
10ª Conferência Internacional da LARES 

Setembro 15-17, 2010                São Paulo, Brasil 
 

 

Modelo de Estruturação de Funding para Implantação de 

Empreendimentos de Base Imobiliária, no Modelo Built-to-Suit com 

Financiamento Através de Emissão de Certificados de Recebíveis 

Imobiliários (CRI’s) não Performados. 
 

Carlos Eduardo Poli Sisti 1 

1 Aluno de MBA / USP –Real Estate Economia Setorial e Mercado, Av. Nações Unidas 8.501 – 15º and., 
Brasil – carlosp@bracor.com.br  

 

RESUMO 

Apresentação de um modelo de financiamento imobiliário, para a construção de um empreendimento 
comercial de base imobiliária, na modalidade de construção sob medida (Built-to-Suit ou BTS) através da 
emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) não performados.  
Os CRI’s subscritos serão lastreados nos recebíveis dos alugueis devidos durante o período do contrato de 
locação firmado entre o locatário e o empreendedor (locador) através de  uma Sociedade de Propósito 
Específica (SPE) pelo período de operação indicado no contrato (geralmente de 10 anos).   
Os CRI’s serão considerados não performados, pois serão emitidos antes da conclusão da construção do 
imóvel, ou seja, serão emitidos durante o período de construção (ciclo de implantação) e, portanto antes 
da obtenção do Habite-se. 
As garantias de recebimentos dos alugueis do locatário, bem como o desempenho da construção da 
edificação, no tocante ao cumprimento do prazo de conclusão e a qualidade da obra, sob a 
responsabilidade do empreendedor, são fatores considerados importantes para a avaliação deste ativo. 
O locatário deverá apresentar garantias firmes para o cumprimento do contrato de locação, garantindo o 
pagamento de todo o valor da locação pelo período estipulado no contrato de BTS. A análise do crédito 
do locatário, por empresas de Rating é uma forma de garantir a qualidade do investimento. 
O empreendedor, através da Sociedade de Propósito Específico (SPE) criada para gerir este 
empreendimento, contratará uma construtora, para a execução das obras em regime de construção que 
garanta a valor de construção durante o período de implantação. A garantia da conclusão da construção do 
imóvel será feita através de emissão de seguro de Performance Bond, por parte da construtora. 
Esta análise mostrará os resultados financeiros sob a perspectiva do investidor que comprará os CRIs e do 
empreendedor que obterá o financiamento para a implantação do empreendimento através da venda destes 
recebíveis e da venda do imóvel após o ciclo de locação, mas ainda dentro do ciclo operacional do 
imóvel. 
 

Palavras-chave: Real Estate, Investimento Imobiliário, Financiamento, Built-to-Suit, Empreendimento 
de Base Imobiliária. 
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Funding Structure for the Development of Real Estate Built-to-Suit for 
Rent and Loan Through Issuance of Commercial Mortgage Backed 

Security (CMBS), Non-Performing. 

 

 

ABSTRACT 

 

This paper presents the structure of a loan pattern for a Real Estate investment for rent, on a Built-to-Suit 
construction through issuance of Commercial Mortgage Backed Security (CMBS), non-performing. The 
underwritten non-performing CMBS will be backed on the receivable rentals during the period of the 
contract between the tenant and the landlord through a specially created third party that is called a 
Special-Purpose Vehicle (SPV) for contract period (usually ten years). The CMBS are considered non-
performing because they will be issued before the building completion, i.e., they will be issued nearly the 
first month of construction schedule, and therefore prior to the utilization license, issued by the City-Hall 
(Habite-se). The CMBS are treated as conservative security investments, since the guarantee of the 
payments received, as well as the quality and fulfillment of construction deadlines are under the 
responsibility of the landlord and are an important fact in this analysis. The tenant must provide firm 
contract guarantee for the accomplishment of the rental, guaranteeing the payment of the full rental 
contract period according to Built-to-Suit. The tenant credit’s analysis made by a rating agency is one 
way to guarantee this credit. The landlord works through a SPV, which has been created to manage this 
investment, will hire a construction company to execute the work. The construction costs and the 
construction term will be guarantee by Performance Bond surety. This analysis will give the perspective 
of investments as for the investor, who will acquire the CMBS, as for the entrepreneur, who will obtain 
the loan for implementing the investment through the sale of these CMBS and the building at the end of 
the contract term. 
 

