 

Os custos para cumprir com a legislação atual e futura relacionada à proteção do meio ambiente, saúde e segurança, e as 

responsabilidades advindas de liberações de substâncias perigosas ou exposição a substâncias perigosas no passado ou no 

presente, podem afetar adversamente os negócios ou desempenho financeiro da Devedora, impactando a sua capacidade 

de pagamento dos Créditos do Agronegócio e, consequentemente, o fluxo de pagamento dos CRA. 

 

Impactos negativos sobre a economia brasileira podem afetar a demanda pelos produtos da Devedora 

 

Condições econômicas globais e fatores internos podem afetar a economia brasileira e também a demanda pelos produtos 

da Devedora. 

 

Além dos impactos acima mencionados, uma recessão global ou local pode vir a provocar uma redução na demanda 

pelos produtos da Devedora, seja via consumo menor ou via implementação de medidas que levem à proteção da 

produção local. Em ambos os casos a consequência seria redução dos preços para os produtos e de volumes vendidos 
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pela Devedora nos mercados interno e externo, afetando a sua capacidade de pagamento dos Créditos do Agronegócio e, 

consequentemente, o fluxo de pagamento dos CRA. 

 

 

O governo federal tem exercido e continua a exercer influência sobre a economia brasileira. As condições políticas e 

econômicas no Brasil exercem impacto direto sobre os negócios da Devedora, situação financeira da Devedora, 

resultados operacionais da Devedora, bem como as perspectivas da Devedora sobre o preço de mercado de suas ações e, 

por isso, poderão ser adversamente afetados pelas mudanças nas políticas do governo federal, bem como por fatores 

econômicos em geral, dentre os quais se incluem, sem limitação: 

 

• instabilidade econômica e social; 

 

• inflação; 

 

• flutuações nas taxas de câmbio; 

 

• políticas de controle cambial e restrições a remessas para o exterior; 

 

• política fiscal e alterações na legislação tributária; 

 

• taxas de juros; 

 

• liquidez dos mercados de capitais e de empréstimos locais e externos; 

 

• controle do governo federal na atividade de produção de petróleo; 

 

• leis e regulamentações ambientais; e 
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• outros desenvolvimentos políticos, sociais e econômicos no Brasil ou que afetem o País. 

 

A Devedora atua em setores nos quais a demanda e o preço de mercado dos seus produtos são cíclicos e são 

afetados pelas condições econômicas gerais do Brasil e do mundo 

 

Os setores de etanol e açúcar, tanto mundialmente quanto no Brasil, são historicamente cíclicos e sensíveis a mudanças 

internas e externas de oferta e demanda. 

 

O etanol é comercializado como um aditivo ao combustível utilizado para reduzir as emissões da gasolina ou para 

aumentar o nível de octanagem da gasolina (etanol anidro) ou como um combustível substituto da gasolina (etanol 

hidratado). Dessa forma, os preços do etanol são influenciados pela oferta e demanda da gasolina. O desempenho 

financeiro da Devedora, portanto, pode ser adversamente afetado se a demanda e/ou preço da gasolina diminuírem, 

conforme detalhado a seguir: 

 

(i) a demanda por etanol anidro está ligada diretamente à demanda por gasolina e ao percentual da mistura do 

anidro na gasolina, o qual é definido pelo Governo. Uma redução brusca na demanda por gasolina e/ou 

alterações no mix anidro/gasolina (atualmente em 27% de etanol anidro no mix com a gasolina comum) 

podem levar a quedas substanciais na demanda pelo etanol anidro, impactando preços e comprometendo o 

resultado financeiro da Devedora; e 

 

(ii) a utilização do etanol hidratado como substituto para a gasolina está atrelada à competitividade de preços 

das duas alternativas. Sendo assim, a manutenção de preços baixos na gasolina leva à deterioração nos 

preços do etanol hidratado, produzindo efeitos negativos nos resultados da Devedora. 

 

Os preços de açúcar dependem, em grande parte, dos preços vigentes no mercado (brasileiro e internacional) e estão fora 

do controle da Devedora. Tal como ocorre com outros produtos agrícolas, o açúcar está sujeito a flutuações de preço em 
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função de condições climáticas, desastres naturais, níveis de safra, investimentos agrícolas, programas e políticas 

agrícolas governamentais, políticas de comércio exterior, produção mundial de produtos similares e concorrentes e outros 

fatores fora do controle da Devedora. Ademais, o açúcar é uma commodity negociada em bolsa, estando, portanto, 

sujeita a especulação, o que pode afetar o preço do açúcar e os resultados operacionais da Devedora. 

 

Como consequência dessas variáveis, os preços do açúcar são sujeitos a volatilidade substancial. 

 

Modificações nas políticas agrícola/comercial (brasileiras ou internacionais) são fatores que podem resultar direta ou 

indiretamente na diminuição dos preços do açúcar nos mercados interno e internacional. Qualquer diminuição 

prolongada ou significativa nos preços do açúcar pode ter efeitos adversos relevantes no negócio e no desempenho 

financeiro da Devedora. 

 

Se a Devedora não for capaz de manter as vendas de etanol e açúcar a preços atrativos no mercado brasileiro, ou se não 

for capaz de exportar quantidades suficientes de etanol e açúcar de forma a assegurar um equilíbrio adequado do 

mercado interno, os seus negócios de etanol e açúcar poderão ser afetados adversamente. 

 

Movimentos sociais podem prejudicar o uso de propriedades agrícolas da Devedora ou causar danos a elas 

 

Os movimentos sociais são ativos no Brasil e defendem a reforma agrária e redistribuição da propriedade por parte do 

Governo brasileiro. Alguns membros de tais movimentos praticaram e podem vir a praticar a invasão e ocupação de 

terras agrícolas. A Devedora não pode garantir que suas propriedades agrícolas não estarão sujeitas, eventualmente, a 

invasão ou ocupação por tais movimentos sociais. Qualquer invasão ou ocupação de terras arrendadas pela Devedora 

pode materialmente afetar o seu uso e o cultivo de cana-de-açúcar, bem como afetar adversamente os negócios, situação 

financeira e operacional da Devedora. 

 

O financiamento da estratégia de crescimento da Devedora requer capital intensivo de longo prazo  
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A competitividade e a implementação da estratégia de crescimento da Devedora depende de sua capacidade de captar 

recursos para realizar investimentos, seja por dívida ou aumento de capital. Não é possível garantir que a Devedora será 

capaz de obter financiamento suficiente para custear seus investimentos ou que tais financiamentos serão obtidos a custos 

e termos aceitáveis, seja por condições macroeconômicas adversas, acarretando, por exemplo, um aumento significativo 

das taxas de juros praticadas no mercado, seja pelo desempenho da Devedora ou por outros fatores externos ao seu 

ambiente, o que poderá afetar adversamente de forma relevante as atividades da Devedora.  

 

As informações financeiras da Devedora constantes do Prospecto são relativas ao período encerrado em 31 de 

março de 2017 e podem não refletir a situação econômica, financeira e patrimonial atual da Devedora e não serão 

divulgadas ao mercado, pela Devedora, demonstrações financeiras intermediárias 

 

As informações financeiras da Devedora constantes do Prospecto são relativas ao período encerrado em 31 de março de 

2017 e podem não refletir a situação econômica, financeira e patrimonial atual da Devedora. Além disso, ao longo da 

vigência dos CRA, não serão divulgadas ao mercado, pela Devedora, demonstrações financeiras intermediárias relativas 

a cada um dos trimestres do seu exercício social. Dessa forma, a situação econômica, financeira e patrimonial da 

Devedora pode diferir das informações financeiras da Devedora incluídas no Prospecto relativas ao período encerrado em 

31 de março de 2017. 

 

A paralisação significativa da força de trabalho poderá afetar a Devedora de forma adversa 

 

Em 31 de dezembro de 2017, a Devedora possuía 3.852 funcionários permanentes. Em determinadas circunstâncias, que 

podem estar além do controle da Devedora, poderão ocorrer disputas trabalhistas e paralisação do trabalho em uma ou 

mais das instalações da Devedora, que tenham um efeito material adverso sobre suas operações e, potencialmente, sobre 

seus negócios. 

 

Contingências trabalhistas e previdenciárias de terceirizados  
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Além das contingências trabalhistas e previdenciárias oriundas de disputas com os empregados contratados diretamente 

pela Devedora, esta pode contratar prestadores de serviços terceirizados. A inexistência de vínculo empregatício não 

garante que a Devedora está isenta do risco de ser considerada responsabilizada por eventuais contingências de caráter 

trabalhista e previdenciário dos empregados das empresas prestadoras de serviços, quando estas deixarem de cumprir 

com seus encargos sociais. Essa responsabilização poderá afetar adversamente o resultado da Devedora e, portanto, o 

fluxo de pagamentos decorrente dos Créditos do Agronegócio. 

 

A Devedora incorre em custos significativos para cumprir com as regulamentações ambientais e pode estar 

exposta a responsabilidade se não cumprir com essas regulamentações ou como resultado do manuseio de 

materiais perigosos  

 

A Devedora está sujeita a extensa legislação brasileira federal, estadual e municipal relacionada à proteção do meio 

ambiente e à saúde e segurança, que regula, dentre outros aspectos: 

• a geração, armazenagem, manuseio, uso e transporte de materiais perigosos; 

• a emissão e descarga de materiais perigosos no solo, no ar ou na água; e 

• a saúde e segurança dos seus funcionários. 

 

Devido à possibilidade de ocorrerem alterações na regulamentação ambiental e outros desenvolvimentos não esperados, 

o valor e a periodicidade de futuros investimentos relacionados a questões ambientais poderão variar consideravelmente 

em relação aos valores e épocas atualmente previstos. De acordo com as leis ambientais brasileiras, a Devedora poderá 

ser considerada rigorosamente responsável por todos os custos relacionados a qualquer contaminação em suas instalações 

atuais ou anteriores, ou nas de seus antecessores e em locais de descarte de resíduos de terceiros usados por elas ou por 

qualquer um de seus antecessores. Também pode ser considerada responsável por todas e quaisquer consequências 

originadas da exposição humana a substâncias perigosas, tais como pesticidas e herbicidas, ou outro dano ambiental. 
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A extensa regulamentação ambiental também pode levar a atrasos na implementação de novos projetos, na medida em 

que os procedimentos burocráticos para obtenção de licenças ambientais nos diversos órgãos governamentais demande 

um tempo considerável. 

 

Desapropriação dos imóveis destinados à produção rural  

 

Os imóveis utilizados pela Devedora, ou por terceiros com os quais a Devedora mantenha relações de parceria ou 

arrendamento para o cultivo de cana-de-açúcar, poderão ser desapropriados pelo Governo Federal de forma unilateral, 

para fins de utilidade pública e interesse social, não sendo possível garantir que o pagamento da indenização à Devedora 

se dará de forma justa e adequada. De acordo com o sistema legal brasileiro, o Governo Federal poderá desapropriar os 

imóveis de produtores rurais onde está plantada a lavoura de cana-de-açúcar por necessidade ou utilidade pública ou 

interesse social, de forma parcial ou total. Ocorrendo a desapropriação, não há como garantir, de antemão, que o preço 

que venha a ser pago pelo Poder Público será justo, equivalente ao valor de mercado, ou que, efetivamente, remunerará 

os valores investidos de maneira adequada. Dessa forma, a eventual desapropriação de qualquer imóvel utilizado pela 

Devedora, ou por terceiros com os quais ela mantenha relações de parceria ou arrendamento, poderá afetar adversamente 

e de maneira relevante sua situação financeira e os seus resultados, podendo impactar negativamente a sua capacidade de 

pagamento dos Créditos do Agronegócio e, consequentemente, o fluxo de pagamento dos CRA. 

 

Não foi emitida carta conforto por auditores independentes da Devedora com relação aos números e informações 

presentes no Prospecto Preliminar  

 

No âmbito desta Emissão não foi emitida manifestação escrita por parte dos auditores independentes da Devedora acerca 

da consistência das informações financeiras da Devedora constantes do Prospecto Preliminar com as demonstrações 

financeiras por ela publicadas. Consequentemente, os auditores independentes da Devedora não se manifestaram sobre a 

consistência das informações financeiras da Devedora constantes do Prospecto Preliminar. 

 

Risco de Pagamento das Despesas pela Devedora 
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Caso a Devedora não realize o pagamento das despesas dos Patrimônios Separados, estas serão suportadas pelos 

Patrimônios Separados e, caso não seja suficiente, pelos Titulares de CRA, o que poderá afetar negativamente os 

Titulares de CRA. 

