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Disclaimer

As opiniões e conclusões aqui apresentadas são
de responsabilidade do apresentador não
refletindo
necessariamente
a
posição
institucional da Comissão de Valores Mobiliários.
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FIDC e CRI - Planejamento Estratégico da CVM
As taxas de crescimento dos FIDCs e CRIs são indicadores
estratégicos para a economia e um dos vetores de crescimento do
mercado de capitais, presentes em nossa visão de futuro



Projeções da CVM para o mercado de securitização em 2023
Produto

Visão conservadora Visão otimista

FIDC
CRI

182 bilhões
149 bilhões

163 bilhões

Fonte: CVM
OBS: para maiores detalhes sobre as premissas utilizadas, consultar o Planejamento Estratégico da CVM, disponível em nosso
website (www.cvm.gov.br).
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Panorama da Indústria de FIDC
Números – mar/2014


27 Administradores



10 Custodiantes



112 Gestores



Patrimônio Líquido: R$ 49 bilhões (excluído o FIDC-NP do Sistema Petrobras)




Direitos creditórios






80% FIDC, 20% FIDC-NP

FIDC (49% CASRB* e 51% SASRB); FIDC-NP (17% CASRB* e 83% SASRB)

431 FIDCs em atividade (355 condomínios fechados e 76 abertos)


294 FIDC (ICVM 356/01) – 239 fechados e 55 abertos



115 FIDC-NP (ICVM 356/01 e ICVM 444/06) – 99 fechados e 16 abertos



22 FICFIDC – (ICVM 356 ou 444) – 17 fechados e 5 abertos



68% FIDC, 26% FIDC-NP, 6% FICFIDC

8.553 cotistas
* CASRB – Com aquisição substancial de riscos e benefícios; SASRB – Sem aquisição substancial de riscos e benefícios
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Evolução recente dos FIDC

CAGR e Patrimônio (milhões)
40%

70.000

35%
36%

60.000

59.378

32%

35%

53.062
30%
50.000

52.981
42.320

25%

26%

40.000

20%
30.000

Patrimônio

23%

20%

34.516
30.685

27.274

CAGR

20%
17%

15%

20.000
10%

20.180
14.862
10.000

5%

0%

-

dez/05

dez/06

dez/07

dez/08

dez/09

dez/10

dez/11

dez/12

dez/13

Fonte: CVM
OBS: PL dos FIDC incluem FIDC-NP (excluindo o FIDC-NP do Sistema Petrobras)

Indústria de Fundos Estruturados - R$ 275,7 bilhões - Crescimento de 29% em 2013.
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Evolução Histórica Comparada

CAGR 2005-2013

CAGR 2008-2013
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* FIDC (excluindo o FIDC-NP do Sistema Petrobras)
** Crédito = estoque de crédito.

FII
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FI 409

Fonte: CVM e IPEAData (Crédito)
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Contexto das mudanças recentes - FIDC
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Contexto das mudanças recentes - FIDC
Mercados usualmente transferem e precificam de forma eficiente os riscos de
crédito, liquidez, mercado e operacional, mas não o risco de fraudes, como às
relacionadas a não existência de ativos lastro de VM.


Tais riscos podem minar a confiança dos investidores e a própria existência
do mercado.

Foco das alterações normativas (ICVM 531):


Mitigação do conflito de interesses



Melhor definição do papel dos principais participantes



Fluxo financeiro
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Instrução CVM nº 531
O que permaneceu?
Art. 38: Responsabilidades do custodiante:


Validar os critérios de elegibilidade (inc. I);



Verificar a documentação que evidencia o lastro (inc. II);



Liquidar física e financeiramente os direitos creditórios (inc. IV);



Fazer a cobrança, guarda e manter em perfeita ordem a documentação
relativa aos direitos creditórios (incs. V, VI e VII);



Desde que previsto no Regulamento: isenção para a verificação do lastro
caso o reduzido valor médio não justifique sua realização, exceto para
créditos substituídos e inadimplidos.
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Instrução CVM nº 531
Dúvidas!
Principais questões após a edição da norma:


Fluxo de pagamento dos recebíveis


Os recursos não transitam mais pela conta do cedente, com exceção para o caso de conta
escrow (sob controle da instituição custodiante)



Lastro dos direitos creditórios




Documentos que permitam o fundo realizar a cobrança do recebível

Verificação do lastro dos créditos (entrada)


Ainda é possível isentar o custodiante da verificação, desde que previsto em regulamento,
excetuando-se os casos de substituição e inadimplemento.



A norma não objetivou definir um prazo para tal verificação, tendo em vista as particularidades
de cada estrutura ( I. definição no regulamento do FIDC, considerando II. a natureza do crédito e
III. proximidade de seu ingresso na carteira do FIDC)



Consultor especializado


Suporte e subsídio ao gestor e/ou administrador do FIDC somente.
10

Instrução CVM nº 531
Dúvidas!
Principais questões após a edição da norma:


Agente de cobrança


Apenas para os créditos inadimplidos, observado a regra estabelecida para o fluxo de
pagamento dos recebíveis.



Determinação judicial para que os valores sejam depositados em conta diversa não significa
descumprimento da norma.





A atividade pode ser exercida tanto pelo consultor especializado, como pelo cedente.

Terceirização de atividades


Guarda dos documentos relativos aos créditos e verificação do lastro, desde que o custodiante
possua regras e procedimentos para a verificação da execução dos serviços, sem prejuízo de sua
responsabilidade.



Provisionamento por perdas esperadas.


Caso o administradora tenha condição de verificar detalhadamente o comportamento do
mesmo sacado em cada um dos FIDC sob a sua administração, o efeito vagão deve ser
considerado em todos os fundos, obviamente observado as particularidades e a natureza do
crédito em questão.
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Primeiros impactos da ICVM 531

Carteira por segmento
2012

2013

• Queda do segmento financeiro (Originar -> Distribuir)
• Aumento substancial da participação do segmento comercial
Fonte: CVM
OBS: excluído o FIDC-NP do Sistema Petrobras
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Primeiros impactos da ICVM 531
Principais mudanças estruturais observadas


Guarda dos créditos


Multicedentes /Multissacados - Documentação eletrônica, incluindo o contrato de cessão
dos recebíveis



Crédito consignado (sem emissão de CCB) – Guarda física dos recebíveis



CCBs – Guarda física dos recebíveis



Demais segmentos - soluções diversas

Fluxo financeiro




Crédito consignado, concessões públicas, CCBs– uso de escrow account (Conta Vinculada
sob o controle do custodiante)



Demais segmentos – em geral depósito direto na conta do FIDC
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Percepções e próximos passos - FIDC


FIDC nos termos da ICVM 531 é veículo adequado, pois:


Oferece maior segurança aos investidores;



Aumento de custos operacionais tende a ser compensado por menor exigência de remuneração por
parte dos investidores e por ganhos de escala com o crescimento sustentável da indústria de
securitização no Brasil.



Melhora na percepção de risco pelas agências de rating.



Decisão do Colegiado da CVM


Guarda da documentação dos créditos de FIDC-NP multicedentes e multissacados inadimplidos, no caso
de previsão de indenização ao Fundo diante da impossibilidade de cobrança extraordinária por
insuficiência de documentos probatórios.

Ajustes no Informe Mensal de FIDC




Aprimoramento das informações para os créditos com aquisição substancial dos riscos e benefícios.




Provisão para perdas esperadas e abertura das informações dos cedentes.

Acesso pelos administradores ao SCR – BACEN (ICVM 504)
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O que esperar da Indústria de FIDC?
Crescimento
4 grandes razões
 A indústria de securitização no Brasil ainda é muito
incipiente.
 Fatores demográficos.
 Crescimento econômico e do crédito.
 Restrições ao financiamento puramente bancário.


Concentração bancária;



Restrições regulatórias (Basiléia III).
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Obrigado!
Bruno Luna
gie@cvm.gov.br