 

Key-words: Real Estate, Investment Trust, Financing, Buit-to-Suit, Investment Company for Rent. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
O empreendimento modelo utilizado para este estudo, foi desenvolvido em cima de diretrizes 
que podemos considerar padrão para o modelo de imóvel comercial de base imobiliária cuja 
função é ser um Centro de Distribuição, atendendo preceitos de logística, no que tange a 
localização e desenvolvimento de determinada região onde o empreendimento está inserido. 
 
1.1.  O Empreendimento: 
O empreendimento é um galpão industrial, para uso como Centro de Distribuição (CD), de 
armazenagem de matérias primas e produtos prontos. 
O projeto compreende área construída, na fase inicial, de aproximadamente 15.000 m² em 
terreno de 25 mil m² o que possibilitará uma pequena expansão da área construída.  
 
1.1.1.  Especificações a respeito do empreendimento: 
As especificações abaixo visam identificar às características do imóvel e desta forma a qualidade 
da construção, para avaliação de depreciação e venda do ativo.   
 
• Energia: Considerada  1 entrada de energia de 500 kVa. 
• Sistema de segurança: CFTV com 32 câmeras no perímetro externo do armazém e cerca em 
alambrado com mourões e concertina. 
• Portaria de 150 m² com vidros blindados e 2 torniquetes para acesso de pedestres 
• Piso externo intertravado de concreto. 
• 1 gerador para emergência para atendimento de pontos essenciais iluminação, sistema de CFTV 
e telefonia 
• ETE ‐ Estação de tratamento de esgoto. 
• 1 poço artesiano. 
• Área administrativa de 500m² equipada com ar‐condicionado em splits high wall. 
  
1.1.2.  Informações básicas do galpão: 
• Carga estimada do piso de concreto interno: 6 ton/m². 
• Estimativa de 6 trocas internas de ar por hora. 
• Pé direito: 12 metros 
• Reservatório de água metálico, dimensionado para 700 m³ 
• Sistema de combate a incêndio com hidrantes, extintores, detectores de fumaça e alarme de 
incêndio. 
• Cobertura em telha metálica, espessura mínima de 55 mm, isolamento termo‐acústico em face-
felt, com 4% de iluminação natural (telhas translúcidas). 
• Pilares estruturais para instalação de ponte rolante (por conta do cliente) com capacidade para 
20 ton. em concreto armado, pré-moldado, com vãos de 5 m e duas linhas de vigas de concreto 
• 6 docas com niveladores e portas seccionais. 
• 1 porta guilhotina para rampa de serviços. 
 
1.1.3.  Iluminação: 
• Armazém, Docas e Stage ‐ 200 lux 
• Vestiários e Picking área ‐ 300 lux 
• Escritórios ‐ 500 lux 
• Marquise das docas ‐ 100 lux 
• Pátio de manobras /Áreas de acesso ‐ 25 lux. 
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1.2.  Terreno: 

O terreno escolhido, por questões estratégicas, localiza-se na região de Indaiatuba, no 
entroncamento da Rodovia Eng. Ermênio de Oliveira Penteado e Estrada General Motors, 
próxima aos novos centros automobilísticos instalados na região, bem como a aproximadamente 
120 km de São Paulo e a 20 km do Aeroporto de Viracopos. Sua topografia plana, necessitando 
pouco movimento de terraplenagem e facilitando a execução da drenagem compensa o custo do 
terreno, avaliado em 4.000 R$mil. 