 

Riscos Relacionados à Cedente 

 

Possibilidade de os Créditos do Agronegócio serem alcançados por obrigações da Cedente ou de terceiros. 

 

Os Créditos do Agronegócio que servem de lastro para a Emissão poderão vir a ser alcançados por obrigações da 

Cedente ou de terceiros, tendo em vista que a alienação dos Créditos do Agronegócio pela Cedente poderá ser declarada 

inválida ou tornada ineficaz, com impactos negativos ao fluxo de pagamento dos CRA após a sua aquisição pela 

Securitizadora, caso apurado em ação judicial própria que a cessão foi realizada em (i) fraude contra credores, incluindo, 

sem limitação, o disposto no artigo 130 da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, se, no momento da cessão dos 

Créditos do Agronegócio, conforme disposto na legislação em vigor, a Cedente estiver insolvente ou, em razão da cessão 

dos Créditos do Agronegócio, passe a esse estado; (ii) fraude à execução em processos civil e/ou trabalhista, (a) caso 

quando da cessão dos Créditos do Agronegócio a Cedente seja sujeito passivo de demanda judicial capaz de reduzi-la à 

insolvência; (b) caso sobre os Créditos do Agronegócio penda, na data de aquisição, demanda judicial fundada em direito 

real e (c) nos demais casos previstos em lei; (iii) fraude à execução fiscal, se a Cedente, quando da cessão dos Créditos 

do Agronegócio, sendo sujeito passivo de débito para com a Fazenda Pública por crédito tributário regularmente inscrito 

como dívida ativa, não dispuser de bens para total pagamento da dívida fiscal; (iv) caso os Créditos do Agronegócio já se 

encontrem vinculados a outros negócios jurídicos, inclusive por meio da constituição de garantias reais; ou (v) meio a um 

pedido de falência, recuperação judicial ou extrajudicial da Cedente. Tais eventos podem afetar negativamente os 

Titulares de CRA. 

 

Riscos Relacionados à Securitizadora 

 

O objeto da companhia securitizadora e os patrimônios separados 
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A Securitizadora é uma companhia securitizadora de créditos do agronegócio, tendo como objeto social a aquisição e 

securitização de quaisquer direitos creditórios do agronegócio passíveis de securitização por meio da emissão de 

certificados de recebíveis do agronegócio, nos termos das Leis 11.076 e Lei 9.514, cujos patrimônios são administrados 

separadamente. Os patrimônios separados de cada emissão têm como principal fonte de recursos os respectivos créditos 

do agronegócio e suas garantias. Desta forma, qualquer atraso ou falta de pagamento dos créditos do agronegócio por 

parte dos devedores, a Securitizadora terá sua capacidade de honrar as obrigações assumidas junto aos titulares de 

certificados de recebíveis do agronegócio reduzida.  

 

Manutenção do registro de companhia aberta 

 

A atuação da Securitizadora como securitizadora de créditos do agronegócio por meio da emissão de certificados de 

recebíveis do agronegócio depende da manutenção de seu registro de companhia aberta junto à CVM e das respectivas 

autorizações societárias. Caso a Securitizadora não atenda aos requisitos exigidos pela CVM em relação às companhias 

abertas, sua autorização poderá ser suspensa ou mesmo cancelada, afetando assim a emissão dos CRA. 

 

Caso o registro de companhia aberta da Securitizadora seja suspenso ou até mesmo cancelado após a Emissão, os 

investidores não terão acesso a sua real condição econômico-financeira e aos eventuais riscos relacionados à 

Securitizadora aos quais estejam submetidos. 

 

Não aquisição de créditos do agronegócio 

 

A aquisição de créditos de terceiros para a realização de operações de securitização é fundamental para manutenção e 

desenvolvimento das atividades da Securitizadora. A falta de capacidade de investimento na aquisição de novos créditos 

ou da aquisição em condições favoráveis pode prejudicar a situação econômico-financeira da Securitizadora e seus 

resultados operacionais, podendo causar efeitos adversos na administração e gestão dos Patrimônios Separados. 

 

A administração da Securitizadora e a existência de uma equipe qualificada 
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A perda de pessoas qualificadas e a eventual incapacidade da Securitizadora de atrair e manter uma equipe especializada, 

com conhecimento técnico na securitização de recebíveis do agronegócio, poderá ter efeito adverso relevante sobre as 

atividades, situação financeira e resultados operacionais da Securitizadora, afetando sua capacidade de gerar resultados, o 

que poderia impactar suas atividades de administração e gestão dos Patrimônios Separados e afetar negativamente a 

capacidade da Securitizadora de honrar as obrigações assumidas junto aos Titulares de CRA. 

 

Insuficiência do patrimônio líquido da Securitizadora frente ao valor total da ofertas 

 

A totalidade do patrimônio da Securitizadora responderá pelos prejuízos que esta causar por descumprimento de 

disposição legal ou regulamentar, por negligência, imprudência, imperícia ou por administração temerária ou, ainda, por 

desvio de finalidade dos Patrimônios Separados, praticados com culpa ou dolo. Dessa forma, o patrimônio líquido da 

Securitizadora poderá não ser suficiente para fazer frente aos prejuízos que causar, o que poderá afetar negativamente a 

capacidade da Securitizadora de honrar as obrigações assumidas junto aos Titulares de CRA. 
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Riscos associados aos prestadores de serviços da Emissão 

 

A Securitizadora contrata prestadores de serviços terceirizados para a realização de atividades, como auditores, agente 

fiduciário, agente de cobrança, dentre outros. Caso, conforme aplicável, alguns destes prestadores de serviços sofram 

processo de falência, aumentem significantemente seus preços ou não prestem serviços com a qualidade e agilidade 

esperada pela Securitizadora, poderá ser necessária a substituição do prestador de serviço. Esta substituição, poderá 

não ser bem sucedida e afetar adversamente os resultados da Securitizadora, bem como criar ônus adicionais aos 

patrimônios separados, o que poderá afetar negativamente as operações e desempenho referentes à Emissão. 

 

Riscos associados à guarda física de Documentos Comprobatórios pelo Custodiante 

 

A Securitizadora contratará o Custodiante, que será responsável pela guarda física dos Documentos Comprobatórios, que 

evidenciam a existência dos Créditos do Agronegócio. Não há como assegurar que a Instituição Custodiante atuará de 

acordo com a regulamentação aplicável em vigor ou com o acordo celebrado para regular tal prestação de serviços, a 

perda e/ou extravio de referidos Documentos Comprobatórios poderá resultar em insegurança jurídica e/ou perdas para 

os Titulares de CRA. 

 

Não emissão de carta de conforto relativa às demonstrações financeiras publicadas da Securitizadora. 

 

O Código ANBIMA prevê entre as obrigações do Coordenador Líder a necessidade de envio à ANBIMA de uma 

cópia da carta conforto e/ou de manifestação escrita dos auditores independentes da Securitizadora acerca da 

consistência das informações financeiras constantes dos Prospectos e/ou do formulário de referência, relativas  às 

demonstrações financeiras publicadas da Securitizadora. No âmbito desta Oferta, não haverá emissão de carta 

conforto ou qualquer manifestação pelos Auditores Independentes da Securitizadora sobre a consistência das 

informações financeiras da Securitizadora constantes dos Prospectos e/ou de seu formulário de referência. 

 

Ausência de opinião legal sobre o Formulário de Referência da Securitizadora 
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O Formulário de Referência da Securitizadora não foi objeto de auditoria legal para fins desta Oferta, de modo que não 

há opinião legal sobre due diligence com relação às informações constantes do Formulário de Referência da 

Securitizadora. 
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Riscos Relacionados ao Agronegócio 

 

Desenvolvimento do agronegócio  

 

Não há como assegurar que, no futuro, o agronegócio brasileiro: (i) manterá a taxa de crescimento e desenvolvimento que 

se vem observando nos últimos anos; e (ii) não apresentará perdas em decorrência de condições climáticas desfavoráveis, 

redução de preços de commodities do setor agrícola nos mercados nacional e internacional, alterações em políticas de 

concessão de crédito para produtores nacionais, tanto da parte de órgãos governamentais como de entidades privadas, que 

possam afetar a renda da Devedora e, consequentemente, sua capacidade de pagamento, bem como outras crises 

econômicas e políticas que possam afetar o setor agrícola em geral. A redução da capacidade de pagamento da Devedora 

poderá impactar negativamente a capacidade de pagamento dos CRA. 

 

Riscos climáticos 

 

As alterações climáticas podem ocasionar mudanças bruscas nos ciclos produtivos de commodities agrícolas, por vezes 

gerando choques de oferta, quebras de safra, volatilidade de preços, alteração da qualidade e interrupção no 

abastecimento dos produtos por elas afetados. A produção de açúcar da Devedora depende do volume e teor de sacarose 

na cana de açúcar que cultiva ou que adquire de fornecedores e parceiros. O rendimento da safra e o teor de sacarose na 

cana de açúcar dependem principalmente de condições climáticas, tais como índice de chuvas e temperatura, que podem 

variar. Historicamente, as condições climáticas têm causado volatilidade no setor sucronergético e, consequentemente, 

nos resultados operacionais da Devedora. Nesse contexto, a capacidade de produção da matéria prima da Devedora pode 

ser adversamente afetada, gerando dificuldade ou impedimento do cumprimento das obrigações da Devedora, o que pode 

afetar a capacidade de pagamento dos Créditos do Agronegócio. 

 

Riscos Relacionados ao Mercado Sucroenergético 
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A Devedora atua no setor sucroenergético que é marcado por intensa volatilidade em função da dependência da produção 

de cana de açúcar, sua matéria prima, sujeita a variações climáticas como secas e geadas, por exemplo, além da 

susceptibilidade ao ataque de pragas e doenças intensificado agora pela pratica da colheita mecânica. 

 

Além disso, o setor está sujeito a intervenções de governos no mundo inteiro, seja na formulação de políticas públicas, 

seja atuando através da prática de subsídios ao longo da cadeia ou através de barreiras comerciais. Estas políticas podem 

desequilibrar os balanços de oferta e demanda mundiais, provocando grandes variações de preço. Estas alterações podem 

impactar de forma relevante e adversa a capacidade de produção e comércio da Devedora e, consequentemente, sua 

capacidade de cumprir as obrigações assumidas na Escritura de Emissão. 

 

Volatilidade de preços  

 

Os preços da cana de açúcar, do açúcar e do etanol têm um forte componente de volatilidade. Dada a baixa elasticidade 

de sua demanda a variações do preço, os frequentes choques de oferta nos países produtores, que provocam desequilíbrio 

na relação oferta/demanda, também causam movimentos bruscos nos preços do açúcar. Isto, aliado às constantes 

alterações no câmbio brasileiro, fazem a gestão de risco do preço em reais do açúcar exportado desafiadora.  

 

A necessidade de gestão desta variável de receita aumenta em função do atrelamento do preço da cana de açúcar 

produzida por fornecedores e parceiros aos preços do etanol e do açúcar. 

 

A nova política de preços da Petrobras, de manter a paridade dos preços dos combustíveis com o mercado internacional, 

traz também ao etanol, cujo preço depende da sua relação econômica com a gasolina, a necessidade de um tratamento de 

gestão de risco mais apurado, dado o aumento da volatilidade dos seus preços. Uma má administração da política 

comercial e de gestão de risco pode comprometer a capacidade da Devedora em cumprir as obrigações assumidas com a 

emissão dos CRA. 

 

Correlação entre os preços do etanol e do açúcar  
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O setor sucroenergético brasileiro pode alterar o mix de sua produção entre o açúcar e etanol, o que faz com que exista 

alta correlação entre os preços das duas commodities. Sendo assim, os preços do açúcar no mercado internacional 

influenciam sobremaneira a oferta do etanol hidratado no mercado interno e, em caso de aumento da sua oferta, pode 

haver um desequilíbrio de mercado causando a queda de seus preços e uma redução de renda da Devedora, o que afetaria 

sua capacidade de pagamento dos CRA emitidos. 

 

Riscos de Armazenamento 

 

Tanto o açúcar quanto o etanol são produtos bastante sensíveis, inflamáveis e sujeitos ao risco de incêndio. Portanto, 

condições de armazenagem adequadas são essenciais para diminuir estes riscos. Condições inadequadas de armazenagem 

do produto final podem afetar negativamente a capacidade de pagamento da Devedora. 

 

Riscos Comerciais 

 

Os subprodutos da cana-de-açúcar são commodities importantes no mercado internacional, sendo o açúcar um 

componente importante na dieta de várias nações e o etanol combustível compõe parcela relevante da matriz energética 

brasileira e de diversos outros países. Qualquer flutuação de seu preço em função de medidas de comércio internacional 

pode afetar a capacidade de produção ou comercialização da Devedora, e, consequentemente, sua capacidade financeira 

de cumprir com as obrigações relacionadas à Emissão. 

 

Riscos de Transporte 

 

O Brasil é um país com deficiente estrutura logística. Isto ocasiona custos elevados e demora na movimentação dos 

produtos o que pode comprometer a competitividade dos produtos, notadamente nos itens de baixo valor agregado, onde 

o custo logístico tem grande peso relativo. Da mesma forma, a falha ou imperícia no manuseio para transporte, seja em 

trens, caminhões ou embarcações, pode acarretar perdas de produção, desperdício de quantidades ou danos ao produto.  
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A distância dos portos, no caso do produto exportado, ou dos mercados consumidores, naqueles produzidos para 

mercado interno, trazem perda significativa de competitividade. Com as filas e a demora na exportação, pode ocorrer 

quebra de contrato de comercialização dos produtos. Dessa forma, o valor final do produto entregue pode ser inferior, o 

que pode afetar a capacidade de pagamento da Devedora  comprometendo assim a capacidade de pagamento dos CRA. 

 

Instabilidades e crises no setor agrícola 

 

Eventuais situações de crise e de insolvência de produtores agrícolas, fornecedores e parceiros da Devedora no setor, 

podem afetar negativamente a produção da Devedora, e, consequentemente, o cumprimento das obrigações relacionadas 

à Emissão. 

 

Políticas e Regulamentações Governamentais para o Setor Agrícola 

 

Políticas e regulamentos governamentais exercem grande influência sobre a produção e a demanda agrícola e os fluxos 

comerciais. As políticas governamentais que afetam o setor agrícola, tais como políticas relacionadas a impostos, tarifas, 

encargos, subsídios, estoques regulares e restrições sobre a importação e exportação de produtos agrícolas e commodities, 

podem influenciar a lucratividade do setor, o plantio de determinadas safras em comparação a diferentes usos dos 

recursos agrícolas, a localização e o tamanho das safras, a negociação de commodities processadas ou não processadas, e 

o volume e tipos das importações e exportações. Futuras políticas governamentais no Brasil e no exterior podem causar 

efeito adverso sobre a oferta, demanda e preço dos produtos da Devedora, restringir sua capacidade de fechar negócios 

no mercado em que atua e em mercados que pretende atingir, podendo ter efeito adverso nos seus resultados operacionais 

e, consequentemente, podendo afetar a capacidade de pagamento dos Créditos do Agronegócio. Os preços do açúcar, 

assim como os preços de outras commodities no Brasil, estiveram, no passado, sujeitos a controle pelo Governo 

Brasileiro, até 1997. Medidas de controle de preços podem ser impostas novamente no futuro. Quaisquer alterações nas 

políticas e regulamentações governamentais em relação ao etanol, açúcar ou cana-de-açúcar poderão afetar adversamente 

a Devedora. Desta forma, considerando que a variação do preço do petróleo impacta diretamente o preço do etanol 

hidratado carburante, na medida em que este precisa se manter competitivo em relação àquele principalmente no 
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mercado interno, o fluxo de pagamento decorrente dos Créditos do Agronegócio poderá ser afetado. Não é possível 

garantir que não haverá, no futuro, a imposição de regulamentações de controle de preços ou limitação na venda de 

etanol hidratado carburante. 

 

Riscos Relacionados a Fatores Macroeconômicos 

 

O governo federal exerceu e continua a exercer influência significativa sobre a economia brasileira. Essa 

influência, bem como a conjuntura econômica e política brasileira, podem ter um efeito adverso sobre a Devedora  

 

O governo federal poderá intervir na economia brasileira e realizar modificações significativas em suas políticas e 

normas monetárias, creditícias, tarifárias, fiscais e outras de modo a influenciar a economia brasileira. As medidas 

tomadas pelo governo federal para controlar a inflação, além de outras políticas e normas, implicaram, no passado, em 

controles de preços e salários, desvalorização do Real, bloqueio ao acesso a contas bancárias, controles sobre remessas 

de fundos para o exterior, intervenção do Banco Central para afetar as taxas básicas de juros, entre outras. A Devedora 

poderá vir a ser negativamente afetada por modificações nas políticas ou normas que envolvam ou afetem certos fatores, 

tais como: 

 

• variação cambial; 

• expansão ou contratação da economia brasileira e/ou internacional, conforme medida pelas taxas de crescimento do 

PIB; 

• inflação; 

• taxas de juros; 

• flutuações nas taxas de câmbio; 

• reduções salariais e dos níveis econômicos; 

• aumento do desemprego; 

• políticas cambiais, monetária e fiscal; 

• mudanças nas leis fiscais e tributárias;  
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• racionamento de água e energia; 

• liquidez dos mercados financeiros e de capitais domésticos; e  

• outros fatores políticos, sociais, diplomáticos e econômicos que venham a ocorrer no Brasil ou que o afetem. 
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A inflação e os esforços do governo brasileiro de combate à inflação podem contribuir significativamente para a 

incerteza econômica no Brasil  

 

No passado, o Brasil registrou índices de inflação extremamente altos. A inflação e algumas medidas tomadas pelo 

governo brasileiro no intuito de controlá-las, combinada com a especulação sobre eventuais medidas governamentais a 

serem adotadas, tiveram efeito negativo significativo sobre a economia brasileira, contribuindo para a incerteza 

econômica existente no Brasil. As medidas do governo brasileiro para controle da inflação frequentemente têm incluído a 

manutenção de política monetária restritiva com altas taxas de juros, restringindo assim a disponibilidade de crédito e 

reduzindo o crescimento econômico.  

 

Futuras medidas do governo brasileiro, inclusive redução das taxas de juros, intervenção no mercado de câmbio e ações 

para ajustar ou fixar o valor do Real poderão desencadear aumento de inflação. Se o Brasil experimentar inflação elevada 

no futuro, a Devedora poderá não ser capaz de reajustar os preços que cobra de seus clientes e pagadores para compensar 

os efeitos da inflação sobre a sua estrutura de custos, o que poderá afetar sua condição financeira. 

 

A instabilidade cambial  

 

Em decorrência de diversas pressões, a moeda brasileira tem sofrido forte oscilação com relação ao Dólar e outras moedas 

fortes ao longo das últimas quatro décadas. Durante todo esse período, o Governo Federal implementou diversos planos 

econômicos e utilizou diversas políticas cambiais, incluindo desvalorizações repentinas, minidesvalorizações periódicas 

(durante as quais a frequência dos ajustes variou de diária a mensal), sistemas de mercado de câmbio flutuante, controles 

cambiais e mercado de câmbio duplo. De tempos em tempos, houve flutuações significativas da taxa de câmbio entre o Real 

e o Dólar e outras moedas. Não se pode assegurar que a desvalorização ou a valorização do Real frente ao Dólar e outras 

moedas não terá um efeito adverso nas atividades da Securitizadora e da Devedora. 

 

As desvalorizações do Real podem afetar de modo negativo a economia brasileira como um todo, bem como os 

resultados da Securitizadora e da Devedora, podendo impactar o desempenho financeiro, o preço de mercado dos CRA 

de forma negativa, além de restringir o acesso aos mercados financeiros internacionais e determinar intervenções 
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governamentais, inclusive por meio de políticas recessivas. Por outro lado, a valorização do Real frente ao Dólar pode 

levar à deterioração das contas correntes do país e da balança de pagamentos, bem como a um enfraquecimento no 

crescimento do produto interno bruto gerado pela exportação. 

 

Alterações na política monetária e nas taxas de juros  

 

O Governo Federal, por meio do COPOM, estabelece as diretrizes da política monetária e define a taxa de juros brasileira. A 

política monetária brasileira possui como função controlar a oferta de moeda no país e as taxas de juros de curto prazo, sendo, 

muitas vezes, influenciada por fatores externos ao controle do Governo Federal, tais como os movimentos dos mercados de 

capitais internacionais e as políticas monetárias dos países desenvolvidos, principalmente dos Estados Unidos. Historicamente, 

a política monetária brasileira tem sido instável, havendo grande variação nas taxas definidas.  

 

Em caso de elevação acentuada das taxas de juros, a economia poderá entrar em recessão, já que, com a alta das taxas de 

juros básicas, o custo do capital se eleva e os investimentos se retraem, o que pode causar a redução da taxa de 

crescimento da economia, afetando adversamente a produção de bens no Brasil, o consumo, a quantidade de empregos, a 

renda dos trabalhadores e, consequentemente, os negócios da Securitizadora e da Devedora.  

 

Em caso de redução acentuada das taxas de juros, poderá ocorrer elevação da inflação, reduzindo os investimentos em 

estoque de capital e a taxa de crescimento da economia, bem como trazendo efeitos adversos ao país, podendo, inclusive, 

afetar as atividades da Securitizadora e da Devedora.  

 

Acontecimentos e Percepção de Riscos no Mercado Internacional 

 

O valor de mercado de valores mobiliários de emissão de companhias brasileiras é influenciado, em diferentes graus, pelas 

condições econômicas e de mercado de outros países, inclusive países da América Latina e países de economia emergente, 

inclusive nos Estados Unidos. A reação dos investidores aos acontecimentos nesses outros países pode causar um efeito 

adverso sobre o valor de mercado dos valores mobiliários de companhias brasileiras, inclusive dos certificados de recebíveis 
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do agronegócio e certificados de recebíveis imobiliários, emitidos pela Securitizadora. Crises em outros países de economia 

emergente, incluindo os da América Latina, ou políticas econômicas diferenciadas têm afetado adversamente a disponibilidade 

de crédito para empresas brasileiras no mercado externo, a saída significativa de recursos do país e a diminuição na quantidade 

de moeda estrangeira investida no país, podendo, ainda, reduzir o interesse dos investidores nos valores mobiliários das 

companhias brasileiras, incluindo os CRA, o que poderia prejudicar o preço de mercado dos certificados de recebíveis do 

agronegócio e afetar, direta ou indiretamente a Securitizadora e da Devedora.  

 

Redução de investimentos estrangeiros no Brasil pode impactar negativamente a Securitizadora e a Devedora  

 

Uma redução do volume de investimentos estrangeiros no Brasil pode ter impacto no balanço de pagamentos, o que pode 

forçar o Governo Federal a ter maior necessidade de captações de recursos, tanto no mercado doméstico quanto no mercado 

internacional, praticando uma taxa de juros mais elevada. Uma elevação significativa nos índices de inflação brasileiros e as 

atuais desacelerações das economias europeias e americana podem trazer impacto negativo para a economia brasileira e vir 

a afetar os patamares de taxas de juros, elevando despesas com empréstimos já obtidos e custos de novas captações de 

recursos por empresas brasileiras, incluindo a Securitizadora, e a Devedora. 

 

Acontecimentos Recentes no Brasil 

 

A economia brasileira enfrentou algumas dificuldades e revezes e poderá continuar a declinar, ou deixar de melhorar, o 

que pode afetar negativamente a Devedora. A classificação de crédito do Brasil enquanto nação (sovereign credit rating), 

foi rebaixada pela Fitch, e pela Standard & Poor’s de “BB+” para “BB”, o que pode contribuir para um enfraquecimento 

da economia brasileira, bem como pode aumentar o custo da tomada de empréstimos pela Devedora. Qualquer 

deterioração nessas condições pode afetar adversamente a capacidade produtiva da Devedora e consequentemente sua 

capacidade de pagamento das Debêntures. 

 

A instabilidade política pode afetar adversamente os negócios da Devedora, seus resultados e operações  
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A instabilidade política pode afetar adversamente os negócios da Devedora, seus resultados e operações. O ambiente 

político brasileiro tem influenciado historicamente, e continua influenciando o desempenho da economia do país. A crise 

política afetou e continuará afetando a confiança dos investidores e a população em geral, o que resultou na 

desaceleração da economia e aumento da volatilidade dos títulos emitidos por empresas brasileiras.  

 

Além disso, algumas investigações atualmente em curso, conduzidas pela Polícia Federal, pela Procuradoria Geral da República e 

outras autoridades, tais como a “Operação Lava Jato” e da “Operação Zelotes”, podem ter um efeito negativo nos negócios da 

Devedora. Os mercados brasileiros vêm registando uma maior volatilidade devido às incertezas decorrentes de tais investigações. 

A “Operação Lava Jato”, por exemplo, investiga o pagamento de propinas a altos funcionários de grandes empresas estatais em 

troca de contratos concedidos pelo governo e por empresas estatais nos setores de infraestrutura, petróleo, gás e energia, dentre 

outros. Como resultado da “Operação Lava Jato” em curso, uma série de políticos e executivos de diferentes companhias privadas 

e estatais no Brasil estão sendo investigados e, em determinados casos, foram desligados de suas funções ou foram presos. Por sua 

vez, a “Operação Zelotes” investiga alegações referentes a pagamentos indevidos, que teriam sido realizados por companhias 

brasileiras a membros do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Alega-se que tais pagamentos tinham como objetivo 

induzir os oficiais a reduzirem ou eximirem multas relativas ao descumprimento de legislação tributária aplicadas pela secretaria 

da receita federal, que estariam sob análise do referido conselho.  

 

Essas investigações já tiveram um impacto negativo sobre a percepção geral de mercado da economia brasileira. Não se 

pode assegurar que as investigações não resultarão em uma maior instabilidade política e econômica ou que novas 

acusações contra funcionários do governo e de empresas estatais ou privadas não surgirão no futuro no âmbito destas 

investigações ou de outras. Além disso, não se pode prever o resultado de tais alegações, nem o seu efeito sobre a 

economia brasileira. O desenvolvimento desses casos pode afetar adversamente os negócios, condição financeira e 

resultados operacionais da Devedora e, portanto, sua capacidade de pagar os Créditos do Agronegócio. 

 

A SECURITIZAÇÃO NO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO 
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A securitização no agronegócio consiste basicamente na antecipação de recursos provenientes da comercialização de 

determinado direito creditório do agronegócio. Dada a intensa necessidade de recursos financeiros para viabilizar a 

produção e/ou a industrialização de determinado produto agrícola, o agronegócio é um setor demandante de crédito. 

 

Em razão da importância para a economia brasileira, comprovada pela sua ampla participação no nosso PIB, o 

agronegócio historicamente esteve sempre associado a instrumentos públicos de financiamento. Esse financiamento se 

dava principalmente por meio do SNCR, o qual representava políticas públicas que insistiam no modelo de grande 

intervenção governamental, com pequena evolução e operacionalidade dos títulos de financiamento rural instituídos pelo 

Decreto-Lei nº 167, de 14 de fevereiro de 1967, tais como: (i) a cédula rural pignoratícia; (ii) a cédula rural hipotecária; 

(iii) a cédula rural pignoratícia e hipotecária; e (iv) a nota de crédito rural. 

 

Porém, em virtude da pouca abrangência desse sistema de crédito rural, se fez necessária a reformulação desta política 

agrícola, por meio da regulamentação do financiamento do agronegócio pelo setor privado. Assim, em 22 de agosto de 

1994, dando início a esta reformulação da política agrícola, com a publicação da Lei 8.929, foi criada a CPR, que pode 

ser considerada como o instrumento básico de toda a cadeia produtiva e estrutural do financiamento privado 

agropecuário. A CPR é um título representativo de promessa de entrega de produtos rurais, emitido por produtores rurais, 

incluindo suas associações e cooperativas. Em 2001, com as alterações trazidas pela Lei Federal nº 10.200, foi permitida 

a liquidação financeira desse ativo, por meio da denominada CPR-F. 

 

A criação da CPR e da CPR-F possibilitou a construção e concessão do crédito via mercado financeiro e de capitais, 

voltado para o desenvolvimento de uma agricultura moderna e competitiva, que estimula investimentos privados no 

setor, especialmente de investidores estrangeiros, trading companies e bancos privados.  

 

Ainda neste contexto, e em cumprimento às diretrizes expostas no Plano Agrícola e Pecuário 2004/2005, que anunciava a 

intenção de criar títulos específicos para incentivos e apoio ao agronegócio, foi publicada a Lei 11.076, pela qual foram 

criados novos títulos para financiamento privado do agronegócio brasileiro, tais como: o CDA (Certificado de Depósito 
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Agropecuário), o WA (Warrant Agropecuário), o Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio – CDCA, a LCA 

(Letra de Crédito do Agronegócio) e o Certificado de Recebíveis do Agronegócio – CRA. 

 

Com a criação desses novos títulos do agronegócio, agregados com a CPR e a CPR-F, o agronegócio tornou-se um dos 

setores com maior e melhor regulamentação no que se referem aos seus instrumentos de crédito. 

 

O CDA é um título de crédito representativo da promessa de entrega de um produto agropecuário depositado em 

armazéns certificados pelo Governo Federal ou que atendam a requisitos mínimos definidos pelo Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e o WA é um título de crédito representativo de promessa de pagamento em 

dinheiro que confere direito de penhor sobre o CDA correspondente, assim como sobre o produto nele descrito. Tais 

títulos são emitidos mediante solicitação do depositante, sempre em conjunto, ganhando circularidade e autonomia, 

sendo que ambos podem ser comercializados e utilizados como garantias em operações de financiamento pelos 

produtores, e constituem títulos executivos extrajudiciais. 

 

O Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio – CDCA, por sua vez, é um título de crédito nominativo de livre 

negociação representativo de promessa de pagamento em dinheiro e constitui título executivo extrajudicial. Sua emissão 

é exclusiva das cooperativas e de produtores rurais e outras pessoas jurídicas que exerçam a atividade de 

comercialização, beneficiamento ou industrialização de produtos e insumos agropecuários ou de máquinas e 

implementos utilizados na produção agropecuária. 

 

O Certificado de Recebíveis do Agronegócio – CRA é o título de crédito nominativo, de livre negociação, de emissão 

exclusiva das companhias securitizadoras de direitos creditórios do agronegócio, representativo de promessa de 

pagamento em dinheiro e constitui título executivo extrajudicial. 

 

Regime Fiduciário 
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Com a finalidade de lastrear a emissão de CRA, as companhias securitizadoras podem instituir o regime fiduciário sobre 

créditos do agronegócio.  

 

O regime fiduciário é instituído mediante declaração unilateral da companhia securitizadora no contexto do termo de 

securitização de direitos creditórios do agronegócio e submeter-se-á, entre outras, às seguintes condições: (i) a 

constituição do regime fiduciário sobre os créditos que lastreiem a emissão; (ii) a constituição de patrimônio separado, 

integrado pela totalidade dos créditos submetidos ao regime fiduciário que lastreiem a emissão; (iii) a afetação dos 

créditos como lastro da emissão da respectiva série de títulos; (iv) a nomeação do agente fiduciário, com a definição de 

seus deveres, responsabilidades e remuneração, bem como as hipóteses, condições e forma de sua destituição ou 

substituição e as demais condições de sua atuação. 

 

O principal objetivo do regime fiduciário é determinar que os créditos que sejam alvo desse regime não se confundam 

com o da companhia securitizadora de modo que só respondam pelas obrigações inerentes aos títulos a ele afetados e de 

modo que a insolvência da companhia securitizadora não afete os patrimônios separados que tenham sido constituídos. 

 

 

O Prospecto Preliminar estará disponível na data da divulgação do Aviso ao Mercado nos seguintes endereços e páginas 

da rede mundial de computadores da Emissora ou do Coordenador Líder em meios físico e eletrônico, nos endereços 

indicados abaixo:  

 

• XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 

S.A.  

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.600, 10º andar, conjuntos 101 e 102, Itaim Bibi 

São Paulo – SP  

CEP 04538-132 

At.: Fábio Fukuda 

Telefone: (11) 3526-1300 

E-mail: dcm@xpi.com.br | juridicomc@xpi.com.br 

mailto:estruturacao@xpi.com.br
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Website: www.xpi.com.br 

Link para acesso direto ao Prospecto:  

(neste website, clicar em “Investimentos”, depois clicar em “Oferta Pública”, em seguida clicar em 

“CRA Batatais - Oferta Pública de Distribuição da 169ª e 170ª Séries da 1ª Emissão de Certificados de 

Recebíveis do Agronegócio da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.” e 

então, clicar em “Prospecto Preliminar”); 

 

• ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A.  

Avenida Pedroso de Morais, 1.533, 3º andar, conjunto 32 

São Paulo – SP 

CEP 05419-001 

At.: Cristian de Almeida Fumagalli 

Telefone: (11) 3811-4959 

E-mail: cristian@ecoagro.agr.br 

Website: www.ecoagro.agr.br  

Link para acesso direto ao Prospecto: http://www.ecoagro.agr.br/prospecto/  

(neste website, clicar em “Baixar PDF” na seção “Prospecto Preliminar CRA 169ª e 170ª”) 

 

• Mercado Organizado 

 

B3 – SEGMENTO CETIP UTVM 

Praça Antônio Prado, 48, Centro 

São Paulo – SP  

CEP 01010-901 

Site: www.cetip.com.br (neste website, acessar "Comunicados e Documentos", acessar "Prospectos", 

clicar em "Prospectos do CRA" e, em seguida, buscar por "Eco Sec. Dtos. Credit. Agronegócio S/A" e 

escolher o Prospecto Preliminar da 169ª e 170ª Série da 1ª Emissão com data mais recente)  
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COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS – CVM  

Rua Sete de Setembro, 111, Rio de Janeiro – RJ ou  

Rua Cincinato Braga, 340, 2º, 3º e 4º andares, São Paulo – SP  

Site: www.cvm.gov.br (neste website, acessar "Central de Sistemas", clicar em "Informações sobre 

Companhias", clicar em "Informações Periódicas e Eventuais (ITR, DFs, Fatos Relevantes, 

Comunicados ao Mercados, entre outros)" buscar e clicar em "Eco Sec. Dtos. Credit. Agronegócio S/A”, 

selecionar “Documentos de Oferta de Distribuição Pública" e, por fim, acessar "download" na seção cujo 

assunto for "Prospecto Preliminar CRA 169ª e 170ª Série")  

 

Adicionalmente, o Formulário de Referência da Emissora encontra-se disponível na seguinte página da rede mundial de 

computadores: www.cvm.gov.br (neste website, acessar "Informações de Regulados" ao lado esquerdo da tela, clicar em 

"Companhias", clicar em "Consulta a Informações de Companhias", clicar em "Documentos e Informações de 

Companhias", buscar "Eco. Sec. Dtos. Credit. do Agronegócio S/A", e selecionar "Formulário de Referência"). 

 

A apresentação das informações sobre a distribuição pública da 169ª e 170ª séries da 1ª (primeira) emissão de 

certificados de recebíveis do agronegócio da Emissora (a “Oferta” e os “CRA”, respectivamente) não constitui venda, 

promessa de venda, oferta à venda ou subscrição de valores mobiliários, o que somente poderá ser feito após o registro 

dos CRA na CVM. 

 

A Oferta não foi registrada automaticamente. Assim, somente após o registro da Oferta na CVM a distribuição dos CRA 

poderá iniciar-se. O pedido de registro da Oferta foi apresentado à CVM em 29 de março de 2018 e está sob a análise da 

referida autarquia. 

 

A Oferta encontra-se em análise pela CVM. Este material apresenta informações que estão integralmente contidas nos 

documentos sob análise da CVM. Assim, caso aqueles documentos sejam modificados em razão de exigência da CVM 
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ou por qualquer outro motivo, estas informações aqui constantes poderão também ser modificadas. Para informações 

atualizadas, vide o Prospecto Preliminar da Oferta. 

 

A Oferta encontra-se em análise pela CVM para obtenção de registro. Portanto, os termos e condições da Oferta e as 

informações contidas neste Material Publicitário e no Prospecto Preliminar estão sujeitos a complementação, correção ou 

modificação em virtude de exigência da CVM. 

 

A EMISSORA ESTÁ REALIZANDO UMA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE 

CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DE SUA EMISSÃO EM PROCESSO DE 

REGISTRO PERANTE A CVM. LEIA O PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA 

EMISSORA ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO FATORES DE RISCO. 

 

Este material é confidencial, de uso exclusivo de seus destinatários e não deve ser reproduzido ou divulgado a quaisquer 

terceiros, sendo proibida sua reprodução, total ou parcial. 

 

As informações aqui apresentadas constituem resumo dos termos e condições da Oferta, os quais se encontram descritos 

no Prospecto Preliminar e no Termo de Securitização. 

 

Coordenador Líder 

 

 

 

 

 

 

É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PROSPECTO PRELIMINAR E DO TERMO DE 

SECURITIZAÇÃO DOS CRA PELO INVESTIDOR ANTES DO INVESTIMENTO DE SEUS RECURSOS. 
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