
 

PROSPECTO PRELIMINAR DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO  
DA 1ª (PRIMEIRA) E 2ª (SEGUNDA) SÉRIES DA 93ª (NONAGÉSIMA TERCEIRA) EMISSÃO DA 

 

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. 
Companhia Aberta - CVM nº 2174-1 

CNPJ/ME nº 10.753.164/0001-43 
Avenida Pedroso de Morais, nº 1.553, 3º andar, conjunto 32, Pinheiros, São Paulo - SP, CEP 05419-001 

Lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio devidos pela 

 

VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. 
Companhia Aberta – CVM nº 2471-6 

CNPJ/ME nº 23.373.000/0001-32 
Avenida Saraiva, nº 400, Sala 9, Vila Cintra, Mogi das Cruzes - SP - CEP 08745-900 

no montante total de 

R$1.060.000.000,00 
(um bilhão e sessenta milhões de reais) 

CÓDIGO ISIN DOS CRA Primeira Série: BRECOACRA7E5 
CÓDIGO ISIN DOS CRA Segunda Série: BRECOACRA7F2 

REGISTRO DA OFERTA DOS CRA 1ª SÉRIE NA CVM: [•] - REGISTRO DA OFERTA DOS CRA 2ª SÉRIE NA CVM: [•] 
Classificação de Risco da Emissão (Rating) pela Standard & Poor’s Ratings do Brasil Ltda.: [AA(exp)sf(bra)] 

EMISSÃO DE 1.060.000 (UM MILHÃO E SESSENTA MIL) CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO (“CRA”), SENDO [•] CRA DA PRIMEIRA SÉRIE E [•] CRA DA SEGUNDA SÉRIE, NOMINATIVOS, ESCRITURAIS, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA (“OFERTA”), DA 1ª (PRIMEIRA) 
E 2ª (SEGUNDA) SÉRIES DA 93ª (NONAGÉSIMA TERCEIRA) EMISSÃO (“EMISSÃO”) DA ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. (“EMISSORA” OU “SECURITIZADORA”), COM VALOR NOMINAL UNITÁRIO DE R$1.000 (MIL REAIS) (“VALOR 

NOMINAL UNITÁRIO”), PERFAZENDO O MONTANTE TOTAL DE R$1.060.000.000,00 (UM BILHÃO E SESSENTA MILHÕES DE REAIS) (“VALOR TOTAL DA EMISSÃO”).  
OS CRA SERÃO OBJETO DA OFERTA, A SER CONDUZIDA PELA XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., INSTITUIÇÃO INTEGRANTE DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, COM ENDEREÇO NA CIDADE DE 
SÃO PAULO, ESTADO DE SÃO PAULO, NA AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, Nº 1909, TORRE SUL, 30º ANDAR, CEP 04543-010, INSCRITA NO CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA (“CNPJ/ME”) SOB O Nº 02.332.886/0011-

78, NA QUALIDADE DE INSTITUIÇÃO INTERMEDIÁRIA LÍDER DA OFERTA (“COORDENADOR LÍDER” ou “XP INVESTIMENTOS”), PELO BANCO BTG PACTUAL S.A., INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INTEGRANTE DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, COM 
ESCRITÓRIO NA CIDADE DE SÃO PAULO, ESTADO DE SÃO PAULO, NA AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, Nº 3.477, 14º ANDAR, CEP 05426-100, INSCRITA NO CNPJ/ME SOB O Nº 30.306.294/0002-26 (“BTG PACTUAL”) E PELO UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS 
E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PERTENCENTE AO GRUPO UBS BB SERVIÇOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E PARTICIPAÇÕES S.A., INTEGRANTE DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, COM SEDE NA CIDADE DE SÃO PAULO, 

ESTADO DE SÃO PAULO, AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, Nº 4.440, 7º ANDAR, ITAIM BIBI, CEP 04538-132, INSCRITA NO CNPJ/ME SOB O Nº 02.819.125/0001-73 (“UBS BB” E, QUANDO EM CONJUNTO COM O COORDENADOR LÍDER E O BTG PACTUAL, OS “COORDENADORES”) 
SOB O REGIME DE GARANTIA FIRME DE COLOCAÇÃO PELO COORDENADOR LÍDER, PELO BTG PACTUAL S.A. E PELO BB – BANCO DE INVESTIMENTO S.A. PARA O VALOR TOTAL DA EMISSÃO, CUJO EXERCÍCIO ESTÁ CONDICIONADO AO ATENDIMENTO DAS CONDIÇÕES 
PRECEDENTES PREVISTAS NO CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO QUE DEVERÃO SER CONTINUAMENTE OBSERVADAS E CUMPRIDAS ATÉ O REGISTRO DA OFERTA E DIVULGAÇÃO DO ANÚNCIO DE INÍCIO, SENDO QUE A NÃO IMPLEMENTAÇÃO DE TAIS CONDIÇÕES 

PRECEDENTES NO REFERIDO PRAZO SERÁ ENTENDIDA COMO UMA MODIFICAÇÃO DA OFERTA PARA FINS DOS ARTIGOS 25 A 27 DA INSTRUÇÃO CVM 400 (“GARANTIA FIRME”), NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (“CVM”) N.º 400, 
DE 29 DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME EM VIGOR (“INSTRUÇÃO CVM 400”), DA INSTRUÇÃO DA CVM Nº 600, DE 1º DE AGOSTO DE 2018, CONFORME ALTERADA (“INSTRUÇÃO CVM 600”) E DEMAIS LEIS E REGULAMENTAÇÕES APLICÁVEIS.  
A EMISSÃO E A OFERTA FORAM DELIBERADAS E APROVADAS EM REUNIÃO DA DIRETORIA DA EMISSORA, REALIZADA EM 5 DE MAIO DE 2021, CUJA ATA FOI DEVIDAMENTE ARQUIVADA NA JUCESP SOB O Nº 238.895/21-0, EM SESSÃO DE 21 DE MAIO DE 2021, E 

RERRATIFICADAS EM REUNIÃO DA DIRETORIA DA EMISSORA REALIZADA EM 15 DE JUNHO DE 2021, COM PUBLICAÇÃO NAS PÁGINAS DA CVM, DA B3 E DA DEVEDORA, NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 289, DA LEI 
DAS SOCIEDADES POR AÇÕES E DA DELIBERAÇÃO CVM Nº 829, DE 27 DE SETEMBRO DE 2019 (“DELIBERAÇÃO CVM 829”). 

A CELEBRAÇÃO DOS CDCA E DOS DEMAIS DOCUMENTOS DA OPERAÇÃO (CONFORME ABAIXO DEFINIDO) FORAM APROVADAS EM REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA DEVEDORA REALIZADA EM [•] DE [•] DE 2021, CUJA ATA SERÁ PUBLICADA NA REDE 
MUNDIAL DE COMPUTADORES, NAS PÁGINAS DA CVM, DA B3 E DA DEVEDORA, EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 289, DA LEI DAS SOCIEDADES POR AÇÕES E DA DELIBERAÇÃO CVM 829.  
O PRAZO DE VENCIMENTO DOS CRA PRIMEIRA SÉRIE SERÁ DE 3.652 (TRÊS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS) DIAS CONTADOS DA DATA DE EMISSÃO DOS CRA, QUAL SEJA, 15 DE AGOSTO DE 2021 (“DATA DE EMISSÃO”), VENCENDO-SE, PORTANTO, EM 15 DE 

AGOSTO DE 2031 (“DATA DE VENCIMENTO DOS CRA PRIMEIRA SÉRIE”), RESSALVADAS AS HIPÓTESES DE RESGATE ANTECIPADO DOS CRA E/OU LIQUIDAÇÃO DOS PATRIMÔNIOS SEPARADOS, NOS TERMOS PREVISTOS NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO (CONFORME 
DEFINIDO NESTE PROSPECTO) E NESTE PROSPECTO PRELIMINAR. O PRAZO DE VENCIMENTO DOS CRA SEGUNDA SÉRIE SERÁ DE 5.479 (CINCO MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE) DIAS CONTADOS DA DATA DE EMISSÃO, VENCENDO-SE, PORTANTO, EM 15 DE 
AGOSTO DE 2036 (“DATA DE VENCIMENTO DOS CRA SEGUNDA SÉRIE”), RESSALVADAS AS HIPÓTESES DE RESGATE ANTECIPADO DOS CRA E/OU LIQUIDAÇÃO DOS PATRIMÔNIOS SEPARADOS, NOS TERMOS PREVISTOS NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO (CONFORME 

DEFINIDO NESTE PROSPECTO) E NESTE PROSPECTO PRELIMINAR. 
A PARTIR DA PRIMEIRA DATA DE INTEGRALIZAÇÃO, SOBRE O VALOR NOMINAL UNITÁRIO ATUALIZADO DOS CRA PRIMEIRA SÉRIE INCIDIRÃO JUROS REMUNERATÓRIOS EQUIVALENTES A UM DETERMINADO PERCENTUAL AO ANO, BASE 252 (DUZENTOS E CINQUENTA E 
DOIS) DIAS ÚTEIS, A SER DEFINIDO DE ACORDO COM O PROCEDIMENTO DE BOOKBUILDING, E, EM QUALQUER CASO, LIMITADO À MAIOR TAXA ENTRE: (I) A TAXA INTERNA DE RETORNO DO TÍTULO PÚBLICO TESOURO IPCA+ COM JUROS SEMESTRAIS, COM VENCIMENTO 

EM 15 DE AGOSTO DE 2030, A SER APURADA CONFORME AS TAXAS INDICATIVAS DIVULGADAS PELA ANBIMA EM SUA PÁGINA NA INTERNET (WWW.ANBIMA.COM.BR) NO FECHAMENTO DO DIA ÚTIL IMEDIATAMENTE ANTERIOR À DATA DE REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO 
DE BOOKBUILDING, ACRESCIDA EXPONENCIALMENTE DE SPREAD DE 0,90% (NOVENTA CENTÉSIMOS POR CENTO) AO ANO, BASE 252 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS) DIAS ÚTEIS; E (II) 4,85% (QUATRO INTEIROS E OITENTA E CINCO CENTÉSIMOS POR CENTO) AO 
ANO, BASE 252 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS) DIAS ÚTEIS ("REMUNERAÇÃO DOS CRA PRIMEIRA SÉRIE"). A PARTIR DA PRIMEIRA DATA DE INTEGRALIZAÇÃO, SOBRE O VALOR NOMINAL UNITÁRIO ATUALIZADO DOS CRA SEGUNDA SÉRIE INCIDIRÃO JUROS 

REMUNERATÓRIOS EQUIVALENTES A UM DETERMINADO PERCENTUAL AO ANO, BASE 252 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS) DIAS ÚTEIS, A SER DEFINIDO DE ACORDO COM O PROCEDIMENTO DE BOOKBUILDING E, EM QUALQUER CASO, LIMITADA À MAIOR TAXA 
ENTRE: (I) A TAXA INTERNA DE RETORNO DO TÍTULO PÚBLICO TESOURO IPCA+ COM JUROS SEMESTRAIS, COM VENCIMENTO EM 15 DE MAIO DE 2035, A SER APURADA CONFORME AS TAXAS INDICATIVAS DIVULGADAS PELA ANBIMA EM SUA PÁGINA NA INTERNET 
(WWW.ANBIMA.COM.BR) NO FECHAMENTO DO DIA ÚTIL IMEDIATAMENTE ANTERIOR À DATA DE REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE BOOKBUILDING, ACRESCIDA EXPONENCIALMENTE DE SPREAD DE 1,00% (UM POR CENTO) AO ANO, BASE 252 (DUZENTOS E CINQUENTA 

E DOIS) DIAS ÚTEIS; E (II) 5,10% (CINCO INTEIROS E DEZ CENTÉSIMOS POR CENTO) AO ANO, BASE 252 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS) DIAS ÚTEIS ("REMUNERAÇÃO DOS CRA SEGUNDA SÉRIE" E, QUANDO REFERIDA EM CONJUNTO COM A REMUNERAÇÃO DOS CRA 
PRIMEIRA SÉRIE, “REMUNERAÇÃO”).  
OS CRA SÃO LASTREADOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO REPRESENTADOS POR 2 (DOIS) CERTIFICADOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO (“CDCA”), EMITIDOS PELA VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A., 

SOCIEDADE POR AÇÕES, COM REGISTRO DE EMISSOR DE VALORES MOBILIÁRIOS PERANTE A CVM, COM SEDE NA CIDADE DE MOGI DAS CRUZES, ESTADO DE SÃO PAULO, NA AVENIDA SARAIVA, Nº 400, SALA 9, CEP 08745-900, INSCRITA NO CNPJ/ME SOB O Nº 
23.373.000/0001-32 (“DEVEDORA”) EM FAVOR DA EMISSORA, COM VALOR NOMINAL DE R$530.000.000,00 (QUINHENTOS E TRINTTA MILHÕES DE REAIS), PARA OS CDCA I, E R$530.000.000,00 (QUINHENTOS E TRINTA MILHÕES DE REAIS) PARA OS CDCA II, NO VALOR TOTAL 
DE R$1.060.000.000,00 (UM BILHÃO E SESSENTA MILHÕES DE REAIS), NA DATA DE EMISSÃO (CONFORME ABAIXO DEFINIDA) (“DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO”). A EMISSORA E OS COORDENADORES SÃO RESPONSÁVEIS PELA VERACIDADE, CONSISTÊNCIA, 

QUALIDADE E SUFICIÊNCIA DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM 400, INCLUSIVE, SEM LIMITAÇÃO, O ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ARTIGO 3º DA INSTRUÇÃO CVM 600. A VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E 
VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, COM FILIAL NA CIDADE DE SÃO PAULO, ESTADO DE SÃO PAULO, NA RUA GILBERTO SABINO, Nº 215, CONJUNTO 41, SALA 2, PINHEIROS, CEP 05425-020, INSCRITA NO CNPJ/ME SOB O Nº 22.610.500/0001-88 
(“AGENTE FIDUCIÁRIO”) FOI NOMEADA PARA REPRESENTAR, PERANTE A EMISSORA E QUAISQUER TERCEIROS, OS INTERESSES DA COMUNHÃO DOS TITULARES DE CRA.  

A EMISSORA INSTITUIRÁ REGIME FIDUCIÁRIO SOBRE OS DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO QUE LASTREIAM OS CRA, BEM COMO SOBRE QUAISQUER VALORES QUE VENHAM A SER DEPOSITADOS NA CONTA CENTRALIZADORA, NA FORMA DO ARTIGO 9º DA 
LEI Nº 9.514, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1997, CONFORME ALTERADA (“LEI Nº 9.514”). O OBJETO DO REGIME FIDUCIÁRIO SERÁ DESTACADO DO PATRIMÔNIO DA EMISSORA E PASSARÁ A CONSTITUIR OS PATRIMÔNIOS SEPARADOS, DESTINANDO-SE ESPECIFICAMENTE 
AO PAGAMENTO DOS CRA E DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES RELATIVAS AO REGIME FIDUCIÁRIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 11 DA LEI Nº 9.514. 

OS CRA SERÃO DEPOSITADOS PARA (I) DISTRIBUIÇÃO NO MERCADO PRIMÁRIO, POR MEIO DO MÓDULO DE DISTRIBUIÇÃO DE ATIVOS (“MDA”); E (II) NEGOCIAÇÃO NO MERCADO SECUNDÁRIO, POR MEIO DO CETIP21 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (“CETIP21”), 
AMBOS ADMINISTRADOS E OPERACIONALIZADOS PELA B3 S.A. - BRASIL, BOLSA E BALCÃO - SEGMENTO CETIP UTVM (“B3”), SENDO A LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA E A CUSTÓDIA ELETRÔNICA DOS CRA REALIZADA POR MEIO DA B3. 
OS CRA SERÃO DISTRIBUÍDOS PUBLICAMENTE AOS INVESTIDORES, CONFORME DEFINIDO NESTE PROSPECTO, SEMPRE OBSERVADA A OBRIGATORIEDADE DE ESTAREM ENQUADRADOS NA DEFINIÇÃO DE INVESTIDORES QUALIFICADOS, CONFORME DEFINIDO NO 

ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO CVM Nº 30, DE 11 DE MAIO DE 2021, CONFORME ALTERADA. 
NÃO SERÃO CONSTITUÍDAS GARANTIAS ESPECÍFICAS, REAIS OU PESSOAIS, SOBRE OS CRA. OS CDCA CONTAM COM A GARANTIA DE PENHOR SOBRE OS DIREITOS PRINCIPAIS E ACESSÓRIOS, ATUAIS OU FUTUROS, REFERENTES AOS DIREITOS CREDITÓRIOS DO 
AGRONEGÓCIO DE TITULARIDADE DA DEVEDORA QUE CONSTITUEM LASTRO DOS CDCA E ESTÃ O A ELES VINCULADOS, INCLUSIVE SEUS ADITAMENTOS, MULTAS, ACRÉSCIMOS, GARANTIAS, DIREITOS OU OPÇÕES, CONSTITUÍDO PELA DEVEDORA EM FAVOR DA 

EMISSORA (OU QUALQUER TERCEIRO A QUEM SEJA ENDOSSADO, CEDIDO OU TRANSFERIDO OS CDCA), NOS TERMOS DO ARTIGO 32 DA LEI 11.076, POR MEIO DOS CDCA, EM GARANTIA DAS OBRIGAÇÕES GARANTIDAS DEFINIDAS NO CDCA E NO TERMO DE 
SECURITIZAÇÃO. 
PODERÃO SER CONVIDADAS OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA FINS EXCLUSIVOS DE RECEBIMENTO DE ORDENS, NA QUALIDADE DE PARTICIPANTES ESPECIAIS. 

QUAISQUER OUTRAS INFORMAÇÕES OU ESCLARECIMENTOS SOBRE A EMISSORA, A DEVEDORA E A DISTRIBUIÇÃO PODERÃO SER OBTIDOS JUNTO AOS COORDENADORES E/OU PARTICIPANTES ESPECIAIS E À CVM E/OU À B3. 
A PRESENTE OFERTA PÚBLICA FOI ELABORADA DE ACORDO COM AS NORMAS DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA AS OFERTAS PÚBLICAS DE DISTRIBUIÇÃO E AQU ISIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. O REGISTRO OU ANÁLISE PRÉVIA DA PRESENTE 
OFERTA PÚBLICA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA ANBIMA, GARANTIA DA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA, DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA OFERTA, BEM COMO SOBRE OS VALORES 

MOBILIÁRIOS A SEREM DISTRIBUÍDOS. A INCLUSÃO DO SELO ANBIMA, ACIMA, NÃO IMPLICA RECOMENDAÇÃO DE INVESTIMENTO. 
A DECISÃO DE INVESTIMENTO NOS CRA DEMANDA COMPLEXA AVALIAÇÃO DE SUA ESTRUTURA, BEM COMO DOS RISCOS INERENTES AO INVESTIMENTO. RECOMENDA-SE QUE OS POTENCIAIS INVESTIDORES AVALIEM JUNTAMENTE COM SUA CONSULTORIA 
FINANCEIRA OS RISCOS DE PRÉ-PAGAMENTO, INADIMPLEMENTO, LIQUIDEZ E OUTROS ASSOCIADOS A ESSE TIPO DE ATIVO. AINDA, É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PRESENTE PROSPECTO PRELIMINAR E DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA 

E DA DEVEDORA, BEM COMO DO TERMO DE SECURITIZAÇÃO, PELO INVESTIDOR AO APLICAR SEUS RECURSOS. O PROSPECTO DEFINITIVO ESTARÁ DISPONÍVEL NAS PÁGINAS DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DA EMISSORA; DOS COORDENADORES E DA 
CVM. 
O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA COMPANHIA EMISSORA, BEM COMO SOBRE OS CRA A SEREM DISTRIBUÍDOS. 

OS INVESTIDORES DEVEM LER A SEÇÃO “FATORES DE RISCO” DO PRESENTE PROSPECTO PRELIMINAR, BEM COMO AS SEÇÕES “4.1. DESCRIÇÃO DOS  FATORES DE RISCO” E “4.2. DESCRIÇÃO DOS PRINCIPAIS RISCOS DE MERCADO” DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA 
DA EMISSORA E DA DEVEDORA, PARA CONHECER OS RISCOS A SEREM CONSIDERADOS ANTES DE INVESTIR NOS CRA. 
A OCORRÊNCIA DE QUALQUER EVENTO DE PAGAMENTO ANTECIPADO OU VENCIMENTO ANTECIPADO DOS DIREITOS CRÉDITOS DO AGRONEGÓCIO ACARRETARÁ O RESGATE ANTECIPADO DOS CRA, REDUZINDO ASSIM O HORIZONTE DE INVESTIMENTO PREVISTO 

PELOS INVESTIDORES, PODENDO GERAR, AINDA, DIFICULDADE DE REINVESTIMENTO DO CAPITAL INVESTIDO PELOS INVESTIDORES À MESMA TAXA ESTABELECIDA PARA OS CRA. PARA MAIS INFORMAÇÕES, FAVOR CONSULTAR O FATOR DE RISCO “OS CRA 
PODERÃO SER OBJETO DE RESGATE ANTECIPADO, NOS TERMOS PREVISTOS NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO, O QUE PODERÁ IMPACTAR DE MANEIRA ADVERSA NA LIQUIDEZ DOS CRA NO MERCADO SECUNDÁRIO”, DESTE PROSPECTO. 

COORDENADOR LÍDER 
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A data do presente Prospecto Preliminar é 13 de julho de 2021
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DEFINIÇÕES 

Neste Prospecto Preliminar, as expressões ou palavras grafadas com iniciais maiúsculas terão 
o significado atribuído conforme a descrição abaixo, exceto se de outra forma indicar o contexto. 
Todas as definições estabelecidas neste Prospecto Preliminar que designem o singular incluirão 
o plural e vice-versa e poderão ser empregadas indistintamente no gênero masculino ou 
feminino, conforme o caso.  

“Agência de Classificação 
de Risco” 

A Standard & Poor’s Ratings do Brasil Ltda., agência de 
classificação de risco com sede na cidade São Paulo, Estado 
de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 201, 
conjuntos 181 e 182, Pinheiros, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 
02.295.585/0001-40, ou outra instituição que venha a 
substituí-la, nos termos da Cláusula 7.18 do Termo de 
Securitização, a qual atribuiu o rating [“AA(exp)sf(bra)”] para 
os CRA. 

“Agente Fiduciário” Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., 
instituição financeira com filial na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, nº 215, 
conjunto 41, Sala 2, Pinheiros, CEP 05425-020, inscrita no 
CNPJ/ME sob o nº 22.610.500/0001-88, na qualidade de 
representante dos Titulares de CRA. 

“Amortização dos CRA 
Primeira Série” 

Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de resgate 
antecipado dos CRA Primeira Série ou da liquidação do 
Patrimônio Separado Primeira Série, nos termos previstos no 
Termo de Securitização, o Valor Nominal Unitário Atualizado 
dos CRA Primeira Série será amortizado em 3 (três) parcelas, 
nos 8º, 9º e 10º anos contados da Data de Emissão, sendo a 
primeira parcela devida em 15 de agosto de 2029 e a última 
parcela devida na Data de Vencimento dos CRA Primeira 
Série, de acordo com o previsto no Termo de Securitização e 
neste Prospecto Preliminar. 

“Amortização dos CRA 
Segunda Série” 

Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de resgate 
antecipado dos CRA Segunda Série ou da liquidação do 
Patrimônio Separado Segunda Série, nos termos previstos no 
Termo de Securitização, o Valor Nominal Unitário Atualizado 
dos CRA Segunda Série será amortizado em 3 (três) parcelas, 
nos 13º, 14º e 15º anos contados da Data de Emissão, sendo 
a primeira parcela devida em 15 de agosto de 2034 e a última 
parcela devida na Data de Vencimento dos CRA Segunda 
Série, de acordo com o previsto no Termo de Securitização e 
neste Prospecto Preliminar. 

“ANBIMA” A Associação Brasileira das Entidades dos Mercados 
Financeiro e de Capitais – ANBIMA, pessoa jurídica de 
direito privado com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado 
do Rio de Janeiro, na Avenida República do Chile, 230, 13º 
andar, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 34.271.171/0001-77. 

“Anúncio de 
Encerramento” 

O anúncio de encerramento da Oferta a ser divulgado pela 
Emissora e pelos Coordenadores na página da rede mundial 
de computadores da Emissora, dos Coordenadores, da CVM, 
e da B3, informando o encerramento da Oferta, nos termos do 
artigo 29 e do artigo 54-A da Instrução CVM 400. 
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“Anúncio de Início” O anúncio de início da Oferta a ser divulgado pela Emissora 
e pelos Coordenadores na página da rede mundial de 
computadores da Emissora, dos Coordenadores, da CVM e 
da B3, informando os termos, condições e início da Oferta, 
nos termos do artigo 52 e do artigo 54-A da Instrução CVM 
400. 

“Assembleia Geral de 
Titulares de CRA” ou 
“Assembleia Geral” 

A Assembleia Geral de Titulares de CRA Primeira Série e/ou 
a Assembleia Geral de Titulares de CRA Segunda Série, na 
forma da Cláusula 17 do Termo de Securitização e da seção 
“Informações relativas aos CRA e à Oferta – Assembleia 
Geral de Titulares de CRA”, na página 95 deste Prospecto 
Preliminar. 

“Assembleia Geral de 
Titulares de CRA Primeira 
Série” 

A Assembleia Geral de Titulares de CRA Primeira Série, na 
forma da Cláusula 17 do Termo de Securitização e da seção 
“Informações relativas aos CRA e à Oferta – Assembleia 
Geral de Titulares de CRA”, na página 95 deste Prospecto 
Preliminar. 

“Assembleia Geral de 
Titulares de CRA Segunda 
Série” 

A Assembleia Geral de Titulares de CRA Segunda Série, na 
forma da Cláusula 17 do Termo de Securitização e da seção 
“Informações relativas aos CRA e à Oferta – Assembleia 
Geral de Titulares de CRA”, na página 95 deste Prospecto 
Preliminar. 

“Auditor Independente da 
Emissora” 

A PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, 
com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na 
Avenida Francisco Matarazzo, nº 1.400, Torre Torino, Água 
Branca, CEP 05001-903, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 
61.562.112/0009-88, responsáveis pela auditoria e revisão, 
respectivamente, das respectivas demonstrações financeiras 
da Emissora, bem como suas informações trimestrais, 
individuais e consolidadas, ou qualquer outra instituição que 
venha a ser contratada pela Emissora, responsável pela 
auditoria dos Patrimônios Separados. 

“Aviso ao Mercado”  O aviso ao mercado divulgado na página da rede mundial de 
computadores da Emissora, dos Coordenadores, da CVM e 
da B3, informando os termos e condições da Oferta, nos 
termos do artigo 53 e 54-A da Instrução CVM 400.  

“B3” A B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Segmento CETIP 
UTVM, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Praça Antônio Prado, 48, 7º andar, Centro, CEP 
01010-901, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 09.346.601/0001-
25, entidade administradora de mercados organizados de 
valores mobiliários, autorizada a funcionar pelo Banco Central 
do Brasil e pela CVM. 

“BACEN” O Banco Central do Brasil. 

“Banco Liquidante” A instituição prestadora de serviços de banco liquidante dos CRA 
é o Banco Bradesco S.A., instituição financeira integrante do 
sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na 
Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, no núcleo administrativo 



 

15 

denominado “Cidade de Deus”, s/nº, Vila Yara, CEP 06029-900, 
inscrito no CNPJ/ME sob o nº 60.746.948/0001-12, ou outra 
instituição financeira que venha a substituí-la nessa função, que 
será a instituição financeira responsável pela operacionalização 
do pagamento e a liquidação de quaisquer valores devidos pela 
Emissora aos Titulares de CRA. 

“BB-BI” BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A., instituição financeira 
integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, 
com sede na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de 
Janeiro, na Rua Senador Dantas, nº 105, 37º andar, Centro, 
CEP 20031-923, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 
24.933.830/0001-30. 

“Brasil” ou “País” A República Federativa do Brasil. 

“BTG Pactual” BANCO BTG PACTUAL S.A, instituição financeira integrante 
do sistema de distribuição de valores mobiliários, com 
escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º Andar, inscrita 
no CNPJ/ME sob o nº 30.306.294/0002-26. 

“CDCA” O CDCA I e o CDCA II, quando referidos em conjunto. 

“CDCA I” O “Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio nº 
001/2021”, emitido pela Devedora em favor da Emissora, nos 
termos da Lei 11.076. 

“CDCA II” O “Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio nº 
002/2021”, emitido pela Devedora em favor da Emissora, nos 
termos da Lei 11.076. 

“CETIP21” O módulo CETIP21 – Títulos e Valores Mobiliários, 
administrado e operacionalizado pela B3. 

“Classificação de Risco” A nota de classificação de risco (rating) dos CRA, objeto de 
revisão a cada período de 3 (três) meses, durante o prazo de 
vigência dos CRA, feita pela Agência de Classificação de 
Risco. 

“CMN” O Conselho Monetário Nacional. 

“CNPJ/ME” O Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da 
Economia. 

“Código ANBIMA” O “Código ANBIMA para Ofertas Públicas”, conforme em 
vigor nesta data. 

“Código Civil” Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada. 
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“Código de Processo Civil” Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, conforme alterada. 