Abaixo segue relação das áreas e terrenos apresentados ao cliente, a título de ilustração: 

 
Tab.1: Prospecção de Terrenos para Empreendimento Comercial1 

 

Produto Destinado a Centro de Distribuição 

Estudo de Mercado dos Produtos 

Região: Interior de São Paulo - Entre as cidades de São Paulo e Campinas 
      [R$] 

Item Terreno / Localização Área –[ m²] Valor [ / m²] Valor Total 

1  Hortolândia  20.000            80,00        1.600.000,00  

2  Hortolândia  40.000            80,00        3.200.000,00  

3  Cabreuva  43.000            55,00        2.365.000,00  

4  Vargem Grande Paulista  85.000            85,00        7.225.000,00  

5  Itupeva  43.500            70,00        3.045.000,00  

6  Indaiatuba  25.000          160,00        4.000.000,00  

7  Indaiatuba  35.000          182,00        6.370.000,00  

8  Jundiaí  35.800          180,00        6.444.000,00  

9  Jaguariuna  50.000            60,00        3.000.000,00  

 

1.3.  Localização: 
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2. METODOLOGIA 
 

2.1. O Modelo Built-to-Suit: 
As operações de Built-to-Suit, ou construção sob medida, consistem na celebração de um 
negócio jurídico onde uma das partes (empreendedor) adquire determinado imóvel e realiza um 
empreendimento imobiliário de acordo com os objetivos e padrões determinado pela outra parte 
(locatário), que loca o empreendimento por prazo determinado. A contrapartida é o pagamento 
de locação, sob contrato atípico (não regido pela lei do inquilinato - Lei 8.245/91), normalmente 
de longo prazo de duração, firmado em caráter irrevogável e irretratável, com garantias de 
cumprimento do pagamento da locação através de todo o período de vigência do contrato. A 
obrigação fica atrelada ao investimento realizado e não ao empreendimento imobiliário. A 
operação permite ainda uma série de benefícios fiscais decorrentes desta locação, os pagamentos 
da locação são contabilizados como despesas no balanço da locatária, reduzindo o lucro com 
conseqüente redução do Imposto de Renda. 
Do seu lado, o empreendedor assume os riscos da construção, as penalidades decorrentes dos 
atrasos na entrega da unidade, as questões ambientais e muitas vezes de manutenção. 
Neste exemplo, o empreendedor contratou uma construtora, que será a única responsável pela 
construção do empreendimento, inclusive dos serviços de terraplenagem, projetos executivos, 
aprovações legais, auto de vistoria do corpo de bombeiros (AVCB), e a obtenção do Habite-se. 
O empreendedor realiza a concepção básica do projeto em conjunto com o locatário, analisa a 
viabilidade da compra do terreno, gerencia as obras através de sua equipe técnica e de empresas 
terceiras especializadas, garante o cumprimento de prazo e qualidade na entrega da obra e, ainda, 
mantém contato freqüente com o inquilino durante o prazo de duração do contrato visando 
atender as suas necessidades ao longo deste período. 
O empreendedor também é o responsável pela criação e manutenção da Sociedade de Propósito 
Específico (SPE) empresa que será a responsável pela gestão do empreendimento, dos processos 
de aquisição do terreno, gerenciamento e acompanhamento da construção, e a venda dos 
Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) através de companhias de securitização. 
 
 

2.2.  Valor de Locação: 
“Tendo em vista as necessidades de crescimento do País, segundo a CB Richard Ellis (CBRE), o 

segmento de galpões e centros de distribuição tende a se desenvolver ao longo dos próximos 

anos. 

A absorção bruta e líquida vem apresentando comportamento satisfatório, mantendo as taxas de 

vacância inferiores a 10% no Estado de São Paulo (9,6% no terceiro trimestre de 2009). 

Taxas nos níveis atuais justificam incrementos nos valores de locação, em especial em regiões 

como Barueri e Grande Campinas, cujas taxas de vacância correspondem a 6,7% e 9,4%, 

respectivamente. 

Os valores de locação vêm apresentando constante crescimento em função da demanda por 

áreas industriais e de logística de qualidade, com crescimento de aproximadamente 50% no 

período de 2005 a 2009.” 
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2.3.  Preços Praticados: 
“Os preços locativos para galpões e centros de distribuição estão diretamente relacionados às 

suas especificações e localização. De acordo com dados da CBRE, os preços praticados em 

imóveis industriais podem ser divididos em dois grupos:  

(i) imóveis de 1ª Linha, compreendendo imóveis novos, com boas especificações e 

próximos as principais rodovias; e  

(ii)  imóveis de 2ª Linha, quais sejam, imóveis antigos, com baixas especificações e 

localizados em regiões secundárias.  

 

A tabela a seguir contém um resumo dos valores locativos praticados em cada região de São 

Paulo:" 

Tab.2: Faixa de valores de Locação (Classe A )2 

 

 

(2) 
 

2 Fonte: Relatório CBRE - CB Richard Ellis / 2009 

 

 

2.4.  O Cliente:  
Filial de empresa multinacional do ramo logístico, está buscando nova localização para 
implantação de seu novo Centro de Distribuição (CD), onde armazenarão produtos brutos para 
abastecimento de sua fábrica e também produtos prontos para distribuição a seus clientes. 
A preferência por terreno na região do interior do Estado de São Paulo, restrito ao eixo cidade de 
São Paulo – Campinas indica razões estratégicas do ponto de vista de distribuição de seus 
produtos e recebimento de sua matéria prima, atendendo assim o novo pólo logístico em 
desenvolvimento na região de Indaiatuba / Salto e a proximidade com o Aeroporto de Viracopos 
em Campinas. 
As garantias contratuais de cumprimento das clausulas do contrato atípico de locação, com prazo 
de duração estipulado em 10 (dez) anos, e possibilidade de renovação do prazo por mais 5 
(cinco) anos, foi feita através de fiança da matriz contra o inadimplemento do locatário. As 
cláusulas amplas e abrangentes, do contrato, reduzem drasticamente o risco de inadimplemento 
do locatário, dando a segurança necessária aos investidores quanto ao recebimento do valor do 
aluguel. 
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2.5.  O Construtor: 
A empresa construtora contratada para a gestão do processo de construção será a única 
responsável por todas as etapas dos serviços e aprovações necessárias ao pleno funcionamento 
do imóvel. Isto envolve a responsabilidade pela obtenção das licenças legais para início e fim da 
obra, o desenvolvimento dos projetos executivos, os serviços de terraplenagem e drenagem. Para 
tanto foi firmado com a SPE responsável por este empreendimento, um contrato de construção 
na modalidade preço fechado, com garantias através da emissão de seguros de Performace Bond, 
e multas por atraso na entrega ou inadimplemento de qualquer item do contrato. 
 

2.6.  O Empreendedor:  
O empreendedor, para o desenvolvimento deste produto, criará uma SPE, que será a responsável 
pela gestão de todo o processo, desde a prospecção e aquisição do terreno, o desenvolvimento do 
projeto, a contratação da construtora, o gerenciamento e acompanhamento das obras, a entrega 
final ao cliente e o processo de securitização dos recebíveis imobiliários. 
O empreendedor, através desta SPE, por sua vez, assume as responsabilidades contratuais e 
multas por atraso na entrega do imóvel ao locatário, na data acordada. 
 
2.7.  Securitização através de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI): 
Os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) são títulos de crédito nominativo, de livre 
negociação, lastreado em créditos imobiliários e constitui promessa de pagamento em dinheiro. 
O empreendedor cederá a uma securitizadora de créditos imobiliários os recebíveis do contrato 
de locação Built-to-Suit, incluindo multas e indenizações. 
Utilizando do lastro de recebíveis do contrato de locação, a securitizadora os vincula à emissão 
dos CRI’s. 
Os recursos advindos da subscrição e integralização dos CRIs pelos investidores são utilizados 
pelo empreendedor / locador para finalização do empreendimento imobiliário. 
O modelo proposto para este projeto envolve um investimento total de 19.000 R$ mil, sendo 
4.000 R$ mil de terreno com pagamento à vista e 15.000 R$ mil de custo de construção 
desembolsado linearmente no prazo de duração das obras, programado para 6 (seis) meses.  
O Projeto será financiado com 15.735 R$ mil de dívida (CRI não performado) que serão 
emitidos 1 (um) mês após o início das obras. O prazo de locação e da dívida serão de 10 anos 
mais 5 (cinco) meses referente ao prazo remanescente da obra. O montante securitizado foi 
arbitrado em aproximadamente 72% do valor de locação a uma taxa de 12,00% a.a. eq. efetiva 
acima do IGP (lembrando que o custo da dívida depende da qualidade de crédito do devedor), 
garantindo também que a sobra de caixa possa cobrir os gastos da SPE (despesas operacionais 
com funcionários, com a securitizadora, gastos operacionais, etc.) e o retorno do investimento do 
empreendedor. 
O saldo do investimento para a implantação do projeto, no valor de 3.364 R$ mil, será suportado 
pelo empreendedor, através de recursos próprios. 
O valor do aluguel, por metro quadrado mensal será de 21,11 R$/m², calculado em função de um 
Cap-Rate de 20% (vinte por cento) sobre o custo de implantação. 
Assim, da receita do fluxo mensal de locação no valor de R$ 316.667, R$ 228.695 serão 
destinados ao pagamento de juros e amortização do CRI. Os valores dos impostos foram 
considerados sobre o lucro presumido. 
Após a entrega das obras, o inquilino passará a pagar o valor da locação na conta bancária de 
uma securitizadora. A securitizadora por sua vez, repassa 72% aos investidores (através da 
câmara de liquidação) e o restante será destinado à SPE. A câmara de liquidação notificará o 
Banco Central que emitirá um DOC/TED para a conta corrente da corretora do investidor final.  
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2.8.  Garantias: 
A garantia oferecida para a emissão do CRI é a Alienação Fiduciária do imóvel, com base na Lei 
9.514/97. Caso o inquilino não honre sua obrigação, o banco poderá executar o imóvel e pagar os 
investidores.  
O valor do LTV (Loan-To-Value Ratio) de 83% (oitenta e três por cento) indica mais um item de 
garantia para a qualidade do investimento. 
Neste caso de CRI não performado, a garantia do empreendedor frente ao seu compromisso de 
entrega do imóvel no prazo acordado no contrato de BTS, será feito através da emissão de um 
seguro de performance Bond, mais as multas contratuais por atraso de entrega da obra de 
responsabilidade da Construtora. 
Os CRI’s subscritos serão lastreados nos recebíveis dos alugueis durante o período do contrato 
firmado entre o cliente final e a SPE, sendo a garantia final o imóvel. Para maior garantia, uma 
empresa de avaliação de risco (rating) será contratada para a avaliação da qualidade dos créditos 
e dos devedores. No Anexo III, indicamos alguns ratings de CRIs emitidos por secutizadoras nos 
últimos anos.   
O modelo desenvolvido prevê a venda do imóvel ao final do prazo locatício de 10 (dez) anos, 
considerando a depreciação do imóvel em 2% (dois por cento) ao ano. 
Para os valores com as despesas operacionais e impostos foram adotadas um custo de 5% (cinco 
por cento) do valor bruto de locação para cobrir os custos operacionais e para os impostos, 
considerando o regime de lucro presumido. 
Para cálculo do Voi0, no valor de 28.868 R$ mil, foi considerado um taxa de atratividade de 9,5 
% (nove e meio por cento) ao ano sobre as receitas operacionais (valor da locação menos as 
despesas operacionais e os impostos). 
Para o Voi10, valor calculado para venda ao final do período de locação considerada a 
desvalorização do imóvel em 2% (dois por cento) ao ano, chegamos ao valor de 23.587 R$ mil e 
assim ao cenário financeiro representado abaixo: 
 

2.8.1.  Ratings 
Para esclarecimento de como as análises de crédito das empresas são avaliadas pelas empresas 
de Rating, indicamos abaixo a identificação da qualidade de crédito segundo a consultora Fitch 
Ratings. 
 
2.8.1.1.  Ratings Nacionais de Crédito de Longo Prazo – Base Fitch Ratings 
Ratings Nacionais são avaliações da qualidade de crédito relativa ao rating do “melhor” risco de 
crédito dentro de um país. O “melhor” risco será geralmente, embora nem sempre, atribuídos 
para todos os compromissos financeiros emitidos ou garantidos pelo estado soberano.  
Um identificador especial para o país em questão será adicionado ao final de todos os ratings 
nacionais, como o ‘AAA(bra)’ para os Ratings Nacionais no Brasil. 
 
AAA (bra)  
Denota o mais alto rating atribuído pela Fitch em sua Escala de Rating Nacional para aquele 
país. Este rating é atribuído ao “melhor” risco de crédito comparado a todos os outros emissores 
ou emissões do mesmo país e normalmente será atribuído a todas as obrigações emitidas ou 
garantidas pelo governo federal.  
 
AA (bra)  
Denota um risco de crédito muito baixo comparado a outros emissores ou emissões do mesmo 
país. O risco de crédito embutido nessas obrigações difere apenas levemente do risco das 
obrigações com o mais alto rating daquele mesmo país.  
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A (bra) 
Denota um risco de crédito baixo comparado a outros emissores ou emissões do mesmo país. 
Contudo, mudanças adversas nas condições dos negócios, econômicas ou financeiras podem 
afetar mais a capacidade de pagamento dessas obrigações no prazo esperado do que no caso das 
categorias de ratings mais elevados.  
 
BBB (bra)  
Denota um adequado risco de crédito comparado a outros emissores ou emissões do mesmo país. 
Todavia, mudanças adversas nas condições dos negócios, econômicas ou financeiras têm maior 
probabilidade de afetar a capacidade de pagamento dessas obrigações no prazo esperado do que 
no caso das categorias de ratings superiores. 
 
BB (bra) 
Denota um risco de crédito relativamente fraco comparado a outros emissores ou emissões do 
mesmo país. No âmbito do país, a capacidade de pagamento, no prazo esperado, dessas 
obrigações é incerta e permanece mais vulnerável a mudanças adversas nas condições dos 
negócios, econômicas ou financeiras ao longo do tempo.  
 
B (bra)  
Denota um risco de crédito significativamente fraco comparado a outros emissores ou emissões 
do mesmo país. Os compromissos financeiros correntes estão sendo honrados, mas a margem de 
segurança permanece limitada e a manutenção da capacidade de pagamento, no prazo esperado, 
depende de condições favoráveis dos negócios, econômicas ou financeiras.  
 
CCC (bra), CC (bra), C (bra) 
Estas categorias de Rating Nacional denotam um risco de crédito extremamente fraco comparado 
a outros emissores ou emissões do mesmo país. A capacidade de honrar os compromissos 
depende apenas da continuação de condições favoráveis dos negócios, econômicas ou 
financeiras.  
 
DDD (bra), DD (bra), D (bra) 
Estas categorias de Rating Nacional são atribuídas a emissores ou obrigações que estão 
inadimplentes no momento.  
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2.8.1.2.  Notas para Ratings Nacionais de Longo e Curto Prazo:  
 
Um identificador especial para o país em questão será adicionado a todos os ratings nacionais. 
Para finalidade ilustrativa, (bra) foi utilizado acima.  
Os modificadores "+" ou "-" podem ser adicionados a um rating para denotar sua posição relativa 
nas categorias principais de rating. No caso de ratings de Longo Prazo 'AAA(bra)' e categorias 
abaixo de 'CCC(bra)', tais sufixos não são adicionados. O modificador “+” pode ser adicionado 
ao rating de Curto Prazo ‘F1(bra)’. (Os modificadores +/- são usados apenas para emissões 
dentro da categoria ‘CCC(bra)’, enquanto emissores somente são avaliados com o rating 
‘CCC(bra)’ sem o uso destes modificadores.) 
Retirado: um rating é retirado quando a Fitch considerar inadequada a quantidade ou a 
qualidade da informação disponível; quando uma obrigação vencer, for resgatada ou 
refinanciada; ou outra razão que Fitch considere suficiente.  
Observação: ratings são colocados sob Observação para notificar os investidores que há 
razoável probabilidade de uma mudança da classificação e a provável direção de tal mudança. 
Esta pode ser ‘Positiva’, indicando uma potencial elevação; ‘Negativa’, para um potencial 
rebaixamento; ou é ‘Indefinida’, se os ratings puderem ser elevados, rebaixados ou mantidos. A 
Observação é tipicamente resolvida num período relativamente curto. 
Perspectiva: uma Perspectiva de rating indica em qual direção um rating é provável de ser 
alterado num prazo entre um e dois anos. Perspectivas podem ser positivas, estáveis ou 
negativas. Uma Perspectiva de rating Positiva ou Negativa não implica que uma mudança da 
classificação seja inevitável. Similarmente, ratings cujas perspectivas são estáveis podem ser 
elevados ou rebaixados antes da mesma mudar para Positiva ou Negativa se as circunstâncias 
assegurem tal ação. Ocasionalmente, a Fitch Ratings pode não conseguir identificar a tendência 
fundamental. Nestes casos, a Perspectiva de rating pode ser descrita como Indefinida. 
Em certos países, os reguladores estabeleceram escalas de ratings de crédito a serem usadas em 
seus mercados domésticos, com nomenclatura específica. Nestes países, nossas definições de 
Rating Nacional de Curto Prazo para F1+(xxx), F1(xxx), F2(xxx) e F3(xxx) podem ser 
substituídas pelas escalas regulatórias, como, por exemplo, A1+, A1, A2 e A3.  (3) 

 

3Fonte: Fitch Ratings   
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3. RESULTADOS 
 

3.1.  Cenários Financeiros: 

 

Tab. 3: Cenário e Qualidade do Empreendimento- BTS / Indaiatuba 

 Terreno:    

 Área Terreno (m²)  25.000 

 Valor Terreno (R$)  4.000.000 

 Valor Terreno (R$/m²)  160 

 Construção:    

 Área Construída (m²)  15.000 

 Valor Construção (R$)  15.000.000 

 Valor Construção (R$/m²)  1.000 

 Prazo de Construção   6 meses  

 CRI:    

 Mês de emissão do CRI  -4 

 % Aluguel Securitizado  72% 

 LTV  83% 

 Prazo do CRI  10 anos + 5meses 

 Ano da Venda de Imóvel   ano 10  

 Taxa CRI (a.a. efet. acima IGP)  12% 

 Valor CRI (R$)  15.735.751 

 Pagamento Financiamento-CRI (R$) Mensal  228.695 

 Locação:    

 Prazo de Locação   10 anos  

 Valor Aluguel Mensal (R$)  316.667 

 Valor Aluguel (R$/m²/mês)  21,11 

 Despesas Operacionais Mensais  15.833 

 Despesas com Impostos Mensais  44.012 

 Valor do Imóvel:    

 Voi0  28.868.291 

 Voi10  23.587.495 

 TIR:    

 TIR do Projeto (a.a. efet. acima IGP)  28,45% 
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4.  CONCLUSÃO 
 
 
Na análise acima podemos verificar que as condições financeiras do projeto atendem a todos os 
stakeholders. 
O locatário, cliente final, na possibilidade de poder operar em um imóvel construído para atender 
especificamente suas necessidades de demanda e operação, inclusive na localização por ele 
escolhida, além das vantagens contábeis auferidas na operação de locação. 
O investidor, comprador dos Certificados de Recebíveis Imobiliários não performados, conta 
com uma rentabilidade segura e firme para seu investimento sendo a aplicação considerada 
conservadora e segura, e o risco durante o processo de construção, minimizado através dos 
seguros contratados e após a construção, através das garantias que o locatário deverá apresentar, 
juntamente com o processo de alienação fiduciária do imóvel. 
O empreendedor poderá financiar a construção do imóvel, através da venda dos Certificados de 
Recebíveis Imobiliários, antes da conclusão das obras, minimizando sua exposição de caixa e 
obtendo retorno garantido e seguro para seu capital investido, além de contar com a possibilidade 
de venda do ativo ao final do contrato. 
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