“COFINS” A Contribuição para Financiamento da Seguridade Social.  

“Comissionamento” A comissão a ser paga aos Coordenadores, conforme 
descrita na seção “Demonstrativo dos Custos da Oferta”, 
na página 102 deste Prospecto. 

“Comunicado ao Mercado 
de Modificação da Oferta e 
de Abertura de Prazo de 
Desistência da Oferta” 

Comunicado a ser enviado ao mercado com relação às 
eventuais alterações nas seções “Sumário da Devedora” e 
“Capitalização da Devedora”, nas páginas 195 e 247, 
respectivamente, deste Prospecto, em razão da divulgação 
pela Devedora das informações financeiras trimestrais 
referentes ao exercício social findo em 30 de junho de 2021, 
em data a ser oportunamente definida, as quais serão 
incorporadas por referência a este Prospecto Preliminar no 
website indicado na seção “Documentos Incorporados a este 
Prospecto Preliminar por Referência” na página 33 deste 
Prospecto Preliminar. Em razão das alterações descritas 
acima, nos termos do artigo 27 da Instrução CVM 400, 
será aberto o Período de Desistência para os 
Investidores, inclusive aqueles que sejam considerados 
Pessoas Vinculadas, que já tiverem aderido à Oferta, 
conforme identificadas na seção “Informações Relativas 
aos CRA e à Oferta – Suspensão, Cancelamento, 
Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação 
da Oferta”, na página 110 deste Prospecto 

“Conta do Patrimônio 
Separado Primeira Série” 
ou “Conta Centralizadora 
Primeira Série” 

A conta corrente de titularidade da Securitizadora (patrimônio 
separado relativo aos CRA Primeira Série) nº 15566-7, 
mantida na agência nº 3396, do Banco Bradesco S.A. (237), 
na qual serão realizados todos os pagamentos (i) de 
Despesas, e (ii) referentes aos Direitos Creditórios do 
Agronegócio devidos à Emissora pela Devedora no âmbito do 
CDCA I, nos termos do artigo 5º da Instrução CVM 600, até a 
quitação integral de todas as obrigações relacionadas aos 
CRA. 

“Conta do Patrimônio 
Separado Segunda Série” 
ou “Conta Centralizadora 
Segunda Série” 

A conta corrente de titularidade da Securitizadora (patrimônio 
separado relativo aos CRA Segunda Série) nº 5563-8, 
mantida na agência nº 3396, do Banco Bradesco S.A. (237), 
na qual serão realizados todos os pagamentos (i) de 
Despesas, e (ii) referentes aos Direitos Creditórios do 
Agronegócio devidos à Emissora pela Devedora no âmbito do 
CDCA II, nos termos do artigo 5º da Instrução CVM 600, até 
a quitação integral de todas as obrigações relacionadas aos 
CRA. 

“Contas dos Patrimônios 
Separados” ou “Contas 
Centralizadoras” 

Quando referidas em conjunto, (i) a Conta do Patrimônio 
Separado Primeira Série ou Conta Centralizadora Primeira 
Série, e (ii) a Conta do Patrimônio Separado Segunda Série 
ou Conta Centralizadora Segunda Série, quando referidas em 
conjunto. 
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“Contrato de Banco 
Liquidante” 

O “Instrumento Particular de Contrato de Prestação de 
Serviços de Banco Liquidante”, celebrado em 03 de 
dezembro de 2013, conforme aditado por meio do Primeiro 
Termo Aditivo ao Instrumento Particular de Contrato de 
Prestação de Serviços de Banco Liquidante, celebrado em 
21 de maio de 2018, entre a Emissora e o Banco 
Liquidante, por meio do qual o Banco Liquidante foi 
contratado para o exercício das funções de banco 
liquidante da Emissão. 

“Contrato de Custódia” O “Contrato de Prestação de Serviços de Custódia e de 
Registro de Títulos”, a ser celebrado entre a Emissora e a 
Instituição Custodiante, para regular a prestação de serviços 
de guarda das vias físicas dos Documentos Comprobatórios, 
que evidenciam a existência dos Direitos Creditórios do 
Agronegócio e o registro dos CDCA na B3. 

“Contrato de Distribuição” O "Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição 
Pública de Certificados de Recebíveis do Agronegócio, sob 
o Regime de Garantia Firme de Colocação da 1ª (Primeira) 
e 2ª (Segunda) Séries da 93ª (Nonagésima Terceira) 
Emissão da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do 
Agronegócio S.A., Lastreados em Direitos Creditórios do 
Agronegócio Devidos pela Vamos Locação de Caminhões, 
Máquinas e Equipamentos S.A." celebrado entre a 
Securitizadora, os Coordenadores e a Devedora em 22 de 
junho de 2021. 

“Contrato de Escrituração” O "Contrato de Prestação de Serviços de Escrituração de 
Valores Mobiliários", a ser celebrado entre a Emissora e o 
Escriturador, por meio do qual o Escriturador foi contratado 
para o exercício das funções de escrituração dos CRA. 

“Contrato de Formador de 
Mercado” 

A “Proposta para Prestação de Serviços de Formador de 
Mercado”, a ser celebrada entre a Devedora e o Formador de 
Mercado. 

“Contratos de Prestação 
de Serviços” 

Os contratos de prestação de serviços listados no Anexo I aos 
CDCA, quando referidos em conjunto, cujas principais 
características estão previstas nos Anexos III e IV ao Termo 
de Securitização, bem como todo e qualquer contrato de 
prestação de serviços de natureza semelhante que venha a 
servir de lastro para os CDCA, que cumpram os Critérios de 
Elegibilidade. 

“Controlada” Qualquer sociedade controlada, direta ou indiretamente, pela 
Devedora. 

“Controlador” Qualquer Pessoa que exerça o Controle sobre a parte em 
questão.  

“Controle” A definição prevista no artigo 116 da Lei das Sociedades por 
Ações. 
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“Coordenador Líder” ou 
“XPI” 

A XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e 
Valores Mobiliários S.A., instituição integrante do sistema de 
distribuição de valores mobiliários, com endereço na Cidade 
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente 
Juscelino Kubitschek, nº 1909, Torre Sul, 30º andar, Vila Nova 
Conceição, CEP 04543-010, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 
02.332.886/0011-78. 

“Coordenadores” O Coordenador Líder, o BTG Pactual e o UBS BB, quando 
referidos em conjunto. 

“CPC” O Comitê de Pronunciamentos Contábeis. 

“CRA” Os certificados de recebíveis do agronegócio, integrantes 
da 1ª (primeira) e 2ª (segunda) séries da 93ª (nonagésima 
terceira) emissão da Emissora, lastreados em Direitos 
Creditórios do Agronegócio devidos pela Devedora por 
força dos CDCA. 

“CRA Primeira Série” Os certificados de recebíveis do agronegócio da 1ª 
(primeira) série da 93ª (nonagésima terceira) emissão da 
Emissora, lastreados em Direitos Creditórios do 
Agronegócio I. 

“CRA Segunda Série” Os certificados de recebíveis do agronegócio da 2ª 
(segunda) série da 93ª (nonagésima terceira) emissão da 
Emissora, lastreados em Direitos Creditórios do 
Agronegócio II. 

“CRA em Circulação” A totalidade dos CRA subscritos, integralizados e não 
resgatados, excluídos (i) aqueles que a Emissora e/ou a 
Devedora eventualmente possuam em tesouraria; ou (ii) os 
que sejam de titularidade de empresas ligadas à Emissora 
e/ou à Devedora, assim entendidas as empresas que sejam 
subsidiárias, controladas, direta ou indiretamente, empresas 
sob controle comum ou qualquer de seus diretores, 
conselheiros, acionistas ou pessoa que esteja em situação de 
conflito de interesses, os prestadores de serviços da Emissão, 
seus sócios, diretores e funcionários e respectivas partes 
relacionadas, para fins de determinação de quórum em 
assembleias. 

“Créditos do Patrimônio 
Separado dos CRA 
Primeira Série” 

(i) os Direitos Creditórios do Agronegócio I; (ii) os valores que 
venham a ser depositados na Conta Centralizadora Primeira 
Série, inclusive valores objeto de ordens de pagamento, ou 
eventuais ganhos e rendimentos oriundos de investimentos 
realizados com os valores depositados na Conta 
Centralizadora Primeira Série, assim como o produto do 
resgate ou da alienação de referidos investimentos, os quais 
passarão a integrar automaticamente o Patrimônio Separado 
Primeira Série, independentemente de onde se encontrarem, 
mesmo que em trânsito ou em processo de compensação 
bancária; e (iii) as respectivas garantias, bens e/ou direitos 
decorrentes dos itens (i) e (ii), acima, conforme aplicável. 
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“Créditos do Patrimônio 
Separado dos CRA 
Segunda Série” 

(i) os Direitos Creditórios do Agronegócio II; (ii) os valores que 
venham a ser depositados na Conta Centralizadora Segunda 
Série, inclusive valores objeto de ordens de pagamento, ou 
eventuais ganhos e rendimentos oriundos de investimentos 
realizados com os valores depositados na Conta 
Centralizadora Segunda Série, assim como o produto do 
resgate ou da alienação de referidos investimentos, os quais 
passarão a integrar automaticamente o Patrimônio Separado 
Segunda Série, independentemente de onde se encontrarem, 
mesmo que em trânsito ou em processo de compensação 
bancária; e (iii) as respectivas garantias, bens e/ou direitos 
decorrentes dos itens (i) e (ii), acima, conforme aplicável. 

“Créditos dos Patrimônios 
Separados” 

Os Créditos do Patrimônio Separado CRA Primeira Série e os 
Créditos do Patrimônio Separado dos CRA Segunda Série, 
quando referidos em conjunto. 

“Critérios de Elegibilidade” Os requisitos mínimos a serem atendidos pelos Direitos 
Creditórios do Agronegócio, inclusive com relação à 
substituição e/ou complementação dos Direitos Creditórios do 
Agronegócio, mediante apresentação de direitos creditórios 
do agronegócio adicionais, quais sejam: (i) os direitos 
creditórios deverão representar atividades relacionadas com 
a produção, comercialização, beneficiamento ou 
industrialização de produtos ou insumos do agronegócio, 
inclusive a locação de máquinas, veículos e equipamentos 
pesados, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 23 da Lei 
11.076; (ii) as contrapartes de referidos direitos creditórios 
deverão ser qualificadas como produtores rurais, nos termos 
da regulamentação aplicável; (iii) não poderá haver, com 
relação aos direitos creditórios do agronegócio adicionais, 
qualquer vedação quanto à possibilidade de sua oneração, 
exceto se permitido por lei e, conforme o caso, pelo respectivo 
devedor; (iv) referidos direitos creditórios deverão estar livres 
e desembaraçados de quaisquer Ônus, conforme 
comprovado por declaração da Devedora; e (v) referidos 
direitos creditórios, bem como os respectivos contratos que 
os representam, não poderão ter sido cedidos ou transferidos 
pela Devedora a terceiros, conforme comprovado por 
declaração da Devedora. O atendimento aos critérios 
estabelecidos nos itens (i) a (iii) acima deverá ser validado por 
assessores legais devidamente contratados de comum 
acordo entre a Devedora e a Emissora, às expensas da 
Devedora. 

“CSLL” A Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. 

“CVM” A Comissão de Valores Mobiliários. 

“Data de Emissão dos 
CDCA” 

A data de emissão dos CDCA, qual seja, [•] de [•] de 2021. 

“Data de Emissão dos 
CRA” 

A data de emissão dos CRA, qual seja, 15 de agosto de 2021. 
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“Data de Início da 
Remuneração dos CRA” 

A Data de Integralização. 

“Data de Integralização” A data em que irá ocorrer a integralização dos CRA, em 
moeda corrente nacional, no ato da subscrição dos CRA, de 
acordo com os procedimentos da B3. 

“Data de Pagamento da 
Remuneração dos CRA 
Primeira Série” 

Significa cada data de pagamento da Remuneração dos 
CRA Primeira Série, conforme previstas no Termo de 
Securitização e indicadas neste Prospecto Preliminar 
CDCA I, conforme definido no CDCA I. 

“Data de Pagamento da 
Remuneração dos CRA 
Segunda Série” 

Significa cada data de pagamento da Remuneração dos 
CRA Segunda Série, conforme previstas no Termo de 
Securitização e indicadas neste Prospecto Preliminar 
CDCA II, conforme definido no CDCA II. 

“Data de Vencimento” A Data de Vencimento dos CRA Primeira Série e a Data de 
Vencimento dos CRA Segunda Série, quando referidas em 
conjunto. 

“Data de Vencimento dos 
CDCA I” 

A data de vencimento dos CDCA I, qual seja, 14 de agosto de 
2031.  

“Data de Vencimento dos 
CDCA II” 

A data de vencimento dos CDCA II, qual seja, 14 de agosto 
de 2036.  

“Data de Vencimento dos 
CRA Primeira Série” 

A data de vencimento dos CRA Primeira Série, ou seja, 15 de 
agosto de 2031, ressalvadas as hipóteses de resgate 
antecipado dos CRA Primeira Série e/ou liquidação do 
Patrimônio Separado Primeira Série. 

“Data de Vencimento dos 
CRA Segunda Série” 

A data de vencimento dos CRA Segunda Série, ou seja, 15 
de agosto de 2036, ressalvadas as hipóteses de resgate 
antecipado dos CRA Segunda Série e/ou liquidação do 
Patrimônio Separado Segunda Série. 

“Decreto 6.306” O Decreto nº 6.306, de 14 de dezembro de 2007, conforme 
alterado. 

“Demonstrações 
Financeiras” 

As demonstrações financeiras consolidadas da Devedora, 
preparadas de acordo com as Normas Internacionais de 
Relatório Financeiro – IFRS, emitidas pelo International 
Accouting Standard Board (IASB) e, também, com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP). 

“Demonstrações 
Financeiras Combinadas 
Carve-out” 

As demonstrações financeiras combinadas carve-out da 
Devedora, preparadas de acordo com as Normas 
Internacionais de Relatório Financeiro – IFRS, emitidas pelo 
International Accouting Standard Board (IASB) e, também, 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP). 
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“Despesas” As despesas próprias aos Patrimônios Separados, listadas na 
Cláusula 18.1 do Termo de Securitização, que, se incorridas, 
serão arcadas diretamente pela Devedora e/ou indiretamente 
pela Devedora, por meio da transferência dos recursos 
necessários ao seu pagamento à Emissora, a qual realizará o 
pagamento por conta e ordem da Devedora. 

Adicionalmente, serão arcadas pela Emissora, por meio dos 
recursos dos Patrimônios Separados, nos termos do Termo de 
Securitização, quaisquer Despesas (i) na ausência de 
pagamento pela Devedora, após notificada pela Securitizadora, 
em até 10 (dez) Dias Úteis da data em que forem devidas nos 
termos dos Documentos da Operação, sem prejuízo do direito 
de regresso contra a Devedora; ou (ii) que não são devidas pela 
Devedora.  

“Devedora” ou 
“Companhia” 

A Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e 
Equipamentos S.A., sociedade por ações, com registro de 
emissor de valores mobiliários perante a CVM, com sede na 
Cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, na Avenida 
Saraiva, nº 400, Sala 9, CEP 08745-900, inscrita no CNPJ/ME 
sob o nº 23.373.000/0001-32, com seus atos constitutivos 
registrados perante a JUCESP sob o NIRE 35300512642. 

“Diário Comercial” O jornal “Diário Comercial de São Paulo”. 

“Dia Útil” ou “Dias Úteis” significa (i) com relação a qualquer obrigação pecuniária, 
qualquer dia exceto sábados, domingos ou feriados 
declarados nacionais; e (ii) com relação a qualquer 
obrigação não pecuniária, qualquer dia no qual haja 
expediente nos bancos comerciais na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, e que não seja sábado ou domingo 

“Direitos Creditórios do 
Agronegócio” 

Os direitos creditórios do agronegócio, devidos pela 
Devedora e vinculados aos CRA, ou, em conjunto, os 
Direitos Creditórios do Agronegócio I e os Direitos 
Creditórios do Agronegócio II. 

“Direitos Creditórios do 
Agronegócio I” 

Os direitos creditórios do agronegócio de titularidade da 
Devedora consubstanciados pelo CDCA I, objeto de 
securitização no âmbito da Emissão por meio da emissão 
dos CRA Primeira Série. 

“Direitos Creditórios do 
Agronegócio II” 

Os direitos creditórios do agronegócio de titularidade da 
Devedora consubstanciados pelo CDCA II, objeto de 
securitização no âmbito da Emissão por meio da emissão 
dos CRA Segunda Série. 

“Direitos Creditórios do 
Agronegócio Lastro dos 
CDCA” 

Os direitos creditórios do agronegócio de titularidade da 
Devedora vinculados a cada CDCA, decorrentes dos 
Contratos de Prestação de Serviços, livres e 
desembaraçados de quaisquer Ônus, exceto aqueles a serem 
constituídos nos termos de cada CDCA, conforme descritos 
em cada CDCA, sendo que: (i) 49,6365% (quarenta e nove 
inteiros e seis mil trezentos e sessenta e cinco décimos de 
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milésimos por cento) de referidos Direitos Creditórios 
compõem o lastro do CDCA I; e (ii) 49,6365% (quarenta e 
nove inteiros e seis mil trezentos e sessenta e cinco décimos 
de milésimos por cento) de referidos Direitos Creditórios 
compõem o lastro do CDCA II. 

“Distribuição Parcial” Não haverá possibilidade de distribuição parcial dos CRA, 
tendo em vista que a Oferta será realizada, pelos 
Coordenadores, sob regime de garantia firme para o Valor 
Total da Emissão. 

“Dívida Financeira Líquida 
Para Fins de Covenants” 

O saldo total dos empréstimos e financiamentos de curto e 
longo prazo da Devedora, inclusive os CDCA e quaisquer 
outros títulos ou valores mobiliários representativos de dívida, 
desconsiderando os financiamentos contraídos em razão do 
programa de financiamento de estoque de veículos novos e 
usados, nacionais e importados e peças automotivas, como 
concessão de crédito rotativo cedido pelas instituições 
financeiras ligadas às montadoras (Veículos Floor Plan), os 
resultados, negativos e/ou positivos, das operações de 
proteção patrimonial (hedge) e subtraídos os valores em caixa 
e em aplicações financeiras. 

“Documentos 
Comprobatórios” 

Em conjunto, os seguintes documentos: (a) o Termo de 
Securitização; (b) cópia simples dos Contratos de Prestação 
de Serviços; (c) cada CDCA; (d) os demais instrumentos 
existentes para formalização dos Direitos Creditórios do 
Agronegócio, se houver; e (e) os eventuais aditamentos aos 
instrumentos mencionados nos itens (a) a (d) acima. 

“Documentos da 
Operação” 

Em conjunto, (a) os CDCA, (b) o Termo de Securitização, (c) 
o Contrato de Distribuição, (d) os Prospectos; e (e) os demais 
documentos relativos à Emissão e à Oferta. 

“DOESP” O Diário Oficial do Estado de São Paulo. 

“EBITDA Consolidado Para 
Fins de Covenants” 

A definição abaixo apresentada não é uma informação 
contábil, mas se presta apenas para fins do item de 
“Vencimento Antecipado Não Automático dos CDCA”, 
conforme descrito na seção “Características Gerais dos 
Direitos Creditórios do Agronegócio”, na página 134 deste 
Prospecto Preliminar, e significa o lucro ou prejuízo líquido da 
Devedora, em bases consolidadas, antes dos efeitos do 
imposto de renda e da contribuição social, resultado financeiro 
líquido, depreciação e amortização, imparidade dos ativos e 
equivalências patrimoniais e da participação de acionistas 
não controladores, apurado ao longo dos últimos 12 (doze) 
meses, incluindo o EBITDA dos últimos 12 (doze) meses de 
sociedades incorporadas e/ou adquiridas pela Devedora. 

“Efeito Adverso Relevante” Qualquer efeito adverso relevante na capacidade da 
Devedora de (i) cumprir qualquer de suas obrigações 
financeiras aqui estabelecidas e/ou previstas nos 
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Documentos da Operação; ou (ii) continuar exercendo suas 
principais atividades atualmente exercidas. 

“Emissão” A presente emissão de CRA, a qual constitui a 1ª (primeira) e 
2ª (segunda) séries da 93ª (nonagésima terceira) emissão de 
Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Emissora. 

“Emissora” ou  

“Securitizadora” 

A Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do 
Agronegócio S.A., sociedade por ações com sede na Cidade 
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Pedroso de 
Morais, nº 1.553, 3º andar, conjunto 32, Pinheiros, CEP 
05419-001, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 10.753.164/0001-
43, na qualidade de credora dos CDCA e/ou de emissora dos 
CRA, conforme o caso. 

“Escriturador” A instituição prestadora de serviços de escrituração dos CRA 
é a Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores 
Mobiliários Ltda., sociedade empresária com sede na 
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua 
Sete de Setembro, nº 99, Sala 2.401, Centro, CEP 20050-005, 
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 15.227.994/0001-50, na 
qualidade de instituição prestadora de serviços de 
escrituração dos CRA. 

“Estado de São Paulo” O jornal “O Estado de São Paulo”. 

“Evento de Liquidação dos 
Patrimônios Separados” 

Os eventos previstos na Cláusula 16.1.1 do Termo de 
Securitização. 

“Evento de Reforço e 
Complementação” 

Qualquer ato ou fato que resulte na Redução dos Direitos 
Creditórios e/ou na inexistência de Direito Creditório vinculado 
a cada CDCA. 

“Eventos de Resgate 
Antecipado” 

Os eventos que poderão ensejar o resgate antecipado dos 
CRA, conforme previsto na Cláusula 4.6 do Termo de 
Securitização e na seção “Informações Relativas aos CRA e 
à Oferta – Amortização Extraordinária Parcial e Resgate 
Antecipado Total dos CRA”, na página 89 deste Prospecto. 

“Excesso de Demanda” Caso seja verificado, pelos Coordenadores, excesso de 
demanda superior em 1/3 (um terço) à quantidade de CRA 
ofertada, não será permitida a colocação de CRA perante 
Pessoas Vinculadas, devendo os Pedidos de Reserva 
assinados ou celebrados, conforme o caso, por Investidores 
da Oferta que sejam Pessoas Vinculadas serem 
automaticamente cancelados, nos termos do artigo 55 da 
Instrução CVM 400, exceto pela colocação dos CRA perante 
o Formador de Mercado, considerando que o referido 
montante máximo a ser subscrito pelo Formador de Mercado 
encontra-se descrito nos Prospectos, nos termos do 
parágrafo único do artigo 55, da Instrução CVM 400. 

“Formador de Mercado” A XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e 
Valores Mobiliários S.A., instituição financeira integrante do 
sistema de distribuição de valores mobiliários, com 
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estabelecimento na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1909, 
30º andar, Torre Sul, Vila Nova Conceição, CEP 04543-010, 
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.332.886/0011-78. 

“Formulário de Referência” O formulário de referência da Emissora e/ou da Devedora, 
conforme o caso, elaborado nos termos da Instrução CVM 480. 

“Garantia Firme” A garantia firme de colocação no valor total de 
R$1.060.000.000,00 (um bilhão e sessenta milhões de reais), 
correspondentes à totalidade dos CRA, cujo exercício está 
condicionado ao atendimento das condições precedentes 
previstas na Cláusula 3.1 e seguintes do Contrato de 
Distribuição e descritas neste Prospecto Preliminar que 
deverão ser observadas e cumpridas anteriormente à 
concessão do registro da Oferta pela CVM, sendo que a não 
implementação de tais condições precedentes no referido 
prazo será entendida como uma modificação da Oferta para 
fins dos artigos 25 a 27 da Instrução CVM 400. 

Sem prejuízo das suas obrigações regulamentares, o UBS BB 
(abaixo qualificado) poderá designar o BB-BI como 
responsável, para os devidos fins e efeitos, pelo cumprimento 
da parcela da Garantia Firme assumida exclusivamente pelo 
UBS BB. 

“Grupo Vamos” Para fins exclusivamente contábeis, o conjunto formado pela 
Devedora, Transrio, Borgato Máquinas, Borgato Caminhões, 
Borgatos Serviços Agrícolas e os negócios de locação e 
comercialização de veículos e máquinas pesadas operados, 
historicamente, pela JSL S.A., CS Brasil Transportes de 
Passageiros e Serviços Ambientais Ltda. e Movida Gestão e 
Terceirização de Frotas S.A. 

“IASB” O International Accounting Standards Board. 

“IFRS” O International Financial Reporting Standards. 

“IGP-M” O Índice Geral de Preços ao Mercado, calculado e divulgado 
pela Fundação Getúlio Vargas. 

“Índices Financeiros Para 
Fins de Covenants” 

A definição abaixo apresentada não é uma informação contábil, 
mas se presta apenas para fins do item de “Eventos de 
Vencimento Antecipado Não Automático dos CDCA”, conforme 
descrito na seção “Características Gerais dos Direitos 
Creditórios do Agronegócio”, na página 134 deste Prospecto 
Preliminar, e significa os índices financeiros da Devedora 
indicados a seguir, apurados com base nas Demonstrações 
Financeiras consolidadas da Devedora:  

(i) Razão entre Dívida Financeira Líquida Para Fins de 
Covenants e o EBITDA Consolidado Para Fins de Covenants: 
menor ou igual a 3,75x.  
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“Instituição Custodiante” A instituição responsável pela custódia dos Documentos 
Comprobatórios é a Simplific Pavarini Distribuidora de 
Títulos e Valores Mobiliários Ltda., sociedade empresária 
com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 
Janeiro, na Rua Sete de Setembro, nº 99, Sala 2.401, Centro, 
CEP 20050-005, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 
15.227.994/0001-50, na qualidade de instituição responsável 
pela custódia dos Documentos Comprobatórios. 

“Instituições Participantes 
da Oferta” 

Os Coordenadores em conjunto com os Participantes 
Especiais. 

“Instrução CVM 308” A Instrução da CVM nº 308, de 14 de maio de 1999, conforme 
alterada. 

“Instrução CVM 358” A Instrução da CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, 
conforme alterada. 

“Instrução CVM 384” A Instrução da CVM nº 384, de 17 de março de 2003, 
conforme alterada. 

“Instrução CVM 400” A Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, 
conforme alterada. 

“Instrução CVM 480” A Instrução CVM nº 480, de 7 dezembro de 2009, conforme 
alterada. 

“Instrução CVM 505” A Instrução da CVM nº 505, de 27 de setembro de 2011, 
conforme alterada. 

“Instrução CVM 541” A Instrução da CVM nº 541, de 20 de dezembro de 2013, 
conforme alterada. 

“Instrução CVM 600” A Instrução da CVM nº 600, de 1º de agosto de 2018, 
conforme alterada. 

“Instrução RFB 1.585” A Instrução Normativa RFB nº 1.585, de 31 de agosto de 
2015. 

“Investidores” Os investidores em geral, tanto Investidores Institucionais, 
quanto os Investidores Não Institucionais.  

“Investidores 
Institucionais” 

Significa os investidores que sejam fundos de investimento, 
entidades administradoras de recursos de terceiros 
registradas na CVM, entidades autorizadas a funcionar pelo 
BACEN, condomínios destinados à aplicação em carteira de 
títulos e valores mobiliários registrados na CVM e/ou na B3, 
seguradoras, entidades abertas ou fechadas de previdência 
complementar e de capitalização, em qualquer caso, com 
sede no Brasil, assim como investidores pessoas físicas ou 
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jurídicas que formalizem intenção de investimento superior a 
R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) ou que sejam 
consideradas como Investidores Profissionais ou Investidores 
Qualificados. 

“Investidores Não-
Institucionais” 

Significa os investidores, pessoas físicas e jurídicas e clubes 
de investimento registrados na B3, residentes, domiciliados 
ou com sede no Brasil, que não sejam considerados 
Investidores Institucionais, que formalizem Pedido de 
Reserva em valor igual ou inferior a R$ 1.000.000,00 (um 
milhão de reais), no Período de Reserva, junto a uma única 
Instituição Participante da Oferta, nos termos e condições 
estabelecidos neste Prospecto e nos demais Documentos da 
Operação. 

“Investidores 
Profissionais” 

Significa os investidores que possam ser enquadrados nas 
hipóteses previstas no artigo 11 da Resolução CVM 30 e que, 
adicionalmente, atestem por escrito sua condição de 
investidor profissional mediante termo próprio, de acordo com 
o Anexo A da Resolução CVM 30. 

“Investidores 
Qualificados” 

Significa os investidores que possam ser enquadrados nas 
hipóteses previstas no artigo 12 da Resolução CVM 30 e que, 
adicionalmente, atestem por escrito sua condição de 
investidor qualificado mediante termo próprio, de acordo com 
o Anexo B da Resolução CVM 30. 

“Investimento Mínimo” O valor mínimo a ser subscrito por Investidor no contexto da 
Oferta, que será de 01 (um) CRA, totalizando a importância 
de R$1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão dos CRA, por 
Investidor. 

Não há limite máximo de aplicação em CRA, respeitado o 
Valor Total da Emissão.  

“IOF” O Imposto sobre Operações Financeiras. 

“IOF/Câmbio” O Imposto sobre Operações Financeiras de Câmbio. 

“IOF/Títulos” O Imposto sobre Operações Financeiras com Títulos e 
Valores Mobiliários. 

“IPCA” O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

“IRRF” O Imposto de Renda Retido na Fonte. 

“IRPJ” O Imposto de Renda da Pessoa Jurídica. 

“ISS” O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. 
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“JUCESP” A Junta Comercial do Estado de São Paulo. 

“Lei das Sociedades 
por Ações” 

A Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme em 
vigor. 

“Lei 6.385” A Lei nº 6.385, de 07 de dezembro de 1976, conforme 
alterada. 

“Lei 9.514” A Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme 
alterada. 

“Lei 9.613” A Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, conforme alterada. 

“Lei 11.033” A Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004, conforme 
alterada. 

“Lei 11.076” A Lei nº 11.076, de 30 de dezembro de 2004, conforme 
alterada. 

“Lei 12.846” A Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, (ii) a Lei nº 12.846, 
de 1º de agosto de 2013, conforme alterada. 

“Leis Anticorrupção” Quaisquer leis ou regulamentos nacionais e dos países 
onde a Devedora pratica suas atividades, conforme 
aplicáveis, relacionados a práticas de corrupção ou atos 
lesivos à administração pública, incluindo, sem limitação, 
(i) a Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, (ii) a Lei nº 
12.846, de 1º de agosto de 2013, conforme alterada, (iii) o 
Decreto nº 8.420, de 18 de março de 2015, conforme 
alterado; (iv) o Decreto Lei nº 2.848, de 7 de setembro de 
1940, conforme alterado, (v) a Lei de Improbidade 
Administrativa (Lei 8.429/1992), bem como outras 
disposições nacionais ou internacionais referentes ao 
Combate à Corrupção – como a lei anticorrupção norte-
americana (FCPA – Foreign Corrupt Practices ACT) e a lei 
anti-propina do Reino Unido (UK Bribery Act), desde que 
sejam aplicáveis aos seus negócios. 

“MDA” O MDA – Módulo de Distribuição de Ativos, administrado e 
operacionalizado pela B3. 

“Norma” Qualquer lei, decreto, medida provisória, regulamento, norma 
administrativa, ofício, carta, resolução, instrução, circular e/ou 
qualquer tipo de determinação, na forma de qualquer outro 
instrumento ou regulamentação, de órgãos ou entidades 
governamentais, autarquias, tribunais ou qualquer outra 
Autoridade, que crie direitos e/ou obrigações. 

“Oferta” A distribuição pública dos CRA, que será realizada nos termos 
da Instrução CVM 400, da Instrução CVM 600 e demais leis e 
regulamentações aplicáveis. 

“Participantes Especiais” As instituições financeiras autorizadas a operar no sistema 
brasileiro de distribuição de valores mobiliários que vierem a 
ser convidadas e contratadas pelos Coordenadores, através 
da celebração dos respectivos termos de adesão ao Contrato 
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de Distribuição com o Coordenador Líder, para participar da 
Oferta apenas para o recebimento de ordens. 

“Patrimônio Separado 
Primeira Série” 

O patrimônio constituído em favor dos Titulares de CRA 
Primeira Série e da emissão dos CRA Primeira Série após a 
instituição do Regime Fiduciário Primeira Série, 
administrado pela Emissora ou pelo Agente Fiduciário, 
conforme o caso, composto pelos Créditos do Patrimônio 
Separado Primeira Série. O Patrimônio Separado Primeira 
Série constituído pela Emissora não se confunde com o 
patrimônio comum desta e se destina exclusivamente à 
liquidação dos CRA Primeira Série, bem como ao 
pagamento dos respectivos custos de administração e 
obrigações fiscais relacionados à Emissão, inclusive as 
Despesas Primeira Série, nos termos do Termo de 
Securitização e do artigo 11 da Lei 9.514. 

“Patrimônio Separado 
Segunda Série” 

O patrimônio constituído em favor dos Titulares de CRA 
Segunda Série e da emissão dos CRA Segunda Série após 
a instituição do Regime Fiduciário Segunda Série, 
administrado pela Emissora ou pelo Agente Fiduciário, 
conforme o caso, composto pelos Créditos do Patrimônio 
Separado Segunda Série. O Patrimônio Separado Segunda 
Série constituído pela Emissora não se confunde com o 
patrimônio comum desta e se destina exclusivamente à 
liquidação dos CRA Segunda Série, bem como ao 
pagamento dos respectivos custos de administração e 
obrigações fiscais relacionados à Emissão, inclusive as 
Despesas Segunda Série, nos termos do Termo de 
Securitização e do artigo 11 da Lei 9.514. 

“Patrimônios Separados” O Patrimônio Separado Primeira Série e o Patrimônio 
Separado Segunda Série, quando referidos em conjunto. 

“Pedido de Reserva” Cada formulário específico, celebrado em caráter irrevogável 
e irretratável, exceto nas circunstâncias ali previstas, 
referente à intenção de subscrição dos CRA no âmbito da 
Oferta. 

“Período de Capitalização” O intervalo de tempo que se inicia na primeira Data de 
Integralização (inclusive), no caso do primeiro Período de 
Capitalização dos CRA, ou na Data de Pagamento da 
Remuneração dos CRA imediatamente anterior (inclusive), no 
caso dos demais Períodos de Capitalização dos CRA, e termina 
na data prevista para o pagamento da Remuneração dos CRA 
correspondente ao período em questão (exclusive). Cada 
Período de Capitalização dos CRA sucede o anterior sem 
solução de continuidade, até a respectiva Data de Vencimento. 

“Período de Colocação” O prazo de até 6 (seis) meses, no qual a Oferta deverá ser 
concluída, contados a partir da data de divulgação do Anúncio 
de Início, nos termos da Instrução CVM 400, ou até a data e 
divulgação do Anúncio de Encerramento, o que ocorrer primeiro, 
para a colocação dos CRA e para a conclusão da Oferta. 

“Período de Desistência” O prazo que se inicia na data de divulgação do Comunicado 
ao Mercado de Modificação da Oferta e de Abertura de Prazo 
de Desistência da Oferta e vai até as 16:00 (dezesseis) horas 
do 5º (quinto) Dia Útil subsequente (inclusive) à data de 
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divulgação de tal Comunicado ao Mercado de Modificação da 
Oferta e de Abertura de Prazo de Desistência da Oferta. 

“Período de Reserva” O período compreendido entre 20 de julho de 2021 (inclusive) 
e 6 de agosto de 2021 (inclusive), para fins de recebimento 
dos Pedidos de Reserva de subscrição dos CRA. 

“Pessoa” Qualquer pessoa natural, pessoa jurídica (de direito público 
ou privado), personificada ou não, condomínio, trust, veículo 
de investimento, comunhão de recursos ou qualquer 
organização que represente interesse comum, ou grupo de 
interesses comuns, inclusive previdência privada patrocinada 
por qualquer pessoa jurídica, entidade ou órgão. 

“Pessoas Vinculadas” São consideradas “Pessoas Vinculadas” os Investidores, 
conforme indicado por cada um deles no respectivo Pedido de 
Reserva, que sejam: (i) Controladores ou administradores 
pessoa física ou jurídica da Emissora e da Devedora, de suas 
controladoras e/ou de suas controladas ou outras pessoas 
vinculadas à emissão e distribuição, bem como seus cônjuges 
ou companheiros, seus ascendentes, descendentes e 
colaterais até o 2º (segundo) grau; (ii) controladores ou 
administradores pessoa física ou jurídica das Instituições 
Participantes da Oferta; (iii) empregados, operadores e 
demais prepostos, da Devedora e/ou das Instituições 
Participantes da Oferta, que desempenhem atividades de 
intermediação ou de suporte operacional diretamente 
envolvidos na Oferta; (iv) agentes autônomos que prestem 
serviços à Devedora e/ou às Instituições Participantes da 
Oferta; (v) demais profissionais que mantenham, com a 
Devedora e/ou com as Instituições Participantes da Oferta, 
contrato de prestação de serviços diretamente relacionados à 
atividade de intermediação ou de suporte operacional no 
âmbito da Oferta; (vi) sociedades controladas, direta ou 
indiretamente, pela Devedora e/ou pelas Instituições 
Participantes da Oferta ou por pessoas a elas vinculadas; (vii) 
sociedades controladas, direta ou indiretamente, por pessoas 
vinculadas às Instituições Participantes da Oferta, desde que 
diretamente envolvidos na Oferta; (viii) cônjuges ou 
companheiro e filhos menores das pessoas mencionadas nos 
itens “ii” a “v”; e (ix) clubes e fundos de investimento cuja 
maioria das cotas pertença a pessoas vinculadas, salvo se 
geridos discricionariamente por terceiros não vinculados, nos 
termos do artigo 55 da Instrução CVM 400 e do artigo 1º, 
inciso VI da Instrução CVM 505, conforme aplicável. 

“PIS” A Contribuição ao Programa de Integração Social. 

“Prazo Máximo de 
Colocação” 

O prazo máximo para colocação dos CRA é de 6 (seis) meses 
contados da data de divulgação do Anúncio de Início, nos 
termos da Instrução CVM 400, ou até a data de divulgação do 
Anúncio de Encerramento, o que ocorrer primeiro. 

“Preço de Integralização” Durante todo o Prazo Máximo de Colocação, os CRA serão 
integralizados à vista, no ato da subscrição, em moeda 
corrente nacional e de acordo com os procedimentos da B3: 
(i) na primeira Data de Integralização, pelo Valor Nominal 
Unitário dos CRA; e (ii) para as demais Datas de 
Integralização, pelo Valor Nominal Unitário Atualizado dos 
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CRA, acrescido da Remuneração dos CRA, contada desde a 
primeira Data de Integralização (inclusive) até a respectiva 
Data de Integralização (exclusive). 

“Procedimento de 
Bookbuilding” 

O procedimento de coleta de intenções de investimento dos 
potenciais investidores nos CRA, organizado pelos 
Coordenadores, para fins da definição das taxas finais da 
remuneração dos CRA, da existência de ambas as séries dos 
CRA, do volume de CRA a ser alocado em cada série e, 
consequentemente, do valor e da taxa final da remuneração 
dos CDCA. Para fins da definição da Remuneração dos CRA 
e alocação dos CRA entre as séries, serão levadas em 
consideração exclusivamente as intenções de investimento 
apresentadas pelos Investidores Institucionais. Os Pedidos de 
Reserva dos Investidores Não Institucionais não serão 
considerados no Procedimento de Bookbuilding, não 
participando, portanto, da definição da taxa final da 
Remuneração e alocação dos CRA entre as séries e ficarão, 
ainda, sujeitos a um limite máximo de R$1.000.000,00 (um 
milhão de reais), equivalente ao valor mínimo necessário de 
investimentos financeiros estabelecido para a caracterização 
de investidor qualificado. Nos termos do artigo 23, parágrafo 
1º, da Instrução CVM 400, os critérios objetivos que presidem 
a fixação da Remuneração dos CRA Primeira Série e da 
Remuneração dos CRA Segunda Série, conforme o caso, são 
os seguintes: (i) foi estabelecida uma taxa máxima para a 
Remuneração dos CRA de cada série no Termo de 
Securitização, no Prospecto Preliminar e no Aviso ao 
Mercado; (ii) no âmbito da Oferta Institucional, os Investidores 
Institucionais poderão indicar, nas respectivas intenções de 
investimento, um percentual mínimo de Remuneração dos 
CRA Primeira Série e de Remuneração dos CRA Segunda 
Série, conforme o caso, observada a taxa máxima 
estabelecida para a Remuneração dos CRA Primeira Série e 
para a Remuneração dos CRA Segunda Série, conforme o 
caso; (iii) serão consideradas as intenções de investimento 
realizadas por Investidores Institucionais que indicaram a 
menor taxa para a Remuneração dos CRA Primeira Série e 
para a Remuneração dos CRA Segunda Série, conforme o 
caso, sendo que serão adicionadas as intenções de 
investimento realizadas por Investidores Institucionais que 
indicaram taxas superiores até que seja atingida a taxa final 
da Remuneração dos CRA, que será a taxa fixada com o 
Procedimento de Bookbuilding.  

Para mais informações acerca do Procedimento de 
Bookbuilding veja a seção “Informações Relativas aos CRA e 
à Oferta – Procedimento de Bookbuilding” na página 87 deste 
Prospecto. 

“Produtores Rurais” Os produtores rurais, ou cooperativa de produtores rurais, 
assim caracterizados nos termos do artigo 165 da Instrução 
Normativa da Receita Federal do Brasil nº 971, de 13 de 
novembro de 2009, e da Lei 11.076, assim caracterizados 
conforme Classificação Nacional de Atividades Econômicas – 
CNAE primário ou secundário de produtor rural, ou a 
verificação da atividade de produtor rural no estatuto social ou 
no contrato social, conforme identificados no Anexo III e 
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Anexo IV ao Termo de Securitização, bem como no Anexo I 
aos CDCA.  

“Prospectos” Este Prospecto e o Prospecto Definitivo, em conjunto. 

“Prospecto Definitivo” O prospecto definitivo da Oferta, a ser disponibilizado após o 
registro da Oferta, nos termos do parágrafo 1º do artigo 6-B 
da Instrução CVM 400, englobando todos os seus anexos e 
documentos a ele incorporados por referência. 

“Prospecto Preliminar” ou 
“Prospecto” 

O presente prospecto preliminar da Oferta, englobando todos 
os seus anexos e documentos a ele incorporados por 
referência. 

“Regime Fiduciário 
Primeira Série” 

O regime fiduciário instituído pela Emissora sobre os Direitos 
Creditórios do Agronegócio I e a Conta do Patrimônio 
Separado Primeira Série, na forma do artigo 9º da Lei 9.514 e 
do artigo 5º da Instrução CVM 600, com a consequente 
constituição do Patrimônio Separado Primeira Série. 

“Regime Fiduciário 
Segunda Série” 

O regime fiduciário instituído pela Emissora sobre os Direitos 
Creditórios do Agronegócio II e a Conta do Patrimônio 
Separado Segunda Série, na forma do artigo 9º da Lei 9.514 
e do artigo 5º da Instrução CVM 600, com a consequente 
constituição do Patrimônio Separado Segunda Série. 

“Regime Fiduciário” O Regime Fiduciário Primeira Série e o Regime Fiduciário 
Segunda Série, quando referidos em conjunto. 

“Regras de Formador de 
Mercado” 

Em conjunto: (i) a Instrução CVM 384; (ii) o Manual de Normas 
para Formador de Mercado, aditado pela B3, conforme 
atualizado; (iii) o Comunicado CETIP nº 111, de 06 de 
novembro de 2006, conforme alterado; e (iv) o Regulamento 
para Credenciamento do Formador de Mercado nos 
Mercados Administrados pela da B3, anexo ao Ofício Circular 
004/2012-DN da B3. 

“Remuneração dos CRA 
Primeira Série” 

A partir da primeira Data de Integralização, sobre o Valor 
Nominal Unitário Atualizado dos CRA Primeira Série incidirão 
juros remuneratórios equivalentes a um determinado 
percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) 
Dias Úteis, a ser definido de acordo com o Procedimento de 
Bookbuilding e formalizado por meio de aditamento ao Termo 
de Securitização, e, em qualquer caso, limitado à maior taxa 
entre: (i) a taxa interna de retorno do Título Público Tesouro 
IPCA+ com Juros Semestrais, com vencimento em 15 de 
agosto de 2030, a ser apurada conforme as taxas indicativas 
divulgadas pela ANBIMA em sua página na internet 
(www.anbima.com.br) no fechamento do Dia Útil 
imediatamente anterior à data de realização do Procedimento 
de Bookbuilding, acrescida exponencialmente de spread de 
0,90% (noventa centésimos por cento) ao ano, base 252 
(duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis; e (ii) 4,85% (quatro 
inteiros e oitenta e cinco centésimos por cento) ao ano, base 
252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis ("Remuneração 
dos CRA Primeira Série"). A Remuneração dos CRA 
Primeira Série será calculada de forma exponencial e 
cumulativa pro rata temporis, por Dias Úteis decorridos, desde 
a primeira Data de Integralização ou desde a última Data de 
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Pagamento de Remuneração, conforme o caso, até a Data de 
Pagamento de Remuneração imediatamente subsequente, e 
pagos ao final de cada Período de Capitalização, de acordo 
com a fórmula descrita no Termo de Securitização e neste 
Prospecto. O Termo de Securitização e os CDCAs serão 
aditados para prever o resultado do Procedimento de 
Bookbuilding, não sendo necessária qualquer aprovação 
societária adicional por parte da Emissora ou da Devedora. 

“Remuneração dos CRA 
Segunda Série” 

A partir da primeira Data de Integralização, sobre o Valor 
Nominal Unitário Atualizado dos CRA Segunda Série incidirão 
juros remuneratórios equivalentes a um determinado 
percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) 
Dias Úteis, a ser definido de acordo com o Procedimento de 
Bookbuilding e formalizado por meio de aditamento ao Termo 
de Securitização, e, em qualquer caso, limitado à maior taxa 
entre: (i) a taxa interna de retorno do Título Público Tesouro 
IPCA+ com Juros Semestrais, com vencimento em 15 de 
maio de 2035, a ser apurada conforme as taxas indicativas 
divulgadas pela ANBIMA em sua página na internet 
(www.anbima.com.br) no fechamento do Dia Útil 
imediatamente anterior à data de realização do Procedimento 
de Bookbuilding, acrescida exponencialmente de spread de 
1,00% (um por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta 
e dois) Dias Úteis; e (ii) 5,10% (cinco inteiros e dez 
centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e 
cinquenta e dois) Dias Úteis ("Remuneração dos CRA 
Segunda Série"). A Remuneração dos CRA Segunda Série 
será calculada de forma exponencial e cumulativa pro rata 
temporis, por Dias Úteis decorridos, desde a primeira Data de 
Integralização ou desde a última Data de Pagamento de 
Remuneração, conforme o caso, até a Data de Pagamento de 
Remuneração imediatamente subsequente, e pagos ao final 
de cada Período de Capitalização, de acordo com a fórmula 
descrita no Termo de Securitização e neste Prospecto. O 
Termo de Securitização e os CDCAs serão aditados para 
prever o resultado do Procedimento de Bookbuilding, não 
sendo necessária qualquer aprovação societária adicional por 
parte da Emissora ou da Devedora. 

“Remuneração” A Remuneração dos CRA Primeira Série e a Remuneração 
dos CRA Segunda Série, quando referidas em conjunto. 

“Resolução CMN 4.373” A Resolução do CMN nº 4.373, de 29 de setembro de 2014, 
conforme alterada. 

“Resolução CVM 17” Resolução CVM nº 17, de 9 de fevereiro de 2021. 

“Resolução CVM 27” Resolução CVM nº 27, de 8 de abril de 2021. 

 “Resolução CVM 30” Resolução da CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, conforme 
alterada. 

“Série Primeira Série” A 1ª (primeira) série emitida no âmbito da 93ª (nonagésima 
terceira) emissão de certificados de recebíveis do 
agronegócio da Emissora. 
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“Série Segunda Série” A 2ª (segunda) série emitida no âmbito da 93ª (nonagésima 
terceira) emissão de certificados de recebíveis do 
agronegócio da Emissora. 

“Séries” A Primeira Série e a Segunda Série, quando referidas em 
conjunto, entre as quais não haverá qualquer subordinação.  

“Termo de Securitização” 
ou “Termo” 

O “Termo de Securitização de Direitos Creditórios do 
Agronegócio da 1ª (primeira) e 2ª (segunda) Séries da 93ª 
(nonagésima terceira) Emissão de Certificados de Recebíveis 
do Agronegócio da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios 
do Agronegócio S.A., Lastreados em Direitos Creditórios do 
Agronegócio Devidos pela Vamos Locação de Caminhões, 
Máquinas e Equipamentos S.A.”, celebrado entre a Emissora 
e o Agente Fiduciário. 

“Titulares de CRA” Os titulares de CRA. 

“UBS BB” UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E 
VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira 
pertencente ao grupo UBS BB Serviços de Assessoria 
Financeira e Participações S.A., integrante do sistema de 
distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, Avenida Brigadeiro Faria 
Lima, nº 4.440, 7º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, inscrita 
no CNPJ/ME sob o nº 02.819.125/0001-73. 

“Valor de Desembolso” O valor a ser desembolsado pela Emissora em favor da 
Devedora, para o pagamento de cada CDCA, descontados os 
valores das despesas, honorários, encargos, custas e 
emolumentos decorrentes da estruturação, securitização e 
viabilização da Emissão, bem como pagamento à Emissora 
da taxa de administração dos Patrimônios Separados, 
conforme valores identificados em cada CDCA, equivalente 
ao valor nominal dos CDCA integralizado na Data de 
Integralização, com os recursos captados pela Emissora por 
meio da integralização dos CRA em mercado primário. 

"Valor Nominal Atualizado" O Valor Nominal ou saldo do Valor Nominal, conforme o caso, 
atualizado, a partir da primeira Data de Integralização, pela 
variação acumulada do IPCA, sendo o produto da atualização 
incorporado ao Valor Nominal ou seu saldo, conforme o caso, 
automaticamente. 

“Valor Nominal Unitário” Os CRA terão valor nominal unitário de R$1.000,00 (mil reais). 

“Valor Total da Emissão” O valor total da emissão será de R$1.060.000.000,00 (um 
bilhão e sessenta milhões de reais), na Data de Emissão dos 
CRA. 

Exceto se expressamente indicado: (i) palavras e expressões em maiúsculas, não 
definidas no Termo de Securitização, terão o significado previsto acima; e (ii) o masculino 
incluirá o feminino e o singular incluirá o plural. 
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DOCUMENTOS INCORPORADOS A ESTE PROSPECTO PRELIMINAR POR REFERÊNCIA 

Emissora 

As informações referentes à situação financeira da Emissora e outras informações a ela relativas, 
tais como histórico, atividades, estrutura organizacional, propriedades, plantas e equipamentos, 
composição do capital social, administração, recursos humanos, processos judiciais, 
administrativos e arbitrais e outras informações exigidas no Anexo III e Anexo III-A, ambos da 
Instrução CVM 400, incluindo também (i) a descrição dos negócios com empresas ou pessoas 
relacionadas com a Emissora, assim entendidos os negócios realizados com os respectivos 
Controladores, bem como empresas coligadas, sujeitas a Controle comum ou que integrem o 
mesmo grupo econômico da Emissora, e (ii) análise e comentários da administração sobre as 
demonstrações financeiras da Emissora, podem ser encontradas no Formulário de Referência 
da Emissora com data mais recente, elaborado nos termos da Instrução CVM 480, que se 
encontra disponível para consulta no seguinte website: www.cvm.gov.br (neste website, acessar, 
do lado esquerdo da tela, “Informações de Regulados”, clicar em “Companhias”, clicar em 
“Informações Periódicas e Eventuais de Companhias”, clicar em “Informações Periódicas e 
Eventuais (ITR, DFs, Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercados, entre outros)”, buscar “ECO. 
SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A” no campo disponível, e, logo em seguida, clicar em 
“ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A”. Posteriormente, clicar em “Formulário de 
Referência”).  

As informações referentes aos dados gerais da Emissora, valores mobiliários, prestador de 
serviço de securitização de ações, diretor de relações com investidores e departamento de 
acionistas, podem ser encontradas no Formulário Cadastral da Emissora com data mais recente, 
elaborado nos termos da Instrução da CVM nº 552, de 9 de outubro de 2014, conforme alterada, 
que se encontra disponível para consulta no seguinte website http://www.cvm.gov.br (neste 
website, acessar, do lado esquerdo da tela, “Informações de Regulados”, clicar em “Companhias”, 
clicar em “Informações Periódicas e Eventuais de Companhias”, clicar em “Informações Periódicas 
e Eventuais (ITR, DFs, Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercados, entre outros)”, buscar “ECO. 
SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A” no campo disponível, e, logo em seguida, clicar em 
“ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A”. Posteriormente, clicar em “Formulário 
Cadastral”).  

As informações divulgadas pela Emissora acerca de seus resultados, as demonstrações financeiras 
– DFP e as informações financeiras trimestrais – ITR, elaboradas em conformidade com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, a Lei das Sociedades por Ações, as normais internacionais de relatório 
(IFRS) emitidos pelo IASB, as normas e regulamentos emitidos pela CVM, para os exercícios sociais 
findos em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, bem como para o período findo em 30 de junho 
de 2021, e podem ser encontradas no seguinte website: www.cvm.gov.br ( neste website, acessar, 
do lado esquerdo da tela, “Informações de Regulados”, clicar em “Companhias”, clicar em 
“Informações Periódicas e Eventuais de Companhias”, clicar em “Informações Periódicas e 
Eventuais (ITR, DFs, Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercados, entre outros)”, buscar “ECO. 
SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A” no campo disponível, e, logo em seguida, clicar em 
“ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A”. Posteriormente, selecionar “DFP” ou “ITR”, 
conforme o caso, relativas ao respectivo período).  
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA DEVEDORA 

As Demonstrações Financeiras Combinadas Carve-Out referente ao exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2018, as Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais 
encerrados em 31 de dezembro de 2019 e em 31 de dezembro de 2020 e as Informações 
Trimestrais referentes ao período findo em 31 de março de 2021, todas divulgadas pelo Grupo 
Vamos, foram preparadas de acordo com o IFRS emitidas pelo IASB e também com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP), auditadas pela KPMG Auditores Independentes ou 
PricewaterhouseCoopers para período findo em 31 de março de 2021 estão dispostas no Anexo 
X a este Prospecto Preliminar. 

Para fins de esclarecimento, as Demonstrações Financeiras Combinadas Carve-Out referente 
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, foram elaboradas com o propósito 
de apresentar as informações contábeis do Grupo Vamos, de forma comparativa entre os 
períodos apresentados, como se a Devedora tivesse assumido o controle desde 1º de janeiro de 
2016, da Transrio e os negócios de locação e comercialização de caminhões, máquinas e 
equipamentos operados, historicamente, pela controladora JSL S.A., CS Brasil Transportes de 
Passageiros e Serviços Ambientais Ltda. e Movida Gestão e Terceirização de Frotas S.A. 

Ainda, as Demonstrações Financeiras Combinadas Carve-Out referente ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2018 não consolidam o resultado e a posição financeira das 
controladas JSL Holding e JSL Leasing para o período de 31 de outubro de 2017 a 31 de 
dezembro de 2018, no qual essas empresas estiveram sob controle da Devedora. A exclusão 
efetuada deve-se a uma reorganização societária ocorrida em 31 de dezembro 2018, na qual o 
controle da JSL Holding e da JSL Leasing foi transferido da Devedora para a JSL S.A.  
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CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E DECLARAÇÕES ACERCA DO FUTURO 

Este Prospecto Preliminar inclui estimativas e projeções, inclusive na seção “Fatores de Risco”, 
deste Prospecto Preliminar. 

As presentes estimativas e declarações estão baseadas, em grande parte, nas expectativas 
atuais e estimativas sobre eventos futuros e tendências que afetam ou podem potencialmente 
vir a afetar os negócios da Emissora e/ou da Devedora, sua condição financeira, seus resultados 
operacionais ou projeções. Embora as estimativas e declarações acerca do futuro encontrem-se 
baseadas em premissas razoáveis, tais estimativas e declarações estão sujeitas a diversos 
riscos, incertezas e suposições, e são feitas com base em informações atualmente disponíveis. 

As estimativas e declarações futuras podem ser influenciadas por diversos fatores, incluindo, 
mas não se limitando a: 

(i) conjuntura econômica e mercado imobiliário global e nacional; 

(ii) dificuldades técnicas nas suas atividades; 

(iii) alterações nos negócios da Emissora e/ou da Devedora; 

(iv) acontecimentos políticos, econômicos e sociais no Brasil e no exterior e outros fatores 
mencionados na seção “Fatores de Risco” deste Prospecto Preliminar; 

(v) intervenções governamentais, resultando em alteração na economia, tributos, tarifas ou 
ambiente regulatório no Brasil; 

(vi) alterações nas condições gerais da economia, incluindo, exemplificativamente, a inflação, 
taxas de juros, nível de emprego, crescimento populacional e confiança do consumidor; 

(vii) capacidade de pagamento dos financiamentos contraídos pela Devedora e cumprimento 
de suas obrigações financeiras; 

(viii) capacidade da Devedora de contratar novos financiamentos e executar suas estratégias 
de expansão; e/ou 

(ix) impactos econômicos relacionados à COVID 19; 

(x) outros fatores mencionados na seção “Fatores de Risco” deste Prospecto Preliminar e nos 
itens 4.1 e 4.2 do Formulário de Referência da Emissora, incorporado por referência a este 
Prospecto Preliminar, e da Devedora.  

As palavras “acredita”, “pode”, “poderá”, “estima”, “continua”, “antecipa”, “pretende”, “espera” e 
palavras similares têm por objetivo identificar estimativas. Tais estimativas referem-se apenas à 
data em que foram expressas, sendo que não se pode assegurar que serão atualizadas ou 
revisadas em razão da disponibilização de novas informações, de eventos futuros ou de 
quaisquer outros fatores. Estas estimativas envolvem riscos e incertezas e não consistem em 
qualquer garantia de um desempenho futuro, sendo que os reais resultados ou desenvolvimentos 
podem ser substancialmente diferentes das expectativas descritas nas estimativas e declarações 
futuras, constantes neste Prospecto Preliminar. 

Tendo em vista os riscos e incertezas envolvidos, as estimativas e declarações acerca do futuro 
constantes deste Prospecto Preliminar podem não vir a ocorrer e, ainda, os resultados futuros e 
desempenho da Emissora e/ou da Devedora podem diferir substancialmente daqueles previstos 
em suas estimativas em razão, inclusive, dos fatores mencionados acima. 

Por conta dessas incertezas, o investidor não deve se basear nestas estimativas e declarações 
futuras para tomar uma decisão de investimento nos CRA.   
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RESUMO DAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA OFERTA 

O sumário abaixo não contém todas as informações sobre a Oferta e os CRA. Recomenda-se 
ao Investidor, antes de tomar sua decisão de investimento, a leitura cuidadosa deste 
Prospecto Preliminar, inclusive seus Anexos e do Termo de Securitização e, em especial, 
a seção “Fatores de Risco” deste Prospecto Preliminar. Para uma descrição mais detalhada 
da operação que dá origem aos Direitos Creditórios do Agronegócio, vide a seção “Informações 
Relativas aos CRA e à Oferta” na página 80 deste Prospecto Preliminar.  

Emissora ou 
Securitizadora 

Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do 
Agronegócio S.A. 

Coordenadores XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores 
Mobiliários S.A., Banco BTG Pactual S.A. e UBS Brasil 
Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., 
acima qualificados. 

Participantes Especiais Instituições financeiras autorizadas a operar no sistema 
brasileiro de distribuição de valores mobiliários que vierem a 
ser convidadas e contratadas pelos Coordenadores, através 
da celebração dos respectivos termos de adesão ao Contrato 
de Distribuição, para participar da Oferta apenas para o 
recebimento de ordens. 

Agente Fiduciário A Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., 
acima qualificada. 

Para os fins do artigo 6º, parágrafo 3º, da Resolução CVM 17, as 
informações acerca de outras emissões de valores mobiliários da 
Emissora em que o Agente Fiduciário atua na qualidade de 
agente fiduciário podem ser encontradas no Anexo VI ao Termo 
de Securitização e na seção “Agente Fiduciário” deste Prospecto 
Preliminar. 

Instituição Custodiante A instituição responsável pela custódia dos Documentos 
Comprobatórios é a Simplific Pavarini Distribuidora de 
Títulos e Valores Mobiliários Ltda., acima qualificada. 

Escriturador Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores 
Mobiliários Ltda, acima qualificada. 

Banco Liquidante Banco Bradesco S.A., acima qualificado. 

Número das Séries e da 
Emissão dos CRA 

Os CRA são emitidos em 2 (duas) séries, sem subordinação 
entre elas, conforme definido no Procedimento de 
Bookbuilding, sendo a 1ª (primeira) e 2ª (segunda) séries da 
93ª (nonagésima terceira) emissão de certificados de 
recebíveis do agronegócio da Emissora, observado que (i) os 
CRA Primeira Série serão lastreados nos Direitos Creditórios 
do Agronegócio I, representados pelo CDCA I; (ii) os CRA 
Segunda Série serão lastreados nos Direitos Creditórios do 
Agronegócio II, representados pelo CDCA II. Os CRA serão 
alocados entre as séries de forma a atender à demanda 
verificada no Procedimento de Bookbuilding, sendo que tal 
alocação entre as séries será definida conjuntamente pelos 
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Coordenadores e pela Devedora, levando em consideração as 
intenções de investimento apresentadas pelos Investidores 
Institucionais no âmbito do Procedimento de Bookbuilding. 
Não haverá quantidade mínima ou máxima de CRA ou valor 
mínimo ou máximo para alocação entre as séries, sendo que 
qualquer das séries poderá não ser emitida, caso em que a 
totalidade dos CRA será emitida na série remanescente, nos 
termos acordados ao final do Procedimento de Bookbuilding. 

Ressalvadas as referências expressas aos CRA Primeira Série 
e aos CRA Segunda Série, todas as referências aos “CRA” 
devem ser entendidas como referências aos CRA Primeira 
Série e aos CRA Segunda Série, em conjunto. 

Local de Emissão e Data 
de Emissão dos CRA 

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, sendo a Data de 
Emissão dos CRA, qual seja, 15 de agosto de 2021. 

Direitos Creditórios do 
Agronegócio  

Conforme descrito no Termo de Securitização, a Devedora 
captará recursos, junto à Emissora, por meio da emissão dos 
CDCA, representativos dos Direitos Creditórios do 
Agronegócio, que contam com as características descritas na 
seção “Características Gerais dos Direitos Creditórios do 
Agronegócio“ na página 134 deste Prospecto. 

Os Direitos Creditórios do Agronegócio, oriundos dos CDCA, 
correspondem ao lastro dos CRA objeto da presente Emissão, 
aos quais estão vinculados em caráter irrevogável e 
irretratável, segregado do restante do patrimônio da Emissora, 
mediante instituição do Regime Fiduciário, na forma prevista 
no Termo de Securitização. 

Nos termos da Cláusula 3.1.2 dos CDCA, a Devedora se 
comprometeu a não utilizar, como lastro ou garantia em futuras 
operações de emissão de certificados de recebíveis do 
agronegócio que resultem na captação de recursos pela 
Devedora os Contratos de Prestação de Serviços que 
constituem lastro dos CDCA, enquanto estes estiverem 
vigentes. 

Os direitos creditórios oriundos do CDCA enquadram-se na 
definição de direitos creditórios do agronegócio a que se 
referem o artigo 23, parágrafo 1º, da Lei 11.076, e do artigo 3º 
da Instrução CVM 600, em razão de: (i) a Emitente inserir-se 
na atividade de (a) locação de máquinas, veículos e 
equipamentos pesados, com ou sem condutor; e (b) prestação 
dos serviços de gerenciamento, gestão e manutenção de frota 
(preventiva e corretiva); e (ii) nos termos do artigo 3º, parágrafo 
4º, inciso I, da Instrução CVM 600, os direitos creditórios que 
conferem lastro ao CDCA já estarem devidamente 
constituídos, válidos e eficazes, e terem como clientes 
(devedores) pessoas jurídicas caracterizadas como produtores 
rurais, independentemente da destinação dos recursos a ser 
dada pelo cliente (devedor) ou pela Emitente, enquadrando-
se, portanto, no previsto no artigo 23, parágrafo 1º, da Lei 
11.076.  
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Tendo em vista o acima exposto, não haverá a verificação, 
pelo Agente Fiduciário, da destinação dos recursos de que 
tratam os parágrafos 7º e 8º do artigo 3º da Instrução CVM 600. 

O valor dos Direitos Creditórios do Agronegócio é de 
R$1.060.000.000,00 (um bilhão e sessenta milhões de reais), 
tendo em vista que foram emitidos 2 (dois) CDCA, cada qual 
com valor nominal de, originalmente, R$530.000.000,00 
(quinhentos e trinta milhões de reais), observadas eventuais 
alterações decorrentes do Procedimento de Bookbuilding. 

O Valor Total da Emissão será de R$1.060.000.000,00 (um 
bilhão e sessenta milhões de reais) na Data de Emissão dos 
CRA. 

Até a quitação integral dos CRA, a Emissora obriga-se a 
manter os Direitos Creditórios do Agronegócio vinculados aos 
CRA e agrupados nos Patrimônios Separados, constituídos 
especialmente para esta finalidade, nos termos da Cláusula 14 
do Termo de Securitização. 

Valor Total da Emissão O Valor Total da Emissão será de R$1.060.000.000,00 (um 
bilhão e sessenta milhões de reais), na Data de Emissão dos 
CRA. 

Quantidade de CRA Serão emitidos 1.060.000 (um milhão e sessenta mil) CRA, 
sendo a quantidade de CRA Primeira Série; e a quantidade de 
CRA Segunda Série determinadas com base no Procedimento 
de Bookbuilding. 

Investimento Mínimo No mínimo 01 (um) CRA, equivalente a R$ 1.000,00 (mil reais), 
na Data de Emissão dos CRA, por Investidor. Não há limite 
máximo de aplicação em CRA, respeitado o Valor Total da 
Emissão.  

Garantias dos CRA Não serão constituídas garantias específicas, reais ou 
pessoais, sobre os CRA ou os CDCA. Os CRA não contarão 
com garantia flutuante da Emissora, 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. Os CDCA 
contam com a garantia de penhor sobre os direitos principais 
e acessórios, atuais ou futuros, referentes aos Direitos 
Creditórios do Agronegócio Lastro dos CDCA, de titularidade 
da Devedora, e estão a ele vinculados, inclusive seus 
aditamentos, multas, acréscimos, garantias, direitos ou 
opções, constituído pela Devedora em favor da Emissora (ou 
qualquer terceiro a quem seja endossado, cedido ou 
transferido o CDCA), nos termos do artigo 32 da Lei 11.076, 
por meio do CDCA, em garantia das obrigações garantidas 
definidas no CDCA e no Termo de Securitização. 

Para mais informações acerca das Garantias dos CRA veja 
a seção “Informações Relativas aos CRA e à Oferta – 
Garantias dos CRA”, na página 83 deste Prospecto. 
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Política de Contratação  Os Contratos de Prestação de Serviços lastro dos CDCA foram 
celebrados pela Devedora em linha com as diretrizes internas 
de contratação abaixo descritas, as quais incluem a 
necessidade de observância, durante o processo de 
negociação das Transações (conforme abaixo definido), às 
disposições constantes do “Código de Conduta” da Devedora, 
especialmente dos itens “Relações com o Cliente” e “Relações 
com Fornecedores, Prestadores de Serviços, Parceiros e 
Consultores de Negócios”: 

(i) Durante o processo de interações entre seus 
representantes e seus clientes no âmbito da celebração 
de contratos de locação de caminhões, máquinas e 
equipamentos, sem operador, com ou sem serviços de 
manutenção (“Transação”), os representantes da 
Devedora devem buscar:  

a. Ampliar o portfólio de clientes da Devedora, 
esforçando-se para ofertar serviços 
personalizados para cada cliente considerando 
seu perfil, suas necessidades e seu setor de 
atuação dentro da cadeia do agronegócio;  

b. Promover a análise cuidadosa da situação 
econômico-financeira de cada cliente antes da 
conclusão de cada Transação, bem como levar o 
resultado da referida análise em consideração 
quando da elaboração da proposta de negócio a 
ser enviada ao cliente; e 

c. Buscar a máxima eficiência, tanto para o cliente 
quanto para a Devedora, na negociação dos 
aspectos operacionais e financeiros da 
Transação, de modo a assegurar que a 
Transação esteja em linha com as expectativas 
do cliente e a estratégia de crescimento a longo 
prazo da Devedora.  

(ii) Adicionalmente, os representantes da Devedora 
buscam zelar, durante o processo de negociação das 
Transações, para que constem nas versões finais dos 
contratos de locação em questão assinados pela 
Devedora e seus clientes no âmbito da Transação, no 
mínimo, as seguintes disposições:  

a. Vedação à utilização dos equipamentos locados 
por terceiros que não o cliente e/ou empresas de 
seu grupo econômico;  

b. Vedação à realização de quaisquer modificações 
e/ou benfeitorias nos equipamentos locados pelos 
clientes e/ou por terceiros por eles autorizados, 
sem o prévio e expresso consentimento da 
Devedora;  

c. Previsão, em caso de atraso pelo cliente no 
pagamento das mensalidades relativas à locação 
dos equipamentos, de multa penal de 2% (dois 
por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) 
ao mês, incidentes sobre os valores em atraso;  

d. Previsão de reajuste do valor das mensalidades 
relativas à locação dos equipamentos de acordo 
com a variação do Índice Geral de Preços do 
Mercado – IGP-M;  
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e. Obrigação de manutenção e guarda dos 
equipamentos locados em bom estado de 
conservação pelo cliente, permitido apenas o 
desgaste natural causado pelo uso regular dos 
equipamentos;  

f. Obrigação de contratação de seguro contra 
incêndio, furto, roubo e danos elétricos nos 
equipamentos por parte do cliente, durante o 
prazo de vigência da locação;  

g. Permissão para que a Devedora, mediante aviso 
prévio e de forma justificada, vistorie as 
dependências do cliente de modo a se assegurar 
que os equipamentos estão sendo utilizados nos 
termos estabelecidos no respectivo contrato;  

h. Procedimentos para a notificação da Devedora 
pelo cliente em caso de o equipamento locado ser 
objeto de roubo, furto ou sofrer qualquer forma de 
depreciação e/ou desapropriação, bem como 
caso o equipamento venha a ser autuado pelos 
órgãos reguladores responsáveis; e 

i. Obrigação de confidencialidade, por parte do 
cliente, com relação a todas e quaisquer 
informações relativas à Devedora e/ou seus 
negócios a que tenha tido acesso no contexto da 
Transação. 

Distribuição Parcial Não haverá possibilidade de Distribuição Parcial dos CRA, 
tendo em vista que a Oferta será realizada, pelos 
Coordenadores, sob regime de garantia firme para o Valor 
Total da Emissão, observado o disposto no Contrato de 
Distribuição.  

Valor Nominal Unitário Os CRA terão valor nominal unitário de R$1.000,00 (mil reais). 

Séries A Emissão será realizada em até 2 (duas) séries, sem 
subordinação entre elas. 

Forma e Comprovação 
de Titularidade 

Os CRA serão emitidos de forma nominativa e escritural e sua 
titularidade será comprovada por extrato expedido pela B3, 
quando os CRA estiverem custodiados eletronicamente na B3, 
e/ou extrato da conta de depósito dos CRA, a ser fornecido 
pelo Escriturador aos Titulares de CRA, com base nas 
informações prestadas pela B3, quando os CRA não estiverem 
custodiados eletronicamente na B3. 

Locais de Pagamento Os pagamentos dos CRA serão efetuados utilizando-se os 
procedimentos (i) adotados pela B3, quando os CRA estiverem 
custodiados eletronicamente na B3, e/ou (ii) do Escriturador, 
quando os CRA não estiverem custodiados eletronicamente na 
B3.  

Regime Fiduciário Será instituído Regime Fiduciário sobre os Direitos Creditórios 
do Agronegócio e as Contas dos Patrimônios Separados, nos 
termos da Lei 11.076 e Lei 9.514. 

Prazo e Data de 
Vencimento dos CRA 
Primeira Série 

O prazo de vencimento dos CRA Primeira Série será de 10 
(dez) anos, ou 3.652 (três mil, seiscentos e cinquenta e dois) 
dias, contados da Data de Emissão dos CRA Primeira Série, 
vencendo-se, portanto, em 15 de agosto de 2031, ressalvadas 
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as hipóteses de resgate antecipado dos CRA Primeira Série 
e/ou liquidação do Patrimônio Separado Primeira Série, nos 
termos previstos no Termo de Securitização e neste Prospecto 
Preliminar. 

Prazo e Data de 
Vencimento dos CRA 
Segunda Série 

O prazo de vencimento dos CRA Segunda Série será de 15 
(quinze) anos, ou 5.479 (cinco mil, quatrocentos e setenta e 
nove) dias, contados da Data de Emissão dos CRA Segunda 
Série, vencendo-se, portanto, em 15 de agosto de 2036, 
ressalvadas as hipóteses de resgate antecipado dos CRA 
Segunda Série e/ou liquidação do Patrimônio Separado Segunda 
Série, nos termos previstos no Termo de Securitização e neste 
Prospecto Preliminar. 

Atualização Monetária e 
Remuneração dos CRA 
Primeira Série 

O Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário dos 
CRA Primeira Série, conforme o caso, será atualizado 
monetariamente a partir da primeira Data de Integralização, 
pela variação acumulada do IPCA, conforme fórmula 
constante do Termo de Securitização, sendo o produto da 
atualização incorporado ao Valor Nominal ou seu saldo, 
conforme o caso, automaticamente. Sobre o Valor Nominal 
Unitário Atualizado dos CRA Primeira Série, incidirão juros 
remuneratórios equivalentes a um determinado percentual ao 
ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, a ser 
definido de acordo com o Procedimento de Bookbuilding e 
formalizado por meio de aditamento ao Termo de 
Securitização, e, em qualquer caso, limitada à maior taxa entre: 
(i) a taxa interna de retorno do Título Público Tesouro IPCA+ com 
Juros Semestrais, com vencimento em 15 de agosto de 2030, 
a ser apurada conforme as taxas indicativas divulgadas pela 
ANBIMA em sua página na internet (www.anbima.com.br) no 
fechamento do Dia Útil imediatamente anterior à data de 
realização do Procedimento de Bookbuilding, acrescida 
exponencialmente de spread de 0,90% (noventa centésimos 
por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias 
Úteis; e (ii) 4,85% (quatro inteiros e oitenta e cinco centésimos 
por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias 
Úteis. A Remuneração dos CRA Primeira Série será calculada 
de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, por Dias 
Úteis decorridos, desde a primeira Data de Integralização ou 
desde a última Data de Pagamento de Remuneração, 
conforme o caso, até a Data de Pagamento de Remuneração 
imediatamente subsequente, e pagos ao final de cada Período 
de Capitalização, obedecida a fórmula constante do Termo de 
Securitização. O Termo de Securitização e os CDCAs serão 
aditados para prever o resultado do Procedimento de 
Bookbuilding, não sendo necessária qualquer aprovação 
societária adicional por parte da Emissora ou da Devedora. 

Atualização Monetária 
e Remuneração dos 
CRA Segunda Série 

O Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário dos 
CRA Segunda Série, conforme o caso, será atualizado 
monetariamente a partir da primeira Data de Integralização, 
pela variação acumulada do IPCA, conforme fórmula 
constante do Termo de Securitização, sendo o produto da 
atualização incorporado ao Valor Nominal Unitário ou seu 
saldo, conforme o caso, automaticamente. Sobre o Valor 
Nominal Unitário Atualizado dos CRA Segunda Série incidirão 
juros remuneratórios equivalentes a um determinado percentual 
ao ano, a ser definido de acordo com o Procedimento de 
Bookbuilding e formalizado por meio de aditamento ao Termo 
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de Securitização, e, em qualquer caso, limitada à maior taxa 
entre: (i) a taxa interna de retorno do Título Público Tesouro 
IPCA+ com Juros Semestrais, com vencimento em 15 de maio 
de 2035, a ser apurada conforme as taxas indicativas 
divulgadas pela ANBIMA em sua página na internet 
(www.anbima.com.br) no fechamento do Dia Útil 
imediatamente anterior à data de realização do Procedimento 
de Bookbuilding, acrescida exponencialmente de spread de 
1,00% (um por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta 
e dois) Dias Úteis; e (ii) 5,10% (cinco inteiros e dez centésimos 
por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias 
Úteis. A Remuneração dos CRA Segunda Série será calculada 
de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, por Dias 
Úteis decorridos, desde a primeira Data de Integralização ou 
desde a última Data de Pagamento de Remuneração, 
conforme o caso, até a Data de Pagamento de Remuneração 
imediatamente subsequente, e pagos ao final de cada Período 
de Capitalização, obedecida a fórmula constante do Termo de 
Securitização. O Termo de Securitização e os CDCAs serão 
aditados para prever o resultado do Procedimento de 
Bookbuilding, não sendo necessária qualquer aprovação 
societária adicional por parte da Emissora ou da Devedora. 

Duration dos CRA A duration dos CRA Primeira Série é de 7,36 (sete vírgula trinta 
e seis) anos. A duration dos CRA Segunda Série é de 10,16 
(dez vírgula dezesseis) anos.  

Procedimento de 
Bookbuilding 

Será adotado o procedimento de coleta de intenções de 
investimento, organizado pelos Coordenadores, nos termos do 
artigo 23, parágrafo 1º e 2º, e dos artigos 44 e 45 da Instrução 
CVM 400, com recebimento de reservas, sem lotes mínimos 
ou máximos, para a verificação da demanda, junto aos 
Investidores para fins da definição das taxas finais da 
remuneração dos CRA, da existência de ambas as séries dos 
CRA, do volume de CRA a ser alocado em cada série e, 
consequentemente, do valor e da taxa final da remuneração 
dos CDCA, observado o Sistema de Vasos Comunicantes. 
Para fins da definição da Remuneração dos CRA e alocação 
dos CRA entre as séries, serão levadas em consideração 
exclusivamente as intenções de investimento apresentadas 
pelos Investidores Institucionais. Os Pedidos de Reserva dos 
Investidores Não Institucionais não serão considerados no 
Procedimento de Bookbuilding para fins da definição da taxa 
final da Remuneração e alocação dos CRA entre as séries e 
ficarão, ainda, sujeitos a um limite máximo de R$1.000.000,00 
(um milhão de reais), equivalente ao valor mínimo necessário 
de investimentos financeiros estabelecido para a 
caracterização de investidor qualificado. Nos termos do artigo 
23, parágrafo 1º, da Instrução CVM 400, os critérios objetivos 
que presidem a fixação da Remuneração dos CRA Primeira 
Série e da Remuneração dos CRA Segunda Série, conforme o 
caso, são os seguintes: (i) foi estabelecida uma taxa máxima 
para a Remuneração dos CRA de cada série no Termo de 
Securitização, no Prospecto Preliminar e no Aviso ao Mercado; 
(ii) no âmbito da Oferta Institucional, os Investidores 
Institucionais poderão indicar, nas respectivas intenções de 
investimento, um percentual mínimo de Remuneração dos 
CRA Primeira Série e de Remuneração dos CRA Segunda 
Série, conforme o caso, observada a taxa máxima 
estabelecida para a Remuneração dos CRA Primeira Série e 
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para a Remuneração dos CRA Segunda Série, conforme o 
caso; (iii) serão consideradas as intenções de investimento 
realizadas por Investidores Institucionais que indicaram a 
menor taxa para a Remuneração dos CRA Primeira Série e 
para a Remuneração dos CRA Segunda Série, conforme o 
caso, sendo que serão adicionadas as intenções de 
investimento realizadas por Investidores Institucionais que 
indicaram taxas superiores até que seja atingida a taxa final da 
Remuneração dos CRA, que será a taxa fixada com o 
Procedimento de Bookbuilding. 

Para mais informações acerca do Procedimento de 
Bookbuilding veja a seção “Informações Relativas aos 
CRA e à Oferta – Procedimento de Bookbuilding” na 
página 87 deste Prospecto. 

Pagamento da 
Remuneração do CDCA I 

A Remuneração do CDCA I será paga de forma semestral, 
sem carência, em cada Data de Pagamento de Remuneração 
do CDCA I, conforme abaixo indicado, ocorrendo o primeiro 
pagamento em 14 de fevereiro de 2022 e o último, na Data de 
Vencimento do CDCA I: 

Nº da Parcela 
Datas de Pagamento da 
Remuneração do CDCA I 

1 14/02/2022 

2 12/08/2022 

3 14/02/2023 

4 14/08/2023 

5 14/02/2024 

6 14/08/2024 

7 14/02/2025 

8 14/08/2025 

9 13/02/2026 

10 14/08/2026 

11 12/02/2027 

12 13/08/2027 

13 14/02/2028 

14 14/08/2028 

15 14/02/2029 

16 14/08/2029 

17 14/02/2030 

18 14/08/2030 

19 14/02/2031 

20 Data de Vencimento do CDCA I 
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Pagamento da 
Remuneração do 
CDCA II 

A Remuneração do CDCA II será paga de forma semestral, 
sem carência, em cada Data de Pagamento de Remuneração 
do CDCA II, conforme abaixo indicado, ocorrendo o primeiro 
pagamento em 14 de fevereiro de 2022 e o último, na Data de 
Vencimento do CDCA II: 

Nº da Parcela 
Datas de Pagamento da 

Remuneração do CDCA II 

1 14/02/2022 

2 12/08/2022 

3 14/02/2023 

4 14/08/2023 

5 14/02/2024 

6 14/08/2024 

7 14/02/2025 

8 14/08/2025 

9 13/02/2026 

10 14/08/2026 

11 12/02/2027 

12 13/08/2027 

13 14/02/2028 

14 14/08/2028 

15 14/02/2029 

16 14/08/2029 

17 14/02/2030 

18 14/08/2030 

19 14/02/2031 

20 14/08/2031 

21 13/02/2032 

22 13/08/2032 

23 14/02/2033 

24 12/08/2033 

25 14/02/2034 

26 14/08/2034 

27 14/02/2035 

28 14/08/2035 

29 14/02/2036 

30 Data de Vencimento do CDCA II 
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Periodicidade de 
Pagamento da 
Remuneração dos CRA 
Primeira Série 

Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de resgate 
antecipado dos CRA Primeira Série, ou de liquidação do 
Patrimônio Separado Primeira Série, nos termos previstos no 
Termo de Securitização, a Remuneração dos CRA Primeira 
Série será paga nas datas abaixo indicadas, ocorrendo o 
primeiro pagamento em 15 de fevereiro de 2022 e o último, na 
Data de Vencimento dos CRA Primeira Série, nos termos da 
tabela abaixo: 

Nº da 
Parcela 

Datas de Pagamento da 
Remuneração dos CRA 

Primeira Série 

Pagamento da 
Remuneração 

do CRA 
Primeira Série 

1 15/02/2022 Sim 

2 15/08/2022 Sim 

3 15/02/2023 Sim 

4 15/08/2023 Sim 

5 15/02/2024 Sim 

6 15/08/2024 Sim 

7 17/02/2025 Sim 

8 15/08/2025 Sim 

9 18/02/2026 Sim 

10 17/08/2026 Sim 

11 15/02/2027 Sim 

12 16/08/2027 Sim 

13 15/02/2028 Sim 

14 15/08/2028 Sim 

15 15/02/2029 Sim 

16 15/08/2029 Sim 

17 15/02/2030 Sim 

18 15/08/2030 Sim 

19 17/02/2031 Sim 

20 
Data de Vencimento dos 

CRA Primeira Série 
Sim 
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Periodicidade de 
Pagamento da 
Remuneração dos 
CRA Segunda Série 

Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de resgate 
antecipado dos CRA Segunda Série, ou de liquidação do 
Patrimônio Separado Segunda Série, nos termos previstos no 
Termo de Securitização, a Remuneração dos CRA Segunda 
Série será paga nas datas abaixo indicadas, ocorrendo o 
primeiro pagamento em 15 de fevereiro de 2022 e o último, na 
Data de Vencimento dos CRA Segunda Série, nos termos da 
tabela abaixo: 

Nº da 
Parcela 

Datas de Pagamento da 
Remuneração dos CRA 

Segunda Série 

Pagamento da 
Remuneração 

do CRA 
Segunda Série 

1 15/02/2022 Sim 

2 15/08/2022 Sim 

3 15/02/2023 Sim 

4 15/08/2023 Sim 

5 15/02/2024 Sim 

6 15/08/2024 Sim 

7 17/02/2025 Sim 

8 15/08/2025 Sim 

9 18/02/2026 Sim 

10 17/08/2026 Sim 

11 15/02/2027 Sim 

12 16/08/2027 Sim 

13 15/02/2028 Sim 

14 15/08/2028 Sim 

15 15/02/2029 Sim 

16 15/08/2029 Sim 

17 15/02/2030 Sim 

18 15/08/2030 Sim 

19 17/02/2031 Sim 

20 15/08/2031 Sim 

21 16/02/2032 Sim 

22 16/08/2032 Sim 

23 15/02/2033 Sim 

24 15/08/2033 Sim 

25 15/02/2034 Sim 

26 15/08/2034 Sim 

27 15/02/2035 Sim 

28 15/08/2035 Sim 

29 15/02/2036 Sim 

30 
Data de Vencimento dos 

CRA Segunda Série 
Sim 
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Amortização dos 
CRA Primeira Série 

Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de resgate 
antecipado dos CRA Primeira Série, ou da liquidação do 
Patrimônio Separado Primeira Série, nos termos previstos no 
Termo de Securitização, o Valor Nominal Unitário Atualizado 
dos CRA Primeira Série será amortizado em 3 (três) parcelas, 
nos 8º, 9º e 10º anos, sendo a primeira parcela devida em 15 
de agosto de 2029, e a última parcela devida na Data de 
Vencimento dos CRA Primeira Série, de acordo com a tabela 
abaixo: 

Nº da 
Parcela 

Datas de Amortização 
dos CRA Primeira Série 

% de 
Amortização 
do Saldo do 

Valor Nominal 
Unitário 

Atualizado (Tai) 

1 15/08/2029 33,3333% 

2 15/08/2030 50,0000% 

3 
Data de Vencimento dos 

CRA Primeira Série 
100,0000% 

 

Amortização dos CRA 
Segunda Série 

Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de resgate 
antecipado dos CRA Segunda Série, ou da liquidação do 
Patrimônio Separado Segunda Série, nos termos previstos no 
Termo de Securitização, o Valor Nominal Unitário Atualizado 
dos CRA Segunda Série será amortizado em 3 (três) parcelas, 
nos 13º, 14º e 15º anos, sendo a primeira parcela devida em 
15 de agosto de 2034, e a última parcela devida na Data de 
Vencimento dos CRA Segunda Série, de acordo com a tabela 
abaixo: 

Nº da 
Parcela 

Datas de Amortização 
dos CRA Segunda 

Série 

% de Amortização 
do Saldo do Valor 
Nominal Unitário 
Atualizado (Tai) 

1 15/08/2034 33,3333% 

2 15/08/2035 50,0000% 

3 
Data de Vencimento 

dos CRA Segunda Série 
100,0000% 

 

Amortização 
Extraordinária Parcial e 
Resgate Antecipado Total 
dos CRA 

A Emissora deverá realizar (i) a amortização extraordinária 
parcial, limitada a 98,00% (noventa e oito por cento) do Valor 
Nominal Atualizado, em caso de pagamento antecipado parcial 
dos CDCA em decorrência do previsto pelo inciso (ii) da 
Cláusula 12.1 do Termo de Securitização, ou (ii) o resgate 
antecipado total, em caso de pagamento antecipado total dos 
CDCA em decorrência (a) de um Evento de Vencimento 
Antecipado dos CDCA, nos termos da Cláusula 12.2 e 
seguintes do Termo de Securitização, ou (b) não apresentação 
de pelo menos 1 (um) novo Contrato de Prestação de Serviços, 
que cumpra os Critérios de Elegibilidade, na hipótese de 
inexistência de Direito Creditório do CDCA I e/ou de Direito 
Creditório do CDCA II, conforme o caso, em até 90 (noventa) 
dias contados de tal evento, nos termos da Cláusula 8.2 dos 
CDCA; (c) nos casos previstos pela Cláusula 12.1 do Termo 
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de Securitização, (d) das hipóteses previstas pela Cláusula 
4.7.4 do Termo de Securitização.  

Para mais informações acerca da Amortização 
Extraordinária Parcial e Resgate Antecipado Total dos 
CRA veja a seção “Informações Relativas aos CRA e à 
Oferta – Amortização Extraordinária Parcial e Resgate 
Antecipado Total dos CRA” na página 89 deste Prospecto. 

Público-Alvo da Oferta A Oferta é destinada aos Investidores Institucionais e aos 
Investidores Não-Institucionais, que possam investir em 
certificados de recebíveis do agronegócio. 

Inadequação do 
Investimento 

O investimento em CRA não é adequado aos investidores que: 
(i) 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 
(ii) 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” deste 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. 

Pessoas Vinculadas Será aceita a participação de Investidores da Oferta que sejam 
Pessoas Vinculadas, sem limitação de percentual máximo, 
observado o disposto abaixo. 

Caso seja verificado, pelos Coordenadores, excesso de 
demanda superior em 1/3 (um terço) à quantidade dos CRA 
ofertada, não será permitida a colocação de CRA perante 
Pessoas Vinculadas, devendo os Pedidos de Reserva 
celebrados por Investidores da Oferta que sejam Pessoas 
Vinculadas serem automaticamente cancelados, nos termos 
do artigo 55 da Instrução CVM 400. Se o Investidor que seja 
Pessoa Vinculada já tiver efetuado o pagamento do Preço de 
Integralização, referido Preço de Integralização será devolvido, 
com recursos dos Patrimônios Separados, sem juros ou 
correção monetária, sem reembolso e com dedução dos 
valores relativos aos tributos e encargos incidentes, se 
existentes, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contados da data 
da respectiva revogação, por meio de depósito na conta do 
Investidor junto à Instituição Participante da Oferta utilizada 
para subscrição e integralização dos CRA. A vedação acima 
não se aplica às instituições financeiras contratadas para atuar 
como Formador de Mercado no âmbito da Oferta, uma vez que 
o direito de subscrever e a quantidade máxima de CRA a ser 
subscrita e integralizada será divulgada nos Prospectos, nos 
termos da regulamentação aplicável.  

Para maiores informações sobre o procedimento de 
distribuição e colocação dos CRA perante Pessoas 
Vinculadas, consultar o item “Procedimento da Oferta” da 
seção “Plano de Distribuição, Regime de Colocação dos 
CRA e Liquidação da Oferta” a partir da página 105 deste 
Prospecto Preliminar. 
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Plano de Distribuição Observadas as disposições da regulamentação aplicável, os 
Coordenadores realizarão a Oferta conforme o plano de 
distribuição adotado em conformidade com o disposto no 
artigo 33, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400, o qual leva em 
consideração as relações com clientes e outras considerações 
de natureza comercial ou estratégica dos Coordenadores e da 
Emissora, os quais assegurarão (i) que o tratamento conferido 
aos Investidores da Oferta seja justo, democrático e equitativo; 
(ii) a adequação do investimento ao perfil de risco do público 
alvo da Oferta; e (iii) que os representantes das Instituições 
Participantes da Oferta recebam previamente exemplares (a) 
deste Prospecto Preliminar, o qual incorpora por referência o 
Formulário de Referência, elaborado nos termos da Instrução 
CVM 480, disponibilizado nesta data, nos termos do artigo 54-
A da Instrução CVM 400; e (b) do Prospecto Definitivo, o qual 
incorpora por referência o Formulário de Referência, a ser 
disponibilizado ao mercado quando da divulgação do Anúncio 
de Início, nos termos do artigo 54-A da Instrução CVM 400, 
para leitura obrigatória e que suas dúvidas possam ser 
esclarecidas por pessoas designadas pelos Coordenadores 
(“Plano de Distribuição”).  

Para mais informações acerca do Plano de Distribuição, 
veja a Seção “Plano de Distribuição, Regime de Colocação 
dos CRA e Liquidação da Oferta” na página 104 deste 
Prospecto. 

Procedimentos da Oferta Os Investidores (incluindo Pessoas Vinculadas) interessados 
em subscrever os CRA deverão (i) realizar a sua reserva para 
subscrição de CRA junto a uma Instituição Participante da 
Oferta durante o Período de Reserva, mediante assinatura de 
Pedido de Reserva, sem fixação de lotes mínimos ou máximos, 
observadas as limitações aplicáveis aos Investidores que 
sejam Pessoas Vinculadas; ou (ii) apresentar a uma Instituição 
Participante da Oferta sua intenção de investimento nos CRA 
na data de realização do Procedimento de Bookbuilding. 

Durante o Período de Reserva, o montante de 106.000 (cento 
e seis mil) CRA, ou seja, 10% (dez por cento) do Valor Total 
da Emissão, será destinado, prioritariamente, à colocação 
pública para Investidores Não Institucionais no âmbito da 
Oferta Não Institucional sendo certo que os Coordenadores, 
em comum acordo com a Devedora, poderão manter a 
quantidade de CRA inicialmente destinada à Oferta Não 
Institucional ou elevar tal quantidade a um patamar compatível 
com os objetivos da Oferta, de forma a atender, total ou 
parcialmente, os referidos Pedidos de Reserva, observadas as 
disposições da Oferta Não Institucional e da Oferta 
Institucional ("Direcionamento da Oferta"). 

Oferta Não Institucional 

Observado o limite estabelecido acima, os CRA serão 
alocados, na primeira Data de Integralização, após o Período 
de Reserva, para Investidores Não Institucionais que tiverem 
seu Pedido de Reserva admitido ("Oferta Não Institucional"). 

Caso o total de CRA objeto dos Pedidos de Reserva admitidos 
apresentados pelos Investidores Não Institucionais não atinja 
o montante de CRA destinados aos Investidores Não 
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Institucionais, os CRA remanescentes serão destinados aos 
Investidores Institucionais, nos termos da Oferta Institucional. 

Os Pedidos de Reserva dos Investidores Não Institucionais 
não serão considerados no Procedimento de Bookbuilding, 
não participando, portanto, da definição da taxa final da 
Remuneração e alocação dos CRA entre as séries e ficarão, 
ainda, sujeitos a um limite máximo de R$1.000.000,00 (um 
milhão de reais), equivalente ao valor mínimo necessário de 
investimentos financeiros estabelecido para a caracterização 
de investidor qualificado. 

No contexto da Oferta Não Institucional, e conforme dispõe a 
Resolução CVM 27, a subscrição dos CRA deverá ser 
formalizada mediante ato de aceitação da Oferta pelo 
Investidor Não Institucional, o qual deverá ser realizado junto 
ao Coordenador com o qual tiver efetuado sua ordem de 
investimento e, nos termos da Resolução CVM 27, deverá, no 
mínimo, (i) conter as condições de subscrição e de 
integralização dos CRA, (ii) esclarecer que não será admitida 
a distribuição parcial da Oferta, (iii) conter esclarecimento 
sobre a condição de Pessoa Vinculada (ou não) à Oferta, e (iv) 
conter declaração de que obteve cópia dos Prospectos. O 
Pedido de Reserva preenchido por referido Investidor Não 
Institucional passará a ser o documento de aceitação de que 
trata a Resolução CVM 27 por meio do qual referido Investidor 
Não Institucional aceitou participar da Oferta e subscrever e 
integralizar os CRA que vierem a ser a ele alocados 

Oferta Institucional 

A alocação dos CRA para Investidores Institucionais, na 
primeira Data de Integralização, após o Período de Reserva, 
dar-se-á em conformidade com o Direcionamento da Oferta 
("Oferta Institucional"). 

Para fins da definição da Remuneração e alocação dos CRA 
entre as séries, serão levadas em consideração 
exclusivamente as intenções de investimento apresentadas 
pelos Investidores Institucionais no âmbito do Procedimento de 
Bookbuilding. 

Os CRA serão objeto de distribuição pública aos Investidores, 
não havendo fixação de lotes máximos ou mínimos. Os 
Coordenadores, com anuência da Devedora, organizarão a 
colocação dos CRA perante os Investidores interessados, 
podendo levar em conta, no âmbito da Oferta Institucional, 
suas relações com clientes e outras considerações de 
natureza comercial ou estratégica, devendo assegurar: (i) que 
o tratamento aos Investidores seja justo e equitativo; (ii) a 
adequação do investimento ao perfil de risco de seus 
respectivos clientes, e (iii) que os representantes de venda dos 
Coordenadores e dos Participantes Especiais recebam 
previamente exemplar do Prospecto para leitura obrigatória e 
que suas dúvidas possam ser esclarecidas por pessoa 
designada pelos Coordenadores, observadas as regras de 
rateio proporcional na alocação de CRA em caso de excesso 
de demanda estabelecidas nos Prospectos e no Contrato de 
Distribuição. No âmbito da Oferta Não Institucional, relações 
com clientes e outras considerações de natureza comercial ou 
estratégica, dos Coordenadores e da Securitizadora, em 
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hipótese alguma poderão ser consideradas na alocação dos 
CRA para os Investidores Não Institucionais. 

Os Pedidos de Reserva ou intenções de investimentos serão 
efetuados pelos Investidores (incluindo Pessoas Vinculadas) 
de maneira irrevogável e irretratável, exceto pelo disposto nas 
alíneas (i), (iii) e (iv) abaixo: 

(i) um dos Investidores interessados em subscrever os 
CRA (incluindo Pessoas Vinculadas) efetuará Pedido de 
Reserva perante uma Instituição Participante da Oferta, 
mediante preenchimento do Pedido de Reserva no 
Período de Reserva, ou apresentará, a qualquer uma 
das Instituições Participantes da Oferta sua intenção de 
investimento, na data de realização do Procedimento de 
Bookbuilding. O Investidor Pessoa Vinculada deverá 
indicar, obrigatoriamente, no seu Pedido de Reserva ou 
intenção de investimento, sua qualidade de Pessoa 
Vinculada, sob pena de seu Pedido de Reserva ou 
intenção de investimento ser cancelada pela respectiva 
Instituição Participante da Oferta que o receber; 

(ii) no Pedido de Reserva ou na intenção de investimento, 
os Investidores, inclusive, sem limitação, os qualificados 
como Pessoas Vinculadas, poderão indicar um 
percentual mínimo de Remuneração dos CRA, 
observada a taxa máxima estabelecida para 
Remuneração dos CRA, conforme indicada no 
Prospecto Preliminar, sendo o atingimento de referido 
percentual mínimo de Remuneração dos CRA condição 
de eficácia do Pedido de Reserva ou da intenção de 
investimento e de aceitação da Oferta por referidos 
Investidores. Recomenda-se aos Investidores que 
entrem em contato com a Instituição Participante da 
Oferta de sua preferência para verificar os 
procedimentos adotados pela respectiva Instituição 
Participante da Oferta para efetivação de sua intenção 
de investimento, incluindo, sem limitação, eventual 
necessidade de depósito prévio do investimento 
pretendido; 

(iii) observado o item (ii) acima, a intenção de investimento 
ou o Pedido de Reserva do Investidor será cancelado 
caso o percentual mínimo referente à Remuneração dos 
CRA por ele indicado seja superior ao percentual de 
Remuneração dos CRA estabelecido por meio do 
Procedimento de Bookbuilding; 

(iv) caso seja verificado, pelos Coordenadores, excesso de 
demanda superior em 1/3 (um terço) dos CRA, não será 
permitida a colocação de CRA perante Investidores que 
sejam Pessoas Vinculadas e os Pedidos de Reserva e 
as intenções de investimento realizadas por Pessoas 
Vinculadas serão automaticamente cancelados, nos 
termos do artigo 55 da Instrução CVM 400; 

(v) caso o total de CRA objeto de intenções de investimento 
e de Pedidos de Reserva não cancelados em virtude de 
desconformidade com os termos e condições da Oferta, 
bem como nos termos dos itens (i) e (iii) e (iv) acima, 
seja igual ou inferior ao montante da Oferta, serão 
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integralmente atendidos todos os Pedidos de Reserva e 
intenções de investimento admitidas e não canceladas;  

(vi) observadas as disposições dos itens “Oferta Não 
Institucional” e “Oferta Institucional”, caso o total de CRA 
correspondente à demanda dos Investidores exceda o 
Valor Total da Emissão, serão atendidos os Pedidos de 
Reserva e atendidas as intenções de investimento que 
indicarem a menor taxa, adicionando-se os Pedidos de 
Reserva e as intenções de investimento que indicarem 
taxas superiores até atingir a taxa definida no 
Procedimento de Bookbuilding, sendo que todos os 
Pedidos de Reserva e todas as intenções de investimento 
admitidas que indicarem a taxa definida no Procedimento 
de Bookbuilding serão rateados entre os Investidores, 
pelos Coordenadores, proporcionalmente ao montante 
de CRA indicado nos respectivos Pedidos de Reserva ou 
nas respectivas intenções de investimento, 
independentemente de quando for recebido o Pedido de 
Reserva, sendo desconsideradas quaisquer frações de 
CRA. Os critérios de rateio previstos neste item não se 
aplicam às ordens para aquisição de CRA apresentadas 
pelo Formador de Mercado até o limite de 10% (dez por 
cento) do Valor Total da Emissão, equivalente a 106.000 
(cento e seis mil) CRA, observados os seus limites de 
atuação previstos no Contrato de Formador de Mercado 
celebrado no âmbito da Oferta;  

(vii) até o final do Dia Útil imediatamente anterior à data de 
divulgação do Anúncio de Início, a Instituição 
Participante da Oferta com a qual o Investidor tenha 
realizado a intenção de investimento ou o Pedido de 
Reserva informará aos Investidores, por meio do seu 
respectivo endereço eletrônico, ou, na sua ausência, por 
telefone ou fac-símile (a) a quantidade de CRA alocada 
ao Investidor; e (b) o horário limite da Data de 
Liquidação que cada Investidor deverá pagar o Preço de 
Integralização referente aos CRA alocados nos termos 
acima previstos à respectiva Instituição Participante da 
Oferta que recebeu a respectiva intenção de 
investimento ou Pedido de Reserva, com recursos 
imediatamente disponíveis, por meio de sua conta na 
B3, observados os procedimentos da B3;  

(viii) as intenções de investimento e os Pedidos de Reserva 
serão irrevogáveis e irretratáveis, exceto nas hipóteses 
de identificação de divergência relevante entre as 
informações constantes deste Prospecto Preliminar que 
alterem substancialmente o risco assumido pelo 
Investidor, ou a sua decisão de investimento, hipóteses 
nas quais poderá o referido Investidor desistir da 
intenção de investimento ou do Pedido de Reserva, nos 
termos do parágrafo 4º do artigo 45 da Instrução CVM 
400. Nesta hipótese, o Investidor deverá informar sua 
decisão de desistência da intenção de investimento e do 
Pedido de Reserva à respectiva Instituição Participante 
da Oferta que recebeu a intenção de investimento ou o 
Pedido de Reserva, em conformidade com as previsões 
da respectiva intenção de investimento ou do respectivo 
Pedido de Reserva; e  
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(ix) as previsões dos itens acima aplicar-se-ão aos 
Participantes Especiais eventualmente contratados 
pelos Coordenadores no âmbito da Oferta, conforme o 
caso, nos termos do Contrato de Distribuição e dos 
contratos de adesão dos Participantes Especiais. Nesta 
hipótese, este Prospecto Preliminar será devidamente 
ajustado para devida qualificação e identificação de 
referidos prestadores de serviços. 

Para mais informações acerca dos Procedimentos da 
Oferta, veja a seção “Plano de Distribuição, Regime de 
Colocação dos CRA e Liquidação da Oferta – 
Procedimentos da Oferta”, na página 105 deste Prospecto. 

Excesso de Demanda 
perante Pessoas 
Vinculadas 

Caso seja verificado, pelos Coordenadores, excesso de 
demanda superior em 1/3 (um terço) à quantidade dos CRA 
ofertada, não será permitida a colocação de CRA perante 
Pessoas Vinculadas, devendo as intenções de investimento 
apresentadas por Investidores que sejam Pessoas Vinculadas 
serem automaticamente revogadas, nos termos do artigo 55 
da Instrução CVM 400, exceto pela colocação dos CRA 
perante o Formador de Mercado, considerando que o referido 
montante máximo a ser subscrito pelo Formador de Mercado 
encontra-se descrito nos Prospectos, nos termos do parágrafo 
único do artigo 55, da Instrução CVM 400.  

Modificação da Oferta Nos termos do artigo 25 e seguintes da Instrução CVM 400, 
havendo, a juízo da CVM, alteração substancial, posterior e 
imprevisível nas circunstâncias de fato existentes quando da 
apresentação do pedido de registro da Oferta, ou que o 
fundamentem, acarretando aumento relevante dos riscos 
assumidos pela Emissora e inerentes à própria Oferta, a CVM 
poderá acolher pleito de modificação da Oferta. O pleito de 
modificação da Oferta presumir-se-á deferido caso não haja 
manifestação da CVM em sentido contrário no prazo de 10 
(dez) Dias Úteis, contado do seu protocolo na CVM. Tendo 
sido deferida a modificação, a CVM poderá, por sua própria 
iniciativa ou a requerimento do ofertante, prorrogar o prazo da 
Oferta por até 90 (noventa) dias. É sempre permitida a 
modificação da Oferta para melhorá-la em favor dos 
investidores ou para renúncia a condição da Oferta 
estabelecida pela Emissora. 

Caso a Oferta seja modificada, nos termos dos artigos 25 a 27 
da Instrução CVM 400: (i) a modificação deverá ser divulgada 
imediatamente através de meios ao menos iguais aos utilizados 
para a divulgação da Oferta; (ii) os Coordenadores deverão se 
acautelar e se certificar, no momento do recebimento das 
aceitações da Oferta, de que o investidor está ciente de que a 
Oferta foi alterada e de que tem conhecimento das novas 
condições; e (iii) os investidores que já tiverem aderido à Oferta 
deverão ser comunicados diretamente, por correio eletrônico, 
correspondência física ou qualquer outra forma de comunicação 
passível de comprovação, a respeito da modificação efetuada, 
para que confirmem, até o 5º (quinto) Dia Útil subsequente à 
data do recebimento, pelo investidor, de comunicação sobre a 
modificação da Oferta, o interesse em revogar sua aceitação à 
Oferta, presumindo-se, na falta da manifestação, o interesse do 
investidor em não revogar sua aceitação. Se o investidor 
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revogar sua aceitação e se o investidor já tiver efetuado o 
pagamento do Preço de Integralização, referido Preço de 
Integralização será devolvido sem juros ou correção monetária, 
sem reembolso e com dedução dos valores relativos aos 
tributos e encargos incidentes, se existentes, no prazo de 5 
(cinco) Dias Úteis contados da data da respectiva revogação. 

Modificação e Abertura de 
Prazo para Desistência da 
Oferta 

Em razão das alterações descritas no Comunicado ao 
Mercado de Modificação da Oferta e de Abertura de Prazo de 
Desistência da Oferta, nos termos do artigo 27 da Instrução 
CVM 400, os Investidores, inclusive aqueles considerados 
Pessoas Vinculadas, que já tiverem aderido à Oferta deverão 
ser comunicados diretamente por correio eletrônico, 
correspondência física ou qualquer outra forma de 
comunicação passível de comprovação, a respeito da 
modificação efetuada, nos termos do Comunicado ao Mercado 
de Modificação da Oferta e de Abertura de Prazo de 
Desistência da Oferta, para que confirmem, até o fim do 
Período de Desistência, o interesse em revogar seu Pedido de 
Reserva à Instituição Participante da Oferta com a qual 
realizou seu Pedido de Reserva (por meio de mensagem 
eletrônica, fax ou correspondência enviada ao endereço do 
respectivo da Instituição Participante da Oferta com a qual 
tenha realizado seu Pedido de Reserva), presumindo-se, na 
falta da manifestação, o interesse do investidor em não revogar 
sua aceitação. Se o Investidor inclusive aquele que seja 
considerado Pessoa Vinculada que revogar sua aceitação já 
tiver efetuado o pagamento do Preço de Integralização dos 
CRA, referido Preço de Integralização dos CRA será devolvido 
sem juros ou correção monetária, sem reembolso e com 
dedução dos valores relativos aos tributos e encargos 
incidentes, se existentes, no prazo de 3 (três) Dias Úteis 
contados da data de recebimento, pela respectiva Instituição 
Participante da Oferta, da respectiva revogação 

Suspensão da Oferta Nos termos do artigo 19 da Instrução CVM 400, a CVM: 
(i) poderá suspender, a qualquer tempo, a Oferta se: 
(a) estiver se processando em condições diversas das 
constantes da Instrução CVM 400 ou do registro da Oferta; ou 
(b) for havida por ilegal, contrária à regulamentação da CVM 
ou fraudulenta, ainda que após obtido o respectivo registro da 
Oferta; e (ii) deverá suspender a Oferta quando verificar 
ilegalidade ou violação de regulamento sanáveis. O prazo de 
suspensão da Oferta não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, 
durante o qual a irregularidade apontada deverá ser sanada. 
Findo tal prazo sem que tenham sido sanados os vícios que 
determinaram a suspensão, a CVM deverá ordenar a retirada 
da Oferta e cancelar o respectivo registro. A Emissora deverá 
dar conhecimento da suspensão aos investidores que já 
tenham aceitado a Oferta, ao menos pelos meios utilizados 
para a divulgação da Oferta, facultando-lhes a possibilidade de 
revogar a aceitação até às 16:00 (dezesseis) horas do 5º 
(quinto) Dia Útil subsequente à data em que foi comunicada ao 
investidor a suspensão da Oferta, presumindo-se, na falta da 
manifestação, o interesse do investidor em não revogar sua 
aceitação. Se o investidor revogar sua aceitação e se o 
investidor já tiver efetuado o pagamento do Preço de 
Integralização, o referido Preço de Integralização será 
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devolvido sem juros ou correção monetária, sem reembolso e 
com dedução dos valores relativos aos tributos e encargos 
incidentes, se existentes, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis 
contados da data da respectiva revogação. 

Cancelamento ou 
Revogação da Oferta 

Nos termos dos artigos 19 e 20 da Instrução CVM 400, a CVM 
poderá cancelar, a qualquer tempo, a Oferta que: (i) estiver se 
processando em condições diversas das constantes da 
Instrução CVM 400 ou do registro da Oferta; ou (ii) for havida 
por ilegal, contrária à regulamentação da CVM ou fraudulenta, 
ainda que após obtido o respectivo registro da Oferta. 
Adicionalmente, a rescisão do Contrato de Distribuição 
também importará no cancelamento do registro da Oferta. Nos 
termos do artigo 25 e seguintes da Instrução CVM 400, 
havendo, a juízo da CVM, alteração substancial, posterior e 
imprevisível nas circunstâncias de fato existentes quando da 
apresentação do pedido de registro da Oferta, ou que o 
fundamentem, acarretando aumento relevante dos riscos 
assumidos pela Emissora e inerentes à própria Oferta, a CVM 
poderá acolher pleito de revogação da Oferta. 

Em caso de cancelamento ou revogação da Oferta ou caso o 
investidor revogue sua aceitação e, em ambos os casos, se o 
investidor já tiver efetuado o pagamento do Preço de 
Integralização, referido Preço de Integralização será devolvido 
sem juros ou correção monetária, sem reembolso e com 
dedução dos valores relativos aos tributos e encargos 
incidentes, se existentes, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis 
contados da data do cancelamento da Oferta ou respectiva 
revogação, conforme o caso. 

Destinação dos Recursos Os recursos obtidos com a integralização dos CRA serão 
utilizados pela Emissora exclusivamente para o pagamento do 
Valor de Desembolso à Devedora. O pagamento do Valor de 
Desembolso somente será realizado mediante a integralização 
dos CRA Primeira Série, para o CDCA I, ou dos CRA Segunda 
Série, para o CDCA II, conforme estabelecido no Termo de 
Securitização. 

Os Direitos Creditórios do Agronegócio enquadram-se na 
definição de direitos creditórios do agronegócio a que se 
referem o artigo 23, parágrafo 1º, da Lei 11.076, e o artigo 3º 
da Instrução CVM 600, em razão de: (i) a Devedora inserir-se 
na atividade de (a) locação de máquinas, veículos e 
equipamentos pesados, com ou sem condutor; e (b) prestação 
de serviços de gerenciamento, gestão e manutenção de frota 
(preventiva e corretiva); e (ii) nos termos do artigo 3º, parágrafo 
4º, inciso I, da Instrução CVM 600, os Direitos Creditórios do 
Agronegócio que conferem lastro aos CDCA já estarem 
devidamente constituídos, válidos e eficazes, e terem como 
clientes (devedores) pessoas jurídicas caracterizadas como 
Produtores Rurais, independentemente da destinação dos 
recursos a ser dada pelo cliente (devedor) ou pela Devedora. 

Os recursos captados pela Devedora em decorrência da 
emissão dos CDCA serão utilizados no curso ordinário de seus 
negócios. 
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Para fins da Lei 11.076 e da Instrução CVM 600, os Direitos 
Creditórios do Agronegócio vinculados aos CDCA são 
originários de negócios realizados entre a Devedora e 
Produtores Rurais, relacionados com a prestação dos serviços 
de locação de máquinas, veículos e equipamentos pesados, 
prestados pela Devedora no âmbito de cada Contrato de 
Prestação de Serviços. 

Para mais informações acerca da Destinação dos Recursos 
veja a seção “Destinação dos Recursos” na página 132 deste 
Prospecto. 

Assembleia de Titulares 
de CRA 

Os Titulares de CRA poderão, a qualquer tempo, reunir-se em 
Assembleia Geral de Titulares de CRA, a fim de deliberarem 
sobre matéria de interesse da comunhão dos Titulares de 
CRA, observado o disposto na Cláusula 17 do Termo de 
Securitização.  

Compete privativamente à Assembleia Geral deliberar sobre: 
(i) as demonstrações contábeis dos Patrimônios Separados 
apresentadas pela Emissora, acompanhadas do relatório do 
Auditor Independente da Emissora, em até 120 (cento e vinte) 
dias após o término do exercício social a que se referirem; (ii) 
alterações no Termo de Securitização, observado o disposto 
na Cláusula 23.7 do Termo de Securitização; (iii) alteração na 
remuneração dos prestadores de serviço descritos no Termo 
de Securitização; (iv) alteração do quórum de instalação e 
deliberação da Assembleia Geral; e (v) alteração da 
Remuneração. 

A Assembleia de Titulares de CRA poderá ser convocada pelo 
Agente Fiduciário, pela Emissora, pela CVM ou por Titulares 
dos CRA que representem, no mínimo, 5% (cinco por cento) 
dos CRA em Circulação ou dos CRA em Circulação da 
respectiva Série, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 24 da 
Instrução CVM 600, com antecedência mínima de 20 (vinte) 
dias, mediante publicação de edital em jornal de grande 
circulação utilizado pela Emissora para a divulgação de suas 
informações societárias, por 3 (três) vezes, observado o 
disposto na Cláusula 17.4 do Termo de Securitização. 
Independente da convocação prevista acima, será 
considerada regular a Assembleia Geral de Titulares de CRA 
à qual comparecerem todos os Titulares de CRA, nos termos 
do parágrafo 1º do artigo 24 da Instrução CVM 600. Em caso 
de convocação de Assembleia de Titulares de CRA por 
solicitação dos Titulares dos CRA, a solicitação deverá, nos 
termos do parágrafo 3º do artigo 24 da Instrução CVM 600, (i) 
ser dirigida à Emissora ou ao Agente Fiduciário, que devem, 
no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados do recebimento 
da referida solicitação, realizar a convocação da Assembleia 
de Titulares de CRA às expensas dos requerentes; bem como 
(ii) conter eventuais documentos necessários ao exercício do 
direito de voto dos demais Titulares de CRA. 

Exceto pelo disposto no parágrafo abaixo e/ou se de outra 
forma previsto no Termo de Securitização, a Assembleia de 
Titulares de CRA instalar-se-á, em primeira convocação, com 
a presença de Titulares dos CRA que representem, no mínimo, 
50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRA em Circulação 
ou dos CRA em Circulação da respectiva Série, conforme 
aplicável, e em segunda convocação, com qualquer número. 
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As deliberações em Assembleia de Titulares de CRA, inclusive 
em relação aos pedidos de renúncia (waiver) ou perdão 
temporário referentes aos Eventos de Vencimento Antecipado 
dos CDCA e aos Eventos de Liquidação do Patrimônio 
Separado, serão tomadas pelos votos favoráveis de Titulares 
dos CRA que representem, no mínimo, (i) 50% (cinquenta por 
cento) mais 1 (um) dos CRA em Circulação ou dos CRA em 
Circulação da respectiva Série, conforme aplicável, na 
respectiva assembleia, em primeira convocação; ou (ii) 50% 
(cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRA em Circulação 
presentes na respectiva assembleia ou dos CRA em 
Circulação presentes da respectiva Série, conforme aplicável, 
em qualquer convocação subsequente, desde que 
representem, no mínimo, 20% (vinte por cento) dos CRA em 
Circulação ou dos CRA em Circulação da respectiva Série, 
conforme aplicável, exceto nas hipóteses previstas no Termo 
de Securitização. 

As deliberações em Assembleias de Titulares de CRA que 
impliquem (i) a alteração da Remuneração, exceto no caso de 
majoração da Taxa de Remuneração, ou Amortização dos 
CRA, do pagamento dos CDCA ou de suas datas de 
pagamento; (ii) na alteração da Data de Vencimento dos CDCA 
ou dos CRA; (iii) na alteração relativa às hipóteses de 
Vencimento Antecipado dos CDCA, na alteração das 
hipóteses de pagamento antecipado dos CDCA e de Resgate 
Antecipado Total; (iv) na alteração relativa aos Eventos de 
Liquidação do Patrimônio Separado; ou (v) em alterações da 
Cláusula 17.11 e da Cláusula 17.11.1 do Termo de 
Securitização e/ou em qualquer quórum de deliberação das 
Assembleias de Titulares de CRA previsto no Termo de 
Securitização ou em qualquer Documento da Operação, 
dependerão de aprovação de, no mínimo, 90% (noventa por 
cento) dos votos favoráveis de Titulares dos CRA em 
Circulação ou dos CRA em Circulação da respectiva Série, 
conforme aplicável, em qualquer convocação. 

Para mais informações acerca da Assembleia de Titulares 
de CRA veja a seção “Informações Relativas aos CRA e à 
Oferta – Assembleia Geral de Titulares de CRA”, na página 
95 deste Prospecto. 

Formador de Mercado Foi contratado formador de mercado, às expensas da 
Devedora, conforme recomendação dos Coordenadores no 
Contrato de Distribuição, para a prestação de serviços por 
meio da inclusão de ordens firmes de compra e de venda dos 
CRA, em plataformas administradas pela B3 – Segmento 
CETIP UTVM e/ou pela B3, conforme o caso, na forma e 
conforme as disposições da Instrução CVM 384, do Manual de 
Normas para Formador de Mercado, do Comunicado 111, na 
forma e conforme disposições da Resolução da 
BM&FBOVESPA nº 300/2004-CA, com a finalidade de 
fomentar a liquidez dos CRA no mercado secundário. 

Classificação de Risco A Devedora contratou a Agência de Classificação de Risco 
para a elaboração do relatório de classificação de risco para 
esta Emissão, devendo ser atualizada trimestralmente a partir 
da Data de Emissão dos CRA, de acordo com o disposto no 
artigo 31º, parágrafo 3º, da Instrução CVM 480, sendo que a 
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Agência de Classificação de Risco atribuiu o rating preliminar 
[“AA(exp)sf(bra)”] aos CRA. 

A Devedora manterá a Agência de Classificação de Risco 
contratada até a Data de Vencimento dos CRA. Este 
procedimento de classificação de risco será mantido durante 
todo o prazo de duração dos CRA e não poderá ser 
interrompido. 

Classificação dos CRA Para os fins do artigo 4º do Capítulo I das Regras e 
Procedimentos ANBIMA para Classificação de CRA nº 06, de 
06 de maio de 2021, os CRA são classificados da seguinte 
forma:  

I. Concentração: Os CRA são concentrados, tendo 
em vista que os Direitos Creditórios do 
Agronegócio que compõem o lastro dos CRA são 
integralmente devidos pela Devedora; 

II. Revolvência: Não há previsão de revolvência dos 
Direitos Creditórios do Agronegócio que compõem 
o lastro dos CRA. Todavia, poderá haver 
substituição dos Direitos Creditórios do 
Agronegócio Lastro dos CDCA, conforme Critérios 
de Elegibilidade previstos em cada um dos CDCA, 
nos termos dos CDCA. 

III. Atividade da Devedora: (i) a Devedora insere-se 
na atividade de (a) locação de máquinas, veículos 
e equipamentos pesados, com ou sem condutor; e 
(b) prestação dos serviços de gerenciamento, 
gestão e manutenção de frota (preventiva e 
corretiva); (ii) nos termos do artigo 3º, parágrafo 
4º, inciso I, da Instrução CVM 600, os Direitos 
Creditórios Lastro dos CDCA já estão 
devidamente constituídos, válidos e eficazes, e 
têm como clientes (devedores) pessoas jurídicas 
caracterizadas como produtores rurais, 
independentemente da destinação dos recursos a 
ser dada pelo cliente (devedor) ou pela Devedora, 
enquadrando-se, portanto, no previsto no artigo 
23, parágrafo 1º, da Lei 11.076. 

IV. Segmento: Os CRA se inserem no segmento de 
“Insumos Agrícolas”, tendo em vista que a 
Devedora insere-se na atividade de (a) locação de 
máquinas, veículos e equipamentos pesados, com 
ou sem condutor; e (b) prestação dos serviços de 
gerenciamento, gestão e manutenção de frota 
(preventiva e corretiva). 

Esta classificação foi realizada no momento inicial da Oferta, 
estando as caraterísticas deste papel sujeitas a alterações, 
observado, no entanto, que as Regras e Procedimentos 
ANBIMA para Classificação de CRA entraram em vigor 
posteriormente ao protocolo do pedido inicial de registro da 
Oferta. 

Performance dos Direitos 
Creditórios do 
Agronegócio 

Os Direitos Creditórios do Agronegócio que compõem o lastro 
dos CRA são obrigações vincendas da Devedora, de modo 
que tratam-se de créditos a performar.  
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Direitos, Vantagens e 
Restrições dos CRA 

Sem prejuízo das demais informações contidas neste 
Prospecto Preliminar e no Aviso ao Mercado, será instituído 
regime fiduciário sobre os Direitos Creditórios do Agronegócio 
e as Contas dos Patrimônios Separados, conforme previsto no 
Termo de Securitização. Cada CRA em Circulação 
corresponderá a um voto nas Assembleias Gerais, sendo 
admitida a constituição de mandatários, observadas as 
disposições do artigo 25 da Instrução CVM 600. 

Auditores Independentes 
da Devedora 

(i) KPMG Auditores Independentes, com sede na cidade São 
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Arquiteto Olavo Redig de 
Campos, 105 – 6º andar – Torre A, CEP 04707-970, inscrita no 
CNPJ/ME nº 57.755.217/0022-53, responsáveis pela auditoria 
e revisão, respectivamente, das demonstrações financeiras da 
Devedora, bem como suas informações trimestrais, individuais 
e consolidadas, para os exercícios sociais findos em 31 de 
dezembro de 2018, 2019 e 2020; e (ii) 
Pricewaterhousecoopers, com sede na cidade São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Avenida Francisco Matarazzo, nº 
1400, 14º and. Torre Torino, Água Branca, CEP 05001-100, 
inscrita no CNPJ/ME nº 06.142.225/0001-69, responsáveis 
pela revisão das informações trimestrais da Devedora, 
individuais e consolidadas, para o período findo em 31 de 
março de 2021. 

Manifestação dos 
Auditores Independentes 
da Devedora 

Os números e informações presentes neste Prospecto 
Preliminar referentes à Devedora e constantes (i) das 
Demonstrações Financeiras Combinadas Carve-Out da 
Devedora referente ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2018; (ii) das Demonstrações Financeiras da 
Devedora referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 
de dezembro de 2019 e 2020; e (iii) das informações 
trimestrais da Devedora referente ao período findo em 31 de 
março de 2021, todas anexas ao presente Prospecto 
Preliminar, foram objeto de auditoria por parte dos Auditores 
Independentes da Devedora. 

Auditores Independentes 
da Emissora dos 
Patrimônios Separados 

Grant Thornton Auditoria e Consultoria Ltda., com sede na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida 
Engenheio Luiz Carlos Berrini, nº 105, conjunto 121, Torre 4, 
CEP 04.571-900, Cidade Monções, inscrita no CNPJ/ME sob 
o nº 10.830.108/0001-65, responsáveis pela auditoria e 
revisão, respectivamente, das respectivas demonstrações 
financeiras da Emissora, bem como suas informações 
trimestrais, individuais e consolidadas. 

Inexistência de 
Manifestação dos 
Auditores Independentes 
da Emissora 

Os números e informações presentes neste Prospecto 
Preliminar referentes à Emissora não foram e não serão objeto 
de conforto por parte dos Auditores Independentes da 
Emissora, ou de quaisquer outros auditores independentes, e, 
portanto, não foram e não serão obtidas manifestações dos 
referidos auditores independentes acerca da consistência das 
informações financeiras da Emissora constantes neste 
Prospecto Preliminar, relativamente às demonstrações 
financeiras da Emissora publicadas e incorporadas por 
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referência a este Prospecto Preliminar, conforme 
recomendação constante do Código ANBIMA. 

Inexistência de 
Manifestação dos 
Auditores Independentes 
da Devedora 

Os números e informações presentes neste Prospecto 
Preliminar referentes à Devedora não foram e não serão objeto 
de conforto por parte dos Auditores Independentes da 
Devedora, ou de quaisquer outros auditores independentes, e, 
portanto, não foram e não serão obtidas manifestações dos 
referidos auditores independentes acerca da consistência das 
informações financeiras da Devedora constantes neste 
Prospecto Preliminar, relativamente às demonstrações 
financeiras da Devedora publicadas e incorporadas por 
referência a este Prospecto Preliminar, conforme 
recomendação constante do Código ANBIMA. 

Ausência de opinião legal 
sobre as informações 
prestadas no Formulário 
de Referência da 
Emissora e da Devedora 

Não foi emitida qualquer opinião legal sobre a veracidade, 
consistência e suficiência das informações, ou relativamente 
às obrigações e/ou às contingências da Emissora ou da 
Devedora descritas no Formulário de Referência. 

Quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre a Emissora, a Emissão e a Oferta 
poderão ser obtidos junto às Instituições Participantes, à Emissora, à CVM e/ou à B3. 
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CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 

Foi contratada a Agência de Classificação de Risco, a qual atribuiu o rating “[AA(exp)sf(bra)]” 
para os CRA, conforme cópia da súmula prevista no Anexo IX a este Prospecto Preliminar. 

A nota de classificação de risco será objeto de revisão trimestralmente, devendo os respectivos 
relatórios ser colocados, pela Emissora, à disposição do Agente Fiduciário, da B3 e dos Titulares 
de CRA, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data de seu recebimento. 

Até a Data de Vencimento dos CRA, a Emissora deverá manter tal relatório atualizado na 
periodicidade acima mencionada e dar ampla divulgação a tal avaliação. Os relatórios serão 
colocados, pela Emissora, à disposição do Agente Fiduciário, da B3 e dos Titulares de CRA, no 
prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data de seu recebimento, e entregues pela 
Emissora à CVM em até 45 (quarenta e cinco) dias do encerramento do trimestre de referência. 

Durante o prazo de vigência dos CRA, a Emissora deverá manter contratada a Agência de 
Classificação de Risco para a atualização da classificação de risco (rating) dos CRA, sendo que, 
em caso de substituição, deverá ser observado o procedimento previsto no Termo de 
Securitização. 

Para maiores informações a respeito da Agência de Classificação de Risco, favor consultar a 
seção “Agência de Classificação de Risco” na página 114 deste Prospecto Preliminar. 
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IDENTIFICAÇÃO DA EMISSORA, DOS COORDENADORES, DO AGENTE FIDUCIÁRIO, 
DOS ASSESSORES JURÍDICOS DA OFERTA E DOS DEMAIS PRESTADORES 

DE SERVIÇO DA OFERTA 

1. Emissora 
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. 
Avenida Pedroso de Morais, nº 1.553, 3º andar, conjunto 32, Pinheiros  
05419-001 – São Paulo – SP 
At.: Cristian de Almeida Fumagalli / Cláudia Orenga Frizatti 
Tel.: +55 (11) 3811-4959 
E-mail: controleoperacional@ecoagro.agr.br  
Website: www.ecoagro.agr.br 
A Emissora é a responsável pela emissão dos CRA da presente Emissão. 

2. Coordenador Líder 
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.  
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 30° andar, Vila Olímpia 
CEP 04543-010, São Paulo – SP  
At.: Departamento de Mercado de Capitais - DCM  
Telefone: (11) 3526-1300  
E-mail: dcm@xpi.com.br 
Website: www.xpi.com.br 

O Coordenador Líder é a instituição responsável pela estruturação, coordenação, distribuição e 
colocação dos CRA no mercado. 

3. BTG Pactual 
BANCO BTG PACTUAL S.A. 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º andar  
CEP 04538-133, São Paulo, SP  
At.: Daniel Vaz - Departamento Jurídico  
Tel.: (11) 3383-2000 
E-mail: ol-legal-ofertas@btgpactual.com 
Website: www.btgpactual.com.br 

4. UBS BB 
UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.440, 7º andar 
CEP 04538-132, São Paulo, SP 
At.: Samir Salun 
Telefone: (11) 2767-6175 
E-mail: samir.salun@ubsbb.com  
Website: https://www.ubs.com/br/pt/ubsbb-investment-bank.html  

O BTG e o UBS BB são as instituições responsáveis pela estruturação, coordenação, distribuição 
e colocação dos CRA no mercado. 

5. Agente Fiduciário 
VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 
Rua Gilberto Sabino, nº 215, conjunto 41, sala 2, Pinheiros  
CEP 05419-001, São Paulo – SP  
At.: Eugênia Souza / Marcio Teixeira 
Tel.: (11) 3030-7177 
E-mail: agentefiduciario@vortx.com.br / pu@vortx.com.br (para fins de precificação de ativos) 
Website: https://vortx.com.br/  

O Agente Fiduciário será o responsável pelo cumprimento das atribuições constantes do Termo 
de Securitização, dentre as quais se destacam aquelas listadas na seção “Obrigações do Agente 
Fiduciário”, na página 116 deste Prospecto. 

mailto:controleoperacional@ecoagro.agr.br
http://www.ecoagro.agr.br/
mailto:dcm@xpi.com.br
http://www.xpi.com.br/
mailto:ol-legal-ofertas@btgpactual.com
http://www.btgpactual.com.br/
mailto:samir.salun@ubsbb.com
https://www.ubs.com/br/pt/ubsbb-investment-bank.html
mailto:agentefiduciario@vortx.com.br
mailto:pu@vortx.com.br
https://vortx.com.br/
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6. Instituição Custodiante 

SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 

Rua Sete de Setembro, nº 99, sala 2.401, Centro 

CEP 20050-005, Rio de Janeiro – RJ  

At.: Carlos Alberto Bacha / Rinaldo Rabello / Matheus Gomes Faria / Pedro Paulo de Oliveira 

Tel.: (21) 2507-1949 

E-mail: spestruturacao@simplificpavarini.com.br  

Website: www.simplificpavarini.com.br  

A Instituição Custodiante será responsável pela custódia dos Documentos Comprobatórios, 

nos termos do Contrato de Custódia. 

7. Assessor Jurídico dos Coordenadores 

MACHADO MEYER ADVOGADOS 

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.144, 11º andar 

CEP 01.451-050, São Paulo – SP 

At.: Adriano Schnur Gabriel Ferreira / William H. Rizzi Cavalcante Sá 

Tel.: (11) 3150-7040 / (11) 3150-7616 

E-mail: schnur@machadomeyer.com.br / whr@machadomeyer.com.br  

Website: www.machadomeyer.com.br 

8. Assessor Jurídico da Vamos 

MATTOS FILHO, VEIGA FILHO, MARREY JR. E QUIROGA ADVOGADOS 

Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 447 - Jardim Paulista,  

CEP 01403-003, São Paulo - SP 

At.: Frederico Kerr Bullamah / César Matteus Rizzo da Silva 

Telefone: (11) 3147 2589 / (11) 3147 2859 

E-mail: frederico.bullamah@mattosfilho.com.br / cesar.rizzo@mattosfilho.com.br  

Website: www.mattosfilho.com.br  

9. Escriturador 

SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 

Rua Sete de Setembro, nº 99, sala 2.401, Centro 

CEP 20050-005, Rio de Janeiro – RJ  

At.: Carlos Alberto Bacha / Rinaldo Rabello / Matheus Gomes Faria / Pedro Paulo de Oliveira 

Tel.: (21) 2507-1949 

E-mail: spestruturacao@simplificpavarini.com.br  

Website: www.simplificpavarini.com.br  

O Escriturador é o responsável pela escrituração dos CRA. 

10. Banco Liquidante 

BANCO BRADESCO S.A. 

Núcleo administrativo denominado “Cidade de Deus”, s/nº, Vila Yara 

CEP 06029-900, Osasco - SP 

At.: Cleber Ricardo Fujichima e Silvio Cesar Minquinelli 

Telefone: (11) 3684-8287 e (11) 3684-8286 

Fax: (11) 3684-8287 e (11) 3684-8286 

E-mail: cleber.fujichima@bradesco.com.br / silvio.minquinelli@bradesco.com.br  

Website: http://www.bradesco.com.br 

O Banco Liquidante/Mandatário é o responsável pelas liquidações financeiras da Emissora. 

mailto:spestruturacao@simplificpavarini.com.br
http://www.simplificpavarini.com.br/
mailto:schnur@machadomeyer.com.br
http://www.machadomeyer.com.br/
mailto:frederico.bullamah@mattosfilho.com.br
mailto:cesar.rizzo@mattosfilho.com.br
http://www.mattosfilho.com.br/
mailto:spestruturacao@simplificpavarini.com.br
http://www.simplificpavarini.com.br/
mailto:cleber.fujichima@bradesco.com.br
mailto:silvio.minquinelli@bradesco.com.br
http://www.bradesco.com.br/
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11. Devedora  
VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.  
Avenida Saraiva, nº 400, Sala 9, Vila Cintra 
CEP 08745-900, Mogi das Cruzes – SP 
At.: Sr. Gustavo Henrique Paganoto Moscatelli 
Telefone: +55 (11) 3154-4059 
E-mail: gustavo.moscatelli@grupovamos.com.br / ri@grupovamos.com.br  
Website: www.grupovamos.com.br  

A Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A. é a devedora dos Direitos 
Creditórios do Agronegócio, representados integralmente pelos CDCA, que lastreiam os CRA.  

12. Agência Classificadora de Risco 
STANDARD & POOR’S RATINGS DO BRASIL LTDA. 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 201, conjuntos 181 e 182, Pinheiros 
CEP 05426-100, São Paulo - SP 
At.: Guilherme Derzi 
Tel.: +55 11 3039 4850 
E-mail: guilherme.j@spglobal.com  
Website: www.spglobal.com 

13. Auditores Independentes da Emissora 

(para os exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025)  
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES 
Avenida Francisco Matarazzo, nº 1.400, Torre Torino 
CEP 05.001-903, Água Branca, São Paulo – SP 
At.: Marcelo Teixeira 
Tel.: (11) 3674-3780 
E-mail: marcelo.l.teixeira@pwc.com 
Website: www.pwc.com 

14. Auditores Independentes da Emissora 
(para os exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2018, 2019 e 2020)  

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES  
Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, nº 105 
CEP 04711-904, São Paulo – SP 
At.: Sr. Eduardo Tomazelli 
Telefone: +55 (11) 3940-3133 
E-mail: eremedi@kpmg.com.br  
Website: www.kpmg.com.br  

15. Auditores Independentes da Devedora 
(para os exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2018, 2019 e 2020)  

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES  
Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, nº 105 
CEP 04711-904, São Paulo – SP 
At.: Sr. Ulysses Magalhães 
Telefone: +55 (11) 3940-3133 
E-mail: umagalhaes@kpmg.com.br  
Website: www.kpmg.com.br  
(para o período findo em 31 de março de 2021) 

PRICEWATERHOUSECOOPERS  
Av. Francisco Matarazzo, 1400 - 9-10º, 13-17º and. - Água Branca 
CEP 05001-903, São Paulo – SP 
At.: Adriano Correia 
Tel.: +55 11 3674 3792 
E-mail: adriano.correia@pwc.com  
Website: https://www.pwc.com.br/  

mailto:gustavo.moscatelli@grupovamos.com.br
mailto:ri@grupovamos.com.br
http://www.grupovamos.com.br/
mailto:guilherme.j@spglobal.com
http://www.spglobal.com/
mailto:marcelo.l.teixeira@pwc.com
http://www.pwc.com/
mailto:eremedi@kpmg.com.br
http://www.kpmg.com.br/
mailto:umagalhaes@kpmg.com.br
http://www.kpmg.com.br/
mailto:adriano.correia@pwc.com
https://www.pwc.com.br/
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DECLARAÇÃO DO COORDENADOR LÍDER DA OFERTA PARA FINS DO ARTIGO 56  
DA INSTRUÇÃO CVM 400 E DO PARÁGRAFO 1º, INCISO III, DO ARTIGO 11  

DA INSTRUÇÃO CVM 600 

O Coordenador Líder, nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400 e do parágrafo 1º, inciso 
III, do artigo 11 da Instrução CVM 600, exclusivamente para fins do processo de registro da 
Oferta perante a CVM, declara que: 

(I) tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrões de diligência, respondendo pela 
falta de diligência ou omissão, para assegurar que (a) as informações prestadas pela 
Emissora são verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos 
Investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; e (b) as 
informações fornecidas ao mercado durante todo o prazo de distribuição no âmbito da 
Oferta, inclusive aquelas eventuais ou periódicas constantes da atualização do registro da 
Emissora que integram o Prospecto Preliminar da Oferta, e que vierem a integrar o 
Prospecto Definitivo da Oferta, são e serão, suficientes, permitindo aos Investidores a 
tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; 

(II) o Prospecto Preliminar da Oferta contém, e o Prospecto Definitivo da Oferta conterá, todas 
as informações relevantes necessárias ao conhecimento, pelos Investidores, dos CRA, da 
Emissora, suas atividades, situação econômico-financeira, dos riscos inerentes às suas 
atividades e quaisquer outras informações relevantes no âmbito da Oferta;  

(III) o Prospecto Preliminar da Oferta foi, e o Prospecto Definitivo da Oferta será, elaborado de 
acordo com as normas pertinentes, incluindo, mas não se limitando, a Instrução CVM 400 
e a Instrução CVM 600; e 

(iv) verificou com diligência a legalidade e ausência de vícios da operação, além da 
veracidade, consistência, correção e suficiência das informações prestadas pela Emissora 
neste Prospecto e no Termo de Securitização. 
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DECLARAÇÃO DA EMISSORA PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM 400 
E DO PARÁGRAFO 1º, INCISO III, DO ARTIGO 11 DA INSTRUÇÃO CVM 600 

A Emissora, nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400 e do parágrafo 1º, inciso III, do artigo 
11 da Instrução CVM 600, da Lei 9.514 e da Lei 11.076, exclusivamente para fins do processo 
de registro da Oferta perante a CVM, declara que: 

(I) é responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das informações 
prestadas por ocasião do registro e fornecidas ao mercado durante a Oferta; 

(II) o Prospecto Preliminar da Oferta contém, e o Prospecto Definitivo da Oferta conterá, as 
informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos investidores, dos CRA, da 
Emissora e de suas atividades, respectiva situação econômico-financeira, riscos inerentes 
à sua atividade e quaisquer outras informações relevantes no âmbito da Oferta; 

(III) as informações prestadas e a serem prestadas, por ocasião do registro da Oferta, do 
arquivamento do Prospecto Preliminar da Oferta e do Prospecto Definitivo da Oferta, bem 
como aquelas fornecidas ao mercado durante a Oferta, respectivamente, são e serão 
verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes para permitir aos Investidores uma 
tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; 

(IV) o Prospecto Preliminar da Oferta foi, e o Prospecto Definitivo da Oferta será, elaborado de 
acordo com as normas pertinentes, incluindo, mas não se limitando, a Instrução CVM 400 
e a Instrução CVM 600; 

(V) verificou com diligência a legalidade e ausência de vícios da operação, além da 
veracidade, consistência, correção e suficiência das informações prestadas neste 
Prospecto e no Termo de Securitização; e 

(VI) serão instituídos regimes fiduciários sobre os Direitos Creditórios do Agronegócio, bem 
como sobre quaisquer valores depositados na Conta Centralizadora. 
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DECLARAÇÃO DO AGENTE FIDUCIÁRIO PARA FINS DOS ARTIGOS 5º E 11,  
INCISOS V E IX DA RESOLUÇÃO CVM 17 E DO PARÁGRAFO 1º, INCISO III,  

DO ARTIGO 11 DA INSTRUÇÃO CVM 600 

O Agente Fiduciário, nos termos dos artigos 5º e 11, incisos V e IX, da Resolução CVM 17 e do 
parágrafo 1º, inciso III, do artigo 11 da Instrução CVM 600, exclusivamente para os fins do 
processo de registro da Oferta na CVM, declara que: 

(I) verificou a legalidade e ausência de vícios da operação, além da veracidade, consistência, 
correção e suficiência das informações prestadas nos Prospectos e no Termo de 
Securitização; 

(II) o Prospecto Preliminar da Oferta foi, e Prospecto Definitivo da Oferta será, elaborado de 
acordo com as normas pertinentes, incluindo, mas não se limitando, a Instrução CVM 400 
e a Instrução CVM 600; 

(iii) sob as penas de lei, não tem qualquer impedimento legal, conforme dispõe o parágrafo 3º 
do artigo 66 da Lei das Sociedades por Ações, para exercer a função que lhe é conferida; 

(iv) aceita a função que lhe é conferida, assumindo integralmente os deveres e atribuições 
previstos na legislação específica e no Termo de Securitização; 

(v) aceita integralmente o Termo de Securitização, todas as suas Cláusulas e condições; e 

(vi) não se encontra em nenhuma das situações de conflito de interesses previstas no artigo 
5º da Resolução CVM 17. 
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EXEMPLARES DO PROSPECTO 

Os potenciais Investidores devem ler o Prospecto Preliminar e, quando houver, o Prospecto 
Definitivo, antes de tomar qualquer decisão de investir nos CRA. 

Os Investidores interessados em adquirir os CRA no âmbito da Oferta poderão obter exemplares 
deste Prospecto Preliminar nos endereços e nos websites da Emissora e dos Coordenadores 
indicados na seção “Identificação da Emissora, dos Coordenadores, do Agente Fiduciário, do 
Assessor Jurídico da Oferta e dos demais Prestadores de Serviço da Oferta” deste Prospecto 
Preliminar, bem como nos endereços e/ou websites indicados abaixo: 

• Emissora 
 Link para acesso direto ao Prospecto Preliminar: https://www.ecoagro.agr.br/public/eco-

securitizadora (neste website, acessar “Emissões de CRA”, filtrar o campo "empresa" por 
"Vamos S.A.", acessar “N. Emissão: 93”, clicar em “Prospecto” e em seguida, selecionar 
“Prospecto Preliminar dos CRAs das 1ª e 2ª Séries da 93ª Emissão”) 

• Coordenador Líder 
 Link para acesso direito ao Prospecto Preliminar: www.xpi.com.br (neste website, clicar 

em "Investimentos", depois clicar em "Oferta Pública", em seguida clicar em "CRA Vamos 
– Oferta Pública de Distribuição da 1ª e 2ª Séries da 93ª Emissão da Eco Securitizadora 
de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A." e, então, clicar em "Prospecto Preliminar").  

• BTG Pactual 
 Link para acesso direto ao Prospecto: https://www.btgpactual.com/investment-bank (neste 

website clicar em “Mercado de Capitais - Download”, depois clicar em “2021”, em “Oferta 
Pública de Distribuição da 1ª e 2ª Séries da 93ª Emissão da Eco Securitizadora de Direitos 
Creditórios do Agronegócio S.A” e, então, clicar em “Prospecto Preliminar”). 

• UBS BB 
 Link para acesso direito ao Prospecto Preliminar: https://www.ubs.com/br/pt/ubsbb-

investment-bank/public-offers.html (neste site, clicar em “CRA - Vamos Locação de 
Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A.” e acessar o documento correspondente).  

• Comissão de Valores Mobiliários – CVM 
 Link para acesso direito ao Prospecto Preliminar: http://www.cvm.gov.br (neste website, 

acessar em “Informações de Regulados” ao lado esquerdo da tela, clicar em “Companhias”, 
clicar em “Informações Periódicas e Eventuais de Companhias”, clicar em “Informações 
Periódicas e Eventuais (ITR, DFs, Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercados, entre 
outros)”, buscar “ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A” no campo disponível. 
Em seguida acessar “ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A”, clicar em 
“Documentos de Oferta de Distribuição Pública” e posteriormente acessar “download” do 
“Prospecto Preliminar 1ª e 2ª Series CRA 93ª Emissão”). 

• B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão 
 Link para acesso direito ao Prospecto Preliminar: http://www.b3.com.br (neste website, 

acessar “Produtos e Serviços” e, no item “Negociação”, selecionar “Renda Fixa”; em 
seguida, selecionar “Títulos Privados” e acessar “Certificados de Recebíveis do 
Agronegócio”; após, na aba “Sobre os CRA”, selecionar “Prospectos” e buscar pelo 
Prospecto Preliminar da oferta pública de distribuição de Certificados de Recebíveis do 
Agronegócio da 1ª (primeira) e 2ª (segunda) Séries da 93ª (nonagésima terceira) Emissão 
da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A., Lastreados em Direitos 
Creditórios do Agronegócio Devidos pela Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e 
Equipamentos S.A. e, em seguida, clicar no ícone). 
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INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CRA E À OFERTA 

Estrutura da Securitização 

Os certificados de recebíveis do agronegócio são de emissão exclusiva de companhias 
securitizadoras criados pela Lei 11.076 e consistem em títulos de crédito nominativos, de livre 
negociação, vinculados a direitos creditórios originários de negócios realizados entre Produtores 
Rurais, ou suas cooperativas, e terceiros, inclusive financiamentos ou empréstimos, relacionados 
com a produção, comercialização, beneficiamento ou industrialização de produtos ou insumos 
agropecuários ou de máquinas e implementos utilizados na atividade agropecuária. Os 
certificados de recebíveis do agronegócio são representativos de promessa de pagamento em 
dinheiro e constituem título executivo extrajudicial.  

Direitos Créditos do Agronegócio 

Conforme descrito no Termo de Securitização, a Devedora captará recursos, junto à Emissora, 
por meio da emissão dos CDCA, representativos dos Direitos Creditórios do Agronegócio, que 
contam com as características descritas na seção “Características Gerais dos Direitos 
Creditórios do Agronegócio” na página 134 deste Prospecto. 

Os Direitos Creditórios do Agronegócio, oriundos dos CDCA, correspondem ao lastro dos CRA 
objeto da presente Emissão, aos quais estão vinculados em caráter irrevogável e irretratável, 
segregado do restante do patrimônio da Emissora, mediante instituição do Regime Fiduciário, na 
forma prevista no Termo de Securitização. 

Nos termos da Cláusula 3.1.2 dos CDCA, a Devedora se comprometeu a não utilizar, como lastro 
ou garantia em futuras operações de emissão de certificados de recebíveis do agronegócio que 
resultem na captação de recursos pela Devedora os Contratos de Prestação de Serviços que 
constituem lastro dos CDCA, enquanto estes estiverem vigentes. 

Esses Contratos de Prestação de Serviços inserem-se na cadeia do agronegócio na fase de 
comercialização dos Direitos Creditórios do Agronegócio Lastro dos CDCA, tendo em vista que 
(i) a Devedora insere-se na atividade de (a) locação de máquinas, veículos e equipamentos 
pesados, com ou sem condutor; e (b) prestação dos serviços de gerenciamento, gestão e 
manutenção de frota (preventiva e corretiva); (ii) nos termos do artigo 3º, parágrafo 4º, inciso I, 
da Instrução CVM 600, os Direitos Creditórios Lastro dos CDCA já estão devidamente 
constituídos, válidos e eficazes, e têm como clientes (devedores) pessoas jurídicas 
caracterizadas como produtores rurais, independentemente da destinação dos recursos a ser 
dada pelo cliente (devedor) ou pela Devedora, enquadrando-se, portanto, no previsto no artigo 
23, parágrafo 1º, da Lei 11.076. A verificação da caracterização das contrapartes da Devedora 
nos Contratos de Prestação de Serviços como produtores rurais, ou cooperativa de produtores 
rurais, nos termos do artigo 165 da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 971, de 
13 de novembro de 2009, e da Lei 11.076, é feita conforme Classificação Nacional de Atividades 
Econômicas – CNAE primário ou secundário de produtor rural, ou a verificação da atividade de 
produtor rural no estatuto social ou no contrato social. 

Tendo em vista o acima exposto, não haverá a verificação, pelo Agente Fiduciário, da destinação 
dos recursos de que tratam os parágrafos 7º e 8º do artigo 3º da Instrução CVM 600. 

O valor dos Direitos Creditórios do Agronegócio é de R$1.060.000.000,00 (um bilhão e sessenta 
milhões de reais), tendo em vista que foram emitidos 2 (dois) CDCA, cada qual com valor nominal 
de R$530.000.000,00 (quinhentos e trinta milhões de reais). 

O Valor de Emissão será de R$1.060.000.000,00 (um bilhão e sessenta milhões de reais), na 
Data de Emissão dos CRA. 

Até a quitação integral dos CRA, a Emissora obriga-se a manter os Direitos Creditórios do 
Agronegócio vinculados aos CRA e agrupados nos Patrimônios Separados, constituídos 
especialmente para esta finalidade, nos termos da Cláusula 14 do Termo de Securitização. 
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Nenhum dos Contratos de Prestação de Serviços que lastreia os CDCA foi utilizado como lastro 
no âmbito (i) da emissão de certificados de recebíveis do agronegócio da 1ª (primeira) série da 
21ª (vigésima primeira) emissão da Vert Companhia Securitizadora, os quais foram integralmente 
lastreados em debêntures de emissão da Devedora; (ii) da emissão de certificados de recebíveis 
do agronegócio da 1ª (primeira) e 2ª (segunda) séries da 23ª (vigésima terceira) emissão da 
Emissora, os quais foram integralmente lastreados em certificados de direitos creditórios do 
agronegócio de emissão da Devedora, vinculados a direitos creditórios oriundos de contratos de 
prestação e serviços que não se confundem com os Contratos de Prestação de Serviços que 
lastreiam os CDCA; e (iii) da emissão de certificados de recebíveis do agronegócio da 54ª 
(quinquagésima quarta) emissão da Emissora, os quais foram integralmente lastreados em 
certificados de direitos creditórios do agronegócio de emissão da Devedora, vinculados a direitos 
creditórios oriundos de contratos de prestação e serviços que não se confundem com os 
Contratos de Prestação de Serviços que lastreiam os CDCA; e (iv) da emissão de certificados 
de recebíveis do agronegócio da 81ª (octagésima primeira) emissão da Emissora, os quais foram 
integralmente lastreados em certificados de direitos creditórios do agronegócio de emissão da 
Devedora, vinculados a direitos creditórios oriundos de contratos de prestação e serviços que 
não se confundem com os Contratos de Prestação de Serviços que lastreiam os CDCA. 

A Emissora declara que verificou: (i) a legalidade e ausência de vícios da Emissão, além de ter 
agido com diligência para assegurar a veracidade, consistência, correção e suficiência das 
informações prestadas nos Prospectos e no Termo de Securitização que regula os CRA e a 
Emissão; e (ii) é responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das 
informações prestadas por ocasião do registro e fornecidas ao mercado durante a Oferta, nos 
termos do artigo 56 da Instrução CVM 400, o que inclui a caracterização (a) dos devedores dos 
contratos de prestação de serviços que constituem o lastro dos CDCA como produtores rurais; 
(b) dos veículos que serão locados no âmbito de tais contratos como máquinas e implementos 
utilizados na atividade agropecuária; e (c) das atividades para as quais tais veículos serão 
utilizados como atividades que se inserem na produção, comercialização, beneficiamento e 
industrialização compreendidas no caput e incisos do artigo 3º da Instrução CVM 600, 
ressaltando que analisou diligentemente os Documentos da Operação. 

Fluxograma da Estrutura da Securitização 

Abaixo, o fluxograma resumido da estrutura da securitização dos Direitos Creditórios do 
Agronegócio, por meio da emissão dos CRA:  

 

1. A Devedora emitirá os CDCA, que serão subscritos pela Emissora; 

2. A Emissora, por sua vez, vinculou a totalidade dos Direitos Creditórios do Agronegócio 
aos CRA, por meio do Termo de Securitização, a ser celebrado entre a Emissora e o 
Agente Fiduciário, nos termos da Lei nº 9.514, da Instrução CVM 400 e demais disposições 
legais aplicáveis. A Emissora emitiu os CRA com lastro nos CDCA, e os CRA serão 
distribuídos pelos Coordenadores aos Investidores, em regime de Garantia Firme de 
colocação; 

3. Os Investidores subscreverão e integralizarão os CRA no âmbito da Oferta; 

4. A Emissora pagará o Valor de Desembolso em favor da Devedora; e 
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5. O pagamento da amortização e Remuneração dos CDCA serão realizados diretamente na 
Conta do Patrimônio Separado, conforme cronograma abaixo e vertidos aos Investidores. 

Autorizações Societárias 

A Emissão e a Oferta foram deliberadas e aprovadas nas Reuniões da Diretoria da Emissora 
realizadas (i) em 5 de maio de 2021, cuja ata foi devidamente arquivada na JUCESP sob o nº 
238.895/21-0, em sessão de 21 de maio de 2021, e (ii) em 15 de junho de 2021, cuja ata será 
devidamente arquivada na JUCESP. 

A celebração dos CDCA e dos demais Documentos da Operação foram aprovadas em Reunião 

do Conselho de Administração da Devedora realizada em [•] de [•] de 2021, cuja ata será 
publicada na rede mundial de computadores, nas páginas da CVM, da B3 e da Devedora, em 
atendimento ao disposto no artigo 289, da Lei das Sociedades por Ações e da Deliberação CVM 
nº 829, de 27 de setembro de 2019. 

Emissora 

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. 

Capital Social da Emissora 

Nos termos da seção 17– “Capital Social” do seu Formulário de Referência, em 31 de março de 
2021 o capital social da Emissora era de R$299.000,00 (duzentos e noventa e nove mil reais), 
divididos em 100.000 (cem mil) ações ordinárias. 

A ECOAGRO Participações S.A. detém 99.999 (novecentas e noventa e nove mil) ações 
ordinárias, representativas de aproximadamente 99% (noventa e nove por cento) do capital 
social da Emissora. 

Para informações acerca da composição do capital social da Emissora, os investidores deverão 
ver a seção 15.8 – “Controle e Grupo Econômico” e 17– “Capital Social” do Formulário de 
Referência da Emissora. 

Devedora 

VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A., sociedade por 
ações, com registro de emissor de valores mobiliários perante a CVM, com sede na Cidade de 
Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, na Avenida Saraiva, nº 400, Sala 9, Vila Cintra, CEP 
08745-900, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 23.373.000/0001-32, com seu ato constitutivo 
registrado na JUCESP sob o NIRE 35300512642. 

Características da Emissão e dos CRA 

Características dos CRA: os CRA objeto da presente Emissão, cujo lastro será constituído 
pelos Direitos Creditórios do Agronegócio oriundos dos CDCA, conforme previsto no Termo de 
Securitização, possuem as seguintes características: 

Número da Série e da Emissão dos CRA 

Os CRA foram emitidos em 2 (duas) séries, sendo a 1ª (primeira) e 2ª (segunda) séries da 93ª 
(nonagésima terceira) emissão de certificados de recebíveis do agronegócio da Emissora, 
observado que (i) os CRA Primeira Série serão lastreados nos Direitos Creditórios do 
Agronegócio I, representados pelo CDCA I; e (ii) os CRA Segunda Série serão lastreados nos 
Direitos Creditórios do Agronegócio II, representados pelo CDCA II. A existência de cada série e 
a quantidade de CRA a serem emitidas em cada série foi definida conforme o Procedimento de 
Bookbuilding. 
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Local de Emissão e Data de Emissão dos CRA 

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, sendo a Data de Emissão dos CRA 15 de agosto 
de 2021. 

Valor Total da Emissão 

O Valor Total da Emissão será de R$1.060.000.000,00 (um bilhão e sessenta milhões de reais), 
na Data de Emissão dos CRA. 

Quantidade de CRA 

Serão emitidos 1.060.000 (um milhão e sessenta mil) CRA, sendo as quantidades de CRA 
Primeira Série e de CRA Segunda Série determinadas em Procedimento de Bookbuilding. 

Séries 

A Emissão foi realizada em 2 (duas) séries, sem subordinação entre elas, no Sistema de Vasos 
Comunicantes, conforme definido no Procedimento de Bookbuilding, e levando em consideração 
as intenções de investimento apresentadas pelos Investidores Institucionais no âmbito do 
Procedimento de Bookbuilding. 

Valor Nominal Unitário dos CRA 

Os CRA terão valor nominal unitário de R$1.000,00 (mil reais). 

Garantia dos CRA 

Não serão constituídas garantias específicas, reais ou pessoais, sobre os CRA ou sobre os 
CDCA. Os CRA não contarão com garantia flutuante da Emissora, 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. Os CDCA contam 
com a garantia de penhor sobre os direitos principais e acessórios, atuais ou futuros, referentes 
aos direitos creditórios do agronegócio de titularidade da Devedora que constituem lastro dos 
CDCA e estão a ele vinculados, inclusive seus aditamentos, multas, acréscimos, garantias, 
direitos ou opções, constituído pela Devedora em favor da Emissora (ou qualquer terceiro a quem 
seja endossado, cedido ou transferido o CDCA), nos termos do artigo 32 da Lei 11.076, por meio 
do CDCA, em garantia das obrigações garantidas definidas no CDCA e no Termo de 
Securitização. 

Por ocasião do inadimplemento (conforme definido no contexto dos CDCA) por parte da 
Devedora e das demais obrigações por ela assumidas no contexto da Emissão dos CRA, tornar-
se-ão exigíveis, de imediato, as garantias efetivamente prestadas, independentemente de 
notificação, interpelação, citação ou qualquer outra formalidade judicial ou extrajudicial. 

Para os fins do previsto acima, a Emissora e/ou o Agente Fiduciário, caso esteja administrando 
os Patrimônios Separados, poderão promover a excussão da garantia representada pelos 
penhores constituídos por meio dos CDCA nos termos do artigo 32 da Lei 11.076, podendo 
promover a venda extrajudicial, total ou parcial, dos Direitos Creditórios do Agronegócio Lastro 
dos CDCA, da maneira e nos termos e condições que os Titulares de CRA julgarem apropriados, 
independentemente de qualquer notificação prévia à Devedora, observadas as disposições 
legais, inclusive, mas não se limitando ao disposto nos artigos 1.433, inciso IV, e 1.435, inciso V, 
do Código Civil. 

Na hipótese de os recursos obtidos na venda dos Direitos Creditórios do Agronegócio Lastro dos 
CDCA não serem suficientes para a liquidação de todas as obrigações devidas pela Devedora 
no âmbito dos CDCA, a Devedora permanece responsável pelo pagamento do saldo devedor e 
de quaisquer obrigações devidas pela Devedora e não pagas, observada a possibilidade de 
execução judicial, de acordo com o disposto no artigo 784 do Código de Processo Civil. 
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Política de Contratação  

Os Contratos de Prestação de Serviços lastro dos CDCA foram celebrados pela Devedora em 
linha com as diretrizes internas de contratação abaixo descritas, as quais incluem a necessidade 
de observância, durante o processo de negociação das Transações (conforme abaixo definido), 
às disposições constantes do “Código de Conduta” da Devedora, especialmente dos itens 
“Relações com o Cliente” e “Relações com Fornecedores, Prestadores de Serviços, Parceiros e 
Consultores de Negócios”: 

(i) Durante o processo de interações entre seus representantes e seus clientes no âmbito da 
celebração de contratos de locação de caminhões, máquinas e equipamentos, sem 
operador, com ou sem serviços de manutenção (“Transação”), os representantes da 
Devedora devem buscar:  

a. Ampliar o portfólio de clientes da Devedora, esforçando-se para ofertar serviços 
personalizados para cada cliente considerando seu perfil, suas necessidades e seu 
setor de atuação dentro da cadeia do agronegócio;  

b. Promover a análise cuidadosa da situação econômico-financeira de cada cliente 
antes da conclusão de cada Transação, bem como levar o resultado da referida 
análise em consideração quando da elaboração da proposta de negócio a ser 
enviada ao cliente; e 

c. Buscar a máxima eficiência, tanto para o cliente quanto para a Devedora, na 
negociação dos aspectos operacionais e financeiros da Transação, de modo a 
assegurar que a Transação esteja em linha com as expectativas do cliente e a 
estratégia de crescimento a longo prazo da Devedora.  

(ii) Adicionalmente, os representantes da Devedora buscam zelar, durante o processo de 
negociação das Transações, para que constem nas versões finais dos contratos de 
locação em questão assinados pela Devedora e seus clientes no âmbito da Transação, no 
mínimo, as seguintes disposições:  

a. Vedação à utilização dos equipamentos locados por terceiros que não o cliente e/ou 
empresas de seu grupo econômico;  

b. Vedação à realização de quaisquer modificações e/ou benfeitorias nos 
equipamentos locados pelos clientes e/ou por terceiros por eles autorizados, sem o 
prévio e expresso consentimento da Devedora;  

c. Previsão, em caso de atraso pelo cliente no pagamento das mensalidades relativas 
à locação dos equipamentos, de multa penal de 2% (dois por cento) e juros de mora 
de 1% (um por cento) ao mês, incidentes sobre os valores em atraso;  

d. Previsão de reajuste do valor das mensalidades relativas à locação dos 
equipamentos de acordo com a variação do Índice Geral de Preços do Mercado – 
IGP-M;  

e. Obrigação de manutenção e guarda dos equipamentos locados em bom estado de 
conservação pelo cliente, permitido apenas o desgaste natural causado pelo uso 
regular dos equipamentos;  

f. Obrigação de contratação de seguro contra incêndio, furto, roubo e danos elétricos 
nos equipamentos por parte do cliente, durante o prazo de vigência da locação;  

g. Permissão para que a Devedora, mediante aviso prévio e de forma justificada, 
vistorie as dependências do cliente de modo a se assegurar que os equipamentos 
estão sendo utilizados nos termos estabelecidos no respectivo contrato;  



 

85 

h. Procedimentos para a notificação da Devedora pelo cliente em caso de o 
equipamento locado ser objeto de roubo, furto ou sofrer qualquer forma de 
depreciação e/ou desapropriação, bem como caso o equipamento venha a ser 
autuado pelos órgãos reguladores responsáveis; e 

Obrigação de confidencialidade, por parte do cliente, com relação a todas e quaisquer 
informações relativas à Devedora e/ou seus negócios a que tenha tido acesso no contexto da 
Transação. 

Forma e Comprovação de Titularidade dos CRA 

Os CRA serão emitidos de forma nominativa e escritural e sua titularidade será comprovada por 
extrato expedido pela B3, quando os CRA estiverem custodiados eletronicamente na B3, e/ou o 
extrato da conta de depósito dos CRA, a ser fornecido pelo Escriturador aos Titulares de CRA, 
com base nas informações prestadas pela B3, quando os CRA não estiverem custodiados 
eletronicamente na B3. 

Locais de Pagamento dos CRA 

Os pagamentos dos CRA serão efetuados utilizando-se os procedimentos (i) adotados pela B3, 
quando os CRA estiverem custodiados eletronicamente na B3, e/ou (ii) do Escriturador, quando 
os CRA não estiverem custodiados eletronicamente na B3.  

Prazo e Data de Vencimento dos CRA Primeira Série 

O prazo de vencimento dos CRA Primeira Série será de 10 (dez) anos, ou 3.652 (três mil, 
seiscentos e cinquenta e dois) dias, contados da Data de Emissão dos CRA Primeira Série, 
vencendo-se, portanto, em 15 de agosto de 2031, ressalvadas as hipóteses de resgate 
antecipado dos CRA Primeira Série e/ou liquidação do Patrimônio Separado Primeira Série, nos 
termos previstos no Termo de Securitização e neste Prospecto Preliminar.  

Prazo e Data de Vencimento dos CRA Segunda Série 

O prazo de vencimento dos CRA Segunda Série será de 15 (quinze) anos, ou 5.479 (cinco mil, 
quatrocentos e setenta e nove) dias, contados da Data de Emissão dos CRA Segunda Série, 
vencendo-se, portanto, em 15 de agosto de 2036, ressalvadas as hipóteses de resgate 
antecipado dos CRA Segunda Série e/ou liquidação do Patrimônio Separado Segunda Série, 
nos termos previstos no Termo de Securitização e neste Prospecto Preliminar.  

Atualização Monetária dos CRA 

O Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário dos CRA, conforme o caso, será 
atualizado monetariamente, a partir da primeira Data de Integralização, pela variação acumulada 
do IPCA, conforme fórmula abaixo, sendo o produto da atualização incorporado ao Valor Nominal 
Unitário ou seu saldo, conforme o caso, automaticamente. 

Remuneração dos CRA Primeira Série 

1.1 A partir da primeira Data de Integralização, sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado dos 
CRA Primeira Série incidirão juros remuneratórios equivalentes a um determinado 
percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, a ser definido de 
acordo com o Procedimento de Bookbuilding e formalizado por meio de aditamento ao 
Termo de Securitização, e, em qualquer caso, limitada à maior taxa entre: (i) a taxa interna 
de retorno do Título Público Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais, com vencimento em 15 
de agosto de 2030, a ser apurada conforme as taxas indicativas divulgadas pela ANBIMA 
em sua página na internet (www.anbima.com.br) no fechamento do Dia Útil imediatamente 
anterior à data de realização do Procedimento de Bookbuilding, acrescida 
exponencialmente de spread de 0,90% (noventa centésimos por cento) ao ano, base 252 
(duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis; e (ii) 4,85% (quatro inteiros e oitenta e cinco 
centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis 
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("Remuneração dos CRA Primeira Série"). O Termo de Securitização e os CDCAs serão 
aditados para prever o resultado do Procedimento de Bookbuilding, não sendo necessária 
qualquer aprovação societária adicional por parte da Emissora ou da Devedora. A 
Remuneração dos CRA Primeira Série será calculada de forma exponencial e cumulativa 
pro rata temporis, por Dias Úteis decorridos, desde a primeira Data de Integralização ou 
desde a última Data de Pagamento de Remuneração, conforme o caso, até a Data de 
Pagamento de Remuneração imediatamente subsequente, e pagos ao final de cada 
Período de Capitalização, obedecida a seguinte fórmula: 

Ji = VNa x (Fator Juros – 1) 

onde: 

Ji - valor unitário dos juros remuneratórios devidos no final do i-ésimo Período de 
Capitalização, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento; 

VNa - Valor Nominal Atualizado, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem 
arredondamento;  

Fator Juros - Fator de juros, calculado com 9 (nove) casas decimais, com 
arredondamento; 

𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝐽𝑢𝑟𝑜𝑠 = (1 + 𝑇𝑎𝑥𝑎)
𝐷𝑃
252 

onde: 

taxa = taxa de juros fixa, na forma nominal, a ser apurada no Procedimento de 
Bookbuilding; e  

DP = é o número de Dias Úteis relativo ao Período de Capitalização, sendo “DP” um 
número inteiro. 

Remuneração dos CRA Segunda Série 

1.2 A partir da primeira Data de Integralização, sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado dos 
CRA Segunda Série incidirão juros remuneratórios equivalentes a um determinado 
percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, a ser definido de 
acordo com o Procedimento de Bookbuilding e formalizado por meio de aditamento ao 
Termo de Securitização, e, em qualquer caso, limitada à maior taxa entre: (i) a taxa interna 
de retorno do Título Público Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais, com vencimento em 15 
de maio de 2035, a ser apurada conforme as taxas indicativas divulgadas pela ANBIMA 
em sua página na internet (www.anbima.com.br) no fechamento do Dia Útil imediatamente 
anterior à data de realização do Procedimento de Bookbuilding, acrescida 
exponencialmente de spread de 1,00% (um por cento) ao ano, base 252 (duzentos e 
cinquenta e dois) Dias Úteis; e (ii) 5,10% (cinco inteiros e dez centésimos por cento) ao 
ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis ("Remuneração dos CRA 
Segunda Série"). O Termo de Securitização e os CDCAs serão aditados para prever o 
resultado do Procedimento de Bookbuilding, não sendo necessária qualquer aprovação 
societária adicional por parte da Emissora ou da Devedora. A Remuneração dos CRA 
Segunda Série será calculada de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, por 
Dias Úteis decorridos, desde a primeira Data de Integralização ou desde a última Data de 
Pagamento de Remuneração, conforme o caso, até a Data de Pagamento de 
Remuneração imediatamente subsequente, e pagos ao final de cada Período de 
Capitalização, obedecida a seguinte fórmula:  

Ji = VNa x (Fator Juros – 1) 

onde: 
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Ji - valor unitário dos juros remuneratórios devidos no final do i-ésimo Período de 
Capitalização, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento; 

VNa - Valor Nominal Atualizado, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem 
arredondamento; 

Fator Juros - Fator de juros, calculado com 9 (nove) casas decimais, com 
arredondamento;  

𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝐽𝑢𝑟𝑜𝑠 = (1 + 𝑇𝑎𝑥𝑎)
𝐷𝑃
252 

onde: 

taxa = taxa de juros fixa, na forma nominal, a ser apurada no Procedimento de 
Bookbuilding; e  

DP = é o número de Dias Úteis relativo ao Período de Capitalização, sendo “DP” um 
número inteiro. 

Procedimento de Bookbuilding 

Será adotado o procedimento de coleta de intenções de investimento dos potenciais investidores 

nos CRA, organizado pelos Coordenadores, para fins da definição das taxas finais da 

remuneração dos CRA, da existência de ambas as séries, do volume de CRA a ser alocado em 

cada série e, consequentemente, do valor dos CDCA. Para fins da definição da Remuneração 

dos CRA e alocação dos CRA entre as séries, serão levadas em consideração exclusivamente 

as intenções de investimento apresentadas pelos Investidores Institucionais. Os Pedidos de 

Reserva dos Investidores Não Institucionais não serão considerados no Procedimento de 

Bookbuilding, não participando, portanto, da definição da taxa final da Remuneração e alocação 

dos CRA entre as séries e ficarão, ainda, sujeitos a um limite máximo de R$1.000.000,00 (um 

milhão de reais), equivalente ao valor mínimo necessário de investimentos financeiros 

estabelecidos para a caracterização de investidor qualificado. Nos termos do artigo 23, parágrafo 

1º, da Instrução CVM 400, os critérios objetivos que presidem a fixação da Remuneração dos 

CRA Primeira Série e da Remuneração dos CRA Segunda Série, conforme o caso, são os 

seguintes: (i) foi estabelecida uma taxa máxima para a Remuneração dos CRA de cada série no 

Termo de Securitização, no Prospecto Preliminar e no Aviso ao Mercado; (ii) no âmbito da Oferta 

Institucional, os Investidores Institucionais poderão indicar, nas respectivas intenções de 

investimento, um percentual mínimo de Remuneração dos CRA Primeira Série e de 

Remuneração dos CRA Segunda Série, conforme o caso, observada a taxa máxima estabelecida 

para a Remuneração dos CRA Primeira Série e para a Remuneração dos CRA Segunda Série, 

conforme o caso; (iii) serão consideradas as intenções de investimento realizadas por 

Investidores Institucionais que indicaram a menor taxa para a Remuneração dos CRA Primeira 

Série e para a Remuneração dos CRA Segunda Série, conforme o caso, sendo que serão 

adicionadas as intenções de investimento realizadas por Investidores Institucionais que 

indicaram taxas superiores até que seja atingida a taxa final da Remuneração dos CRA, que será 

a taxa fixada com o Procedimento de Bookbuilding. 

Periodicidade de Pagamento da Remuneração dos CRA Primeira Série 

Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de resgate antecipado dos CRA Primeira Série, 

ou de liquidação do Patrimônio Separado Primeira Série, nos termos previstos no Termo de 

Securitização, a Remuneração dos CRA Primeira Série será paga nas datas abaixo indicadas, 

ocorrendo o primeiro pagamento em 15 de fevereiro de 2022 e o último, na Data de Vencimento 

dos CRA Primeira Série, nos termos da tabela abaixo: 
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Nº da Parcela 
Datas de Pagamento da 
Remuneração dos CRA 

Primeira Série 

Pagamento da Remuneração dos 
CRA Primeira Série 

1 15/02/2022 Sim 

2 15/08/2022 Sim 

3 15/02/2023 Sim 

4 15/08/2023 Sim 

5 15/02/2024 Sim 

6 15/08/2024 Sim 

7 17/02/2025 Sim 

8 15/08/2025 Sim 

9 18/02/2026 Sim 

10 17/08/2026 Sim 

11 15/02/2027 Sim 

12 16/08/2027 Sim 

13 15/02/2028 Sim 

14 15/08/2028 Sim 

15 15/02/2029 Sim 

16 15/08/2029 Sim 

17 15/02/2030 Sim 

18 15/08/2030 Sim 

19 17/02/2031 Sim 

20 
Data de Vencimento dos CRA 

Primeira Série 
Sim 

Periodicidade de Pagamento da Remuneração dos CRA Segunda Série 

Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de resgate antecipado dos CRA Segunda Série, 
ou de liquidação do Patrimônio Separado Segunda Série, nos termos previstos no Termo de 
Securitização, a Remuneração dos CRA Segunda Série será paga nas datas abaixo indicadas, 
ocorrendo o primeiro pagamento em 15 de fevereiro de 2022 e o último, na Data de Vencimento 
dos CRA Segunda Série, nos termos da tabela abaixo: 

Nº da Parcela 
Datas de Pagamento da 
Remuneração dos CRA 

Segunda Série 

Pagamento da Remuneração dos 
CRA Segunda Série 

1 15/02/2022 Sim 

2 15/08/2022 Sim 

3 15/02/2023 Sim 

4 15/08/2023 Sim 

5 15/02/2024 Sim 

6 15/08/2024 Sim 

7 17/02/2025 Sim 

8 15/08/2025 Sim 

9 18/02/2026 Sim 

10 17/08/2026 Sim 

11 15/02/2027 Sim 

12 16/08/2027 Sim 

13 15/02/2028 Sim 

14 15/08/2028 Sim 

15 15/02/2029 Sim 

16 15/08/2029 Sim 

17 15/02/2030 Sim 

18 15/08/2030 Sim 

19 17/02/2031 Sim 

20 15/08/2031 Sim 

21 16/02/2032 Sim 

22 16/08/2032 Sim 
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Nº da Parcela 
Datas de Pagamento da 
Remuneração dos CRA 

Segunda Série 

Pagamento da Remuneração dos 
CRA Segunda Série 

23 15/02/2033 Sim 

24 15/08/2033 Sim 

25 15/02/2034 Sim 

26 15/08/2034 Sim 

27 15/02/2035 Sim 

28 15/08/2035 Sim 

29 15/02/2036 Sim 

30 
Data de Vencimento dos CRA 

Segunda Série 
Sim 

Amortização dos CRA Primeira Série 

Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de resgate antecipado dos CRA Primeira Série, 
ou da liquidação do Patrimônio Separado Primeira Série, nos termos previstos no Termo de 
Securitização, o Valor Nominal Unitário Atualizado dos CRA Primeira Série será amortizado em 
3 (três) parcelas, nos 8º, 9º e 10º anos, sendo a primeira parcela devida em 15 de agosto de 
2029 e a última parcela devida na Data de Vencimento dos CRA Primeira Série, conforme tabela 
abaixo: 

Nº da Parcela 
Datas de Amortização dos 

CRA Primeira Série 

% de Amortização do Saldo do 
Valor Nominal Unitário Atualizado 

(Tai) 

1 15/08/2029 33,3333% 

2 15/08/2030 50,0000% 

3 
Data de Vencimento dos CRA 

Primeira Série 
100,0000% 

Amortização dos CRA Segunda Série 

Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de resgate antecipado dos CRA Segunda Série, 
ou da liquidação do Patrimônio Separado Segunda Série, nos termos previstos no Termo de 
Securitização, o Valor Nominal Unitário Atualizado dos CRA Segunda Série será amortizado em 
3 (três) parcelas, nos 13º, 14º e 15º anos, sendo a primeira parcela devida em 15 de agosto de 
2034 e a última parcela devida na Data de Vencimento dos CRA Segunda Série, conforme tabela 
abaixo: 

Nº da Parcela 
Datas de Amortização dos 

CRA Segunda Série 

% de Amortização do Saldo do 
Valor Nominal Unitário Atualizado 

(Tai) 

1 15/08/2034 33,3333% 

2 15/08/2035 50,0000% 

3 
Data de Vencimento dos CRA 

Segunda Série 
100,0000% 

Amortização Extraordinária Parcial e Resgate Antecipado Total dos CRA 

A Emissora deverá realizar (i) a amortização extraordinária parcial, limitada a 98,00% (noventa 
e oito por cento) do Valor Nominal Unitário Atualizado, em caso de pagamento antecipado parcial 
dos CDCA em decorrência do previsto pelo inciso (ii) da Cláusula 12.1 do Termo de Securitização 
(“Amortização Extraordinária Parcial”), ou (ii) o resgate antecipado total, em caso de 
pagamento antecipado total dos CDCA em decorrência (a) de um Evento de Vencimento 
Antecipado dos CDCA, nos termos da Cláusula 12.2 e seguintes do Termo de Securitização 
(“Resgate Antecipado Total”), ou (b) não apresentação de pelo menos 1 (um) novo Contrato 
de Prestação de Serviços, que cumpra os Critérios de Elegibilidade, na hipótese de a inexistência 
de Direito Creditório do CDCA I e/ou de Direito Creditório do CDCA II, conforme o caso, em até 
90 (noventa) dias contados de tal evento, nos termos da Cláusula 8.2 dos CDCA; (c) nos casos 
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previstos pela Cláusula 12.1 do Termo de Securitização, (d) das hipóteses previstas pela 
Cláusula 4.6.4 do Termo de Securitização. 

A Emissora comunicará os Titulares de CRA, por meio de publicação de aviso no jornal em que 
publica suas informações ou no seu website, a seu exclusivo critério, com exceção da hipótese 
prevista na Cláusula 4.6.4 do Termo de Securitização, seguido de comunicação ao Agente 
Fiduciário, à Instituição Custodiante e à B3, sobre a Amortização Extraordinária Parcial, 
observando o limite de 98,00% (noventa e oito por cento) do Valor Nominal Unitário Atualizado 
ou seu saldo, conforme o caso, ou o Resgate Antecipado Total, com antecedência mínima de 3 
(três) Dias Úteis, com relação ao respectivo pagamento, informando: (i) o percentual do Valor 
Nominal Unitário Atualizado ou seu saldo, conforme o caso, que será objeto de Amortização 
Extraordinária Parcial, caso aplicável; e (ii) demais informações consideradas relevantes pela 
Emissora para conhecimento dos Titulares de CRA. 

O pagamento da Amortização Extraordinária Parcial ou do Resgate Antecipado Total, conforme 
o caso, deverá ser realizado de forma pro rata entre todos os Titulares de CRA, por meio de 
procedimento adotado pela B3 para os ativos custodiados eletronicamente na B3. 

Em caso de Amortização Extraordinária Parcial, conforme prevista neste item, o saldo do Valor 
Nominal Unitário Atualizado remanescente permanecerá sujeito às previsões do Termo de 
Securitização, que permanecerão em vigor até a Data de Vencimento dos CRA. 

Caso a Devedora, a seu exclusivo critério, e sem a incidência de qualquer acréscimo ou 
penalidade, decida realizar o pagamento antecipado facultativo de um ou de ambos os CDCA, 
permitido apenas caso se verifique: (i) a incidência, sobre o pagamento do valor nominal ou de 
remuneração dos CDCA e/ou dos CRA, de novos tributos não incidentes à época da emissão do 
CDCA e/ou dos CRA; e/ou (ii) a majoração de alíquotas de tributos aplicáveis sobre o pagamento 
do valor nominal ou de remuneração dos CDCA e/ou dos CRA, considerando alíquotas já 
incidentes à época da emissão dos CDCA e/ou CRA; e/ou (iii) revogação de isenção ou 
majoração de alíquotas dos tributos sobre o rendimento auferido pela Devedora, vigentes à 
época da emissão dos CDCA, a Emissora deverá realizar o Resgate Antecipado Total. 

Para realizar o pagamento antecipado previsto no parágrafo acima, a Devedora deverá notificar, 
por escrito a Emissora, com cópia para o Agente Fiduciário, nos termos dos CDCA, informando 
que deseja realizar o resgate antecipado dos CDCA em virtude das hipóteses previstas na 
Cláusula 4.6.4 do Termo de Securitização. 

A Emissora deverá notificar, por meio de publicação de aviso no jornal que publica suas 
informações, os Titulares de CRA, em até 5 (cinco) Dias Úteis previamente ao respectivo 
pagamento, informando: (i) a data em que o pagamento antecipado será realizado, (ii) o valor 
do pagamento antecipado, que deverá, em qualquer caso, equivaler à integralidade do 
respectivo Valor de Resgate devido até a data do efetivo pagamento, sem o pagamento de 
multas ou prêmios de qualquer natureza; (iii) descrição pormenorizada do evento descrito na 
Cláusula 4.6.1 do Termo de Securitização, acompanhada de (a) declaração que ateste o 
cumprimento dos requisitos da Cláusula 4.6.1 do Termo de Securitização e (b) parecer 
jurídico contratado pela Devedora confirmando a alteração em lei  ou regulamentação e seus 
efeitos sobre os pagamentos devidos pela Devedora; e (iv) demais informações relevantes 
para a realização do resgate antecipado facultativo dos CDCA. A apresentação da 
notificação de resgate antecipado dos CDCA e dos CRA, nos termos aqui previstos, poderá 
ser realizada pela Devedora a partir da Data de Integralização, desde que devidamente 
justificada, a qualquer momento durante a vigência dos CRA. 

Vencimento Antecipado Automático dos CDCA 

Ocorrendo qualquer dos Eventos de Vencimento Antecipado Automático previstos na Cláusula 
11.1 dos CDCA e na Cláusula 12.2.1 do Termo de Securitização, as obrigações decorrentes dos 
CDCA tornar-se-ão automaticamente vencidas, independentemente de aviso ou notificação, 
judicial ou extrajudicial, o que acarretará o resgate antecipado obrigatório dos CRA nos termos 
da Cláusula 12.2 do Termo de Securitização. 
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Vencimento Antecipado Não Automático dos CDCA 

Adicionalmente, tão logo a Emissora tome ciência da ocorrência de qualquer um dos Eventos de 
Vencimento Não Automático previstos na Cláusula 11.2 dos CDCA e na Cláusula 12.2.2 do 
Termo de Securitização, a Emissora, na qualidade de administradora dos Patrimônios 
Separados, e/ou o Agente Fiduciário deverá convocar uma Assembleia Geral de Titulares de 
CRA, nos termos da Cláusula 17 do Termo de Securitização, para deliberar acerca da não 
declaração do vencimento antecipado dos CDCA que, se decretada, acarretará o resgate 
antecipado obrigatório dos CRA nos termos da Cláusula 12.2 do Termo de Securitização. 

Subscrição e Integralização dos CRA 

Os CRA serão integralizados à vista, em moeda corrente nacional, na Data de Integralização, 
sendo que (i) para os CRA Primeira Série, o preço de integralização será, na primeira Data de 
Integralização, o Valor Nominal Unitário dos CRA Primeira Série, e nas demais datas, o Valor 
Nominal Unitário Atualizado dos CRA Primeira Série acrescido da Remuneração dos CRA 
Primeira Série, contada desde a primeira Data de Integralização (inclusive) até a respectiva Data 
de Integralização (exclusive); e (ii) para os CRA Segunda Série, o preço de integralização será, 
na primeira Data de Integralização, o Valor Nominal Unitário dos CRA Segunda Série, e nas 
demais datas, o Valor Nominal Unitário Atualizado dos CRA Segunda Série acrescido da 
Remuneração dos CRA Segunda Série, contada desde a primeira Data de Integralização 
(inclusive) até a respectiva Data de Integralização (exclusive). O Preço de Integralização será 
pago à vista em moeda corrente nacional, no ato da subscrição dos CRA, de acordo com os 
procedimentos estabelecidos pela B3, para prover recursos a serem destinados pela Emissora 
conforme disposto no Termo de Securitização e neste Prospecto Preliminar. 

Depósito para Distribuição, Negociação, Custódia Eletrônica e Liquidação Financeira 

Os CRA serão depositados para (i) distribuição no mercado primário, por meio do MDA; e (ii) 
negociação no mercado secundário, por meio do CETIP21, ambos administrados e 
operacionalizados pela B3, sendo a liquidação financeira e a custódia eletrônica dos CRA 
realizada por meio da B3. 

Encargos Moratórios 

Ocorrendo impontualidade no pagamento dos CDCA pela Devedora ou no pagamento pela 
Emissora de qualquer quantia por ela recebida e que seja devida aos Titulares de CRA, os 
valores ficarão, desde a data da inadimplência até a data do efetivo pagamento, sujeitos a, sem 
prejuízo da Remuneração dos CRA apurada até a data do inadimplemento, independentemente 
de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, (i) multa convencional, irredutível e 
não compensatória, de 2% (dois por cento), sobre o valor em atraso; e (ii) juros moratórios à 
razão de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata temporis, desde a data de 
inadimplemento até a data do efetivo pagamento. 

Atraso no Recebimento de Pagamentos 

Sem prejuízo no disposto no item Prorrogação dos Prazos abaixo, o não comparecimento do 
Titular dos CRA para receber o valor correspondente a qualquer das obrigações pecuniárias 
devidas pela Emissora, nas datas previstas no Termo de Securitização ou em comunicado 
publicado pela Emissora, não lhe dará direito ao recebimento de qualquer acréscimo relativo ao 
atraso no recebimento, sendo-lhe, todavia, assegurados os direitos adquiridos até a data do 
respectivo vencimento, desde que os recursos tenham sido disponibilizados pontualmente, 
observado o disposto no item Locais de Pagamento dos CRA acima. 

Utilização de Contratos Derivativos que possam alterar o fluxo de pagamentos dos CRA 

Não será utilizado qualquer instrumento derivativo seja para alterar o fluxo de pagamento dos 
Direitos Creditórios do Agronegócio, seja para fins de proteção do seu valor. 
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Prorrogação dos Prazos 

Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação 
prevista no Termo de Securitização até o 1º (primeiro) Dia Útil subsequente, se o seu vencimento 
coincidir com dia que não seja Dia Útil, não sendo devido qualquer acréscimo aos valores a 
serem pagos. 

Despesas de Responsabilidade dos Titulares de CRA  

Caberá aos Investidores o pagamento das seguintes despesas: (i) eventuais despesas e taxas 
relativas à custódia e à liquidação dos CRA subscritos, que deverão ser pagas diretamente pelos 
Investidores à instituição financeira contratada para prestação destes serviços, bem como 
relativas à negociação dos CRA; (ii) despesas de responsabilidade da Devedora ou dos 
Patrimônios Separados, caso não sejam arcadas pela Devedora ou os Patrimônios Separados 
não tenham recursos para arcar com tais Despesas, caso o pagamento de tais despesas pelos 
Titulares de CRA seja aprovado em Assembleia Geral, sem prejuízo do direito de regresso contra 
a Devedora, nos casos aplicáveis; e (iii) tributos diretos e indiretos incidentes sobre a titularidade 
e/ou sobre a distribuição de rendimentos dos, conforme a regulamentação em vigor, descritos 
na seção “Tributação dos CRA” deste Prospecto Preliminar, observado o disposto no item 
“Despesas da Oferta e da Emissão” da presente seção, na página 96 deste Prospecto. 

Regime Fiduciário e Administração dos Patrimônios Separados 

Regime Fiduciário 

Na forma dos artigos 9º e 10º da Lei 9.514 e do artigo 5º da Instrução CVM 600, a Emissora 
instituirá o Regime Fiduciário Primeira Série sobre os Direitos Creditórios do Agronegócio I e a 
Conta do Patrimônio Separado Primeira Série, com a consequente constituição do Patrimônio 
Separado Primeira Série. 

Na forma dos artigos 9º e 10º da Lei 9.514 e do artigo 5º da Instrução CVM 600, a Emissora 
instituirá o Regime Fiduciário Segunda Série sobre os Direitos Creditórios do Agronegócio II e a 
Conta do Patrimônio Separado Segunda Série, com a consequente constituição do Patrimônio 
Separado Segunda Série. 

Patrimônios Separados 

Após a instituição do Regime Fiduciário Primeira Série, será constituído patrimônio em favor dos 
Titulares de CRA Primeira Série e da emissão dos CRA Primeira Série, administrado pela 
Emissora ou pelo Agente Fiduciário, conforme o caso, composto pelos Créditos do Patrimônio 
Separado Primeira Série. O Patrimônio Separado Primeira Série constituído pela Emissora não 
se confunde com o patrimônio comum desta e se destina exclusivamente à liquidação dos CRA 
Primeira Série, bem como ao pagamento dos respectivos custos de administração e obrigações 
fiscais relacionados à Emissão, inclusive as Despesas Primeira Série, nos termos do Termo de 
Securitização e do artigo 11 da Lei 9.514. 

Após a instituição do Regime Fiduciário Segunda Série, será constituído patrimônio em favor dos 
Titulares de CRA Segunda Série e da emissão dos CRA Segunda Série, administrado pela 
Emissora ou pelo Agente Fiduciário, conforme o caso, composto pelos Créditos do Patrimônio 
Separado Segunda Série. O Patrimônio Separado Segunda Série constituído pela Emissora não 
se confunde com o patrimônio comum desta e se destina exclusivamente à liquidação dos CRA 
Segunda Série, bem como ao pagamento dos respectivos custos de administração e obrigações 
fiscais relacionados à Emissão, inclusive as Despesas Segunda Série, nos termos do Termo de 
Securitização e do artigo 11 da Lei 9.514. 

Obrigações dos Patrimônios Separados  

Na forma do artigo 11 da Lei 9.514, os Direitos Creditórios do Agronegócio representados pelos 
CDCA, e as Contas dos Patrimônios Separados estão isentos de qualquer ação ou execução 
pelos credores da Emissora, não se prestando à constituição de garantias ou à execução por 
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quaisquer dos credores da Emissora, por mais privilegiados que sejam, e só responderão pelas 
obrigações inerentes aos CRA, ressalvando-se, no entanto, eventual atendimento de legislação 
e/ou regulamentação específica. 

Para tanto, vide o disposto no item “Risco da existência de credores privilegiados” da seção 
“Fatores de Risco” deste Prospecto. 

Manutenção dos Patrimônios Separados 

A Emissora administrará ordinariamente os Patrimônios Separados, promovendo as diligências 
necessárias à manutenção de sua regularidade, notadamente a dos fluxos de pagamento da 
parcela de amortização do principal, Remuneração e demais encargos acessórios. 

Taxa de Administração 

A Emissora fará jus a remuneração nos termos descritos no item “Despesas da Oferta e da 
Emissão” da presente seção deste Prospecto.  

Custódia  

A custódia dos Documentos Comprobatórios será realizada pela Instituição Custodiante. 

Exercício social dos Patrimônios Separados 

O exercício social dos Patrimônios Separados se encerra em 30 de junho de cada ano, quando 
serão levantadas e elaboradas as demonstrações financeiras individuais dos Patrimônios 
Separados, as quais serão auditadas pelo Auditor Independente da Emissora. 

Administração dos Patrimônios Separados 

A Securitizadora, em conformidade com a Lei 9.514 e a Lei 11.076: (i) administrará 
ordinariamente os Patrimônios Separados, instituído para os fins desta Emissão; (ii) promoverá 
as diligências necessárias à manutenção de sua regularidade; (iii) manterá o registro contábil 
independente do restante de seu patrimônio; e (iv) elaborará e publicará as respectivas 
demonstrações financeiras, tudo em conformidade com o artigo 12 da Lei 9.514. Para fins do 
disposto no artigo 16, §2º, inciso IV, da Instrução CVM 600, a Securitizadora declara que: (i) a 
custódia dos Documentos Comprobatórios será realizada pela Instituição Custodiante; e (ii) as 
atividades relacionadas à administração dos Direitos Creditórios do Agronegócio serão exercidas 
pela Securitizadora, incluindo-se nessas atividades, principalmente, mas não se limitando, a 
receber, de forma direta e exclusiva, todos os pagamentos que vierem a ser efetuados por conta 
dos Direitos Creditórios do Agronegócio, na Conta do Patrimônio Separado, deles dando 
quitação. 

A Emissora é responsável pelas atividades de monitoramento, controle e processamento dos 
ativos e compromissos relativos aos Direitos Creditórios do Agronegócio vinculados à Emissão, 
bem como de cobrança dos Direitos Creditórios do Agronegócio, nos termos previstos no Termo 
Securitização e de acordo com o artigo 16 da Instrução CVM 600. A responsabilidade da 
Emissora pela cobrança dos Direitos Creditórios do Agronegócio inclui a cobrança judicial ou 
extrajudicial dos créditos inadimplidos e a adoção dos procedimentos necessários para a 
execução de eventuais garantias envolvidas. 

Hipótese de Responsabilização da Emissora 

A Emissora somente responderá por prejuízos ou por insuficiência dos Patrimônios Separados 
em caso de descumprimento de disposição legal ou regulamentar, por dolo, negligência ou 
administração temerária ou, ainda, por desvio da finalidade dos Patrimônios Separados, 
devidamente apurado em decisão judicial transitada em julgado. 
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Vedações 

Nos termos do artigo 17 da Instrução CVM 600 e observado o disposto no Termo de 
Securitização, é vedado à Emissora: (i) adquirir direitos creditórios ou subscrever títulos de dívida 
originados ou emitidos, direta ou indiretamente, por partes a ela relacionadas com o propósito 
de lastrear suas emissões, salvo: (a) no caso de ofertas destinadas exclusivamente a sociedades 
que integram o seu grupo econômico; ou (b) quando as partes relacionadas forem instituições 
financeiras e a cessão observar os normativos editados pelo Conselho Monetário Nacional e pelo 
Banco Central do Brasil; (ii) prestar garantias utilizando os bens ou direitos vinculados à Emissão; 
(iii) receber recursos provenientes dos Direitos Creditórios do Agronegócio I em conta corrente 
diversa da Conta do Patrimônio Separado Primeira Série; (iv) receber recursos provenientes dos 
Direitos Creditórios do Agronegócio II em conta corrente diversa da Conta do Patrimônio 
Separado Segunda Série; (v) adiantar rendas futuras aos Titulares de CRA; (vi) aplicar no exterior 
os recursos captados com a Emissão; (vii) receber a prazo os recursos da Emissão; e (viii) atuar 
como prestador de serviço de Instituição Custodiante. 

Ordem de Prioridade de Pagamentos 

Caso, em qualquer data, o valor recebido pela Securitizadora a título de pagamento dos Direitos 
Creditórios do Agronegócio não seja suficiente para quitação integral dos valores devidos aos 
Titulares dos CRA, em conformidade com o Termo de Securitização, tais valores serão alocados 
observada a seguinte ordem de preferência: (a) despesas dos Patrimônios Separados, (b) 
Remuneração; e (c) amortização do Valor Nominal Unitário Atualizado. 

Eventos de Liquidação dos Patrimônios Separados 

Caso seja verificada a insolvência da Emissora, o Agente Fiduciário deverá assumir 
imediatamente e de forma transitória a administração do Patrimônio Separado e convocar, em 
até 2 (dois) Dias Úteis contados da data em que tomar conhecimento do evento, Assembleia 
Geral de Titulares de CRA para deliberar sobre a forma de administração e/ou eventual 
liquidação, total ou parcial, dos Patrimônio Separados. 

Além da hipótese prevista no parágrafo anterior, a critério dos Titulares dos CRA, reunidos em 
Assembleia Geral de Titulares de CRA, a ocorrência de qualquer um dos eventos abaixo poderá 
ensejar a assunção da administração dos Patrimônios Separados pelo Agente Fiduciário, bem 
como a liquidação ou não dos Patrimônios Separados, conforme o parágrafo acima: 

(i) pedido ou requerimento de qualquer plano de recuperação judicial ou extrajudicial pela 
Emissora, a qualquer credor ou classe de credores, independentemente de 
aprovação/homologação do referido plano de recuperação por seus credores ou 
deferimento do processamento da recuperação ou de sua concessão pelo juiz 
competente; 

(ii) extinção, liquidação, dissolução, declaração de insolvência, pedido de autofalência, 
pedido de falência formulado por terceiros, não elidido no prazo legal, ou decretação de 
falência da Emissora;  

(iii) desvio de finalidade dos Patrimônios Separados, apurado em decisão judicial transitada 
em julgado; 

(iv) não observância pela Emissora dos deveres e das obrigações previstos nos instrumentos 
celebrados com os prestadores de serviço da Emissão, tais como Banco Liquidante e 
Escriturador, desde que, comunicada para sanar ou justificar o descumprimento, não o 
faça nos prazos previstos no respectivo instrumento aplicável;  

(v) inadimplemento ou mora, pela Securitizadora, de qualquer das obrigações não pecuniárias 
previstas no Termo de Securitização imputada exclusivamente à Emissora, sendo que, 
nesta hipótese, a liquidação dos Patrimônios Separados poderá ocorrer desde que tal 
inadimplemento perdure por mais de 30 (trinta) dias, contados do inadimplemento; 
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(vi) inadimplemento ou mora, pela Emissora, de qualquer das obrigações pecuniárias 
previstas no Termo de Securitização, imputada exclusivamente à Emissora desde que 
tenha recebido os valores relativos aos Direitos Creditórios do Agronegócio, sendo que, 
nesta hipótese, a liquidação dos Patrimônios Separados poderá ocorrer desde que tal 
inadimplemento perdure por mais de 3 (três) Dias Úteis, contado do inadimplemento; ou 

(vii) decisão judicial transitada em julgado condenando a Emissora por violação de qualquer 
dispositivo legal ou regulatório, nacional ou estrangeiro, relativo à prática de corrupção ou 
de atos lesivos à administração pública, incluindo, sem limitação, as Leis Anticorrupção. 

Assembleia Geral de Titulares de CRA 

Os Titulares de CRA poderão, a qualquer tempo, reunir-se em Assembleia Geral de Titulares de 
CRA, a fim de deliberarem sobre matéria de interesse da comunhão dos Titulares de CRA, 
observado o disposto na Cláusula 17 do Termo de Securitização. 

Compete privativamente à Assembleia Geral deliberar sobre: (i) as demonstrações contábeis dos 
Patrimônios Separados apresentadas pela Emissora, acompanhadas do relatório do Auditor 
Independente, em até 120 (cento e vinte) dias após o término do exercício social a que se 
referirem; (ii) alterações no Termo de Securitização, observado o disposto no Termo de 
Securitização; (iii) alteração na remuneração dos prestadores de serviço descritos no Termo de 
Securitização; (iv) alteração do quórum de instalação e deliberação da Assembleia Geral; e (v) 
alteração da Remuneração. 

A Assembleia Geral de Titulares de CRA poderá ser convocada pelo Agente Fiduciário, pela 
Emissora, pela CVM ou por Titulares de CRA que representem, no mínimo, 5% (cinco por cento) 
dos CRA em Circulação ou dos CRA em Circulação da respectiva Série, de acordo com o 
parágrafo 2º do artigo 24 da Instrução CVM 600, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 
mediante publicação de edital em jornal de grande circulação utilizado pela Emissora para a 
divulgação de suas informações societárias, por 3 (três) vezes, observado o disposto na Cláusula 
17.4 do Termo de Securitização, devendo conter a descrição dos assuntos a serem discutidos e 
votados, nos termos do artigo 9º, inciso XIV, e do artigo 24 da Instrução CVM 600. 
Independentemente da convocação prevista acima, será considerada regular a Assembleia 
Geral de Titulares de CRA à qual comparecerem todos os Titulares de CRA, nos termos do 
parágrafo 1º do artigo 24 da Instrução CVM 600. 

Exceto pelos casos de competência privativa da Assembleia Geral acima previstos e/ou se 
previsto de forma adversa no Termo de Securitização, a Assembleia de Titulares de CRA instalar-
se-á, em primeira convocação, com a presença de Titulares de CRA que representem, no 
mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRA em Circulação ou dos CRA em 
Circulação da respectiva Série, conforme aplicável, e em segunda convocação, com qualquer 
número.  

As deliberações em Assembleia de Titulares de CRA, inclusive em relação aos pedidos de 
renúncia (waiver) ou perdão temporário referentes aos Eventos de Vencimento Antecipado dos 
CDCA e aos Eventos de Liquidação do Patrimônio Separado, serão tomadas pelos votos 
favoráveis de Titulares dos CRA que representem, no mínimo, (i) 50% (cinquenta por cento) mais 
1 (um) dos CRA em Circulação ou dos CRA em Circulação da respectiva Série, conforme 
aplicável, na respectiva assembleia, em primeira convocação; ou (ii) 50% (cinquenta por cento) 
mais 1 (um) dos CRA em Circulação presentes na respectiva assembleia ou dos CRA em 
Circulação presentes da respectiva Série, conforme aplicável, em qualquer convocação 
subsequente, desde que representem, no mínimo, 20% (vinte por cento) dos CRA em Circulação 
ou dos CRA em Circulação da respectiva Série, conforme aplicável, exceto nas hipóteses 
previstas na Cláusula 17 do Termo de Securitização. 

As deliberações em Assembleias de Titulares de CRA que impliquem (i) na alteração da 
Remuneração, exceto no caso de majoração da Taxa de Remuneração, ou Amortização dos 
CRA, do pagamento dos CDCA ou de suas datas de pagamento; (ii) na alteração da Data de 
Vencimento dos CDCA ou dos CRA; (iii) na alteração relativa às hipóteses de Vencimento 
Antecipado dos CDCA, na alteração das hipóteses de pagamento antecipado dos CDCA e de 
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Resgate Antecipado Total; (iv) na alteração relativa aos Eventos de Liquidação do Patrimônio 
Separado; ou (v) em alterações da Cláusula 17.11 e da Cláusula 17.11.1 do Termo de 
Securitização e/ou em qualquer quórum de deliberação das Assembleias de Titulares de CRA 
previsto no Termo de Securitização ou em qualquer Documento da Operação, dependerão de 
aprovação de, no mínimo, 90% (noventa por cento) dos votos favoráveis de Titulares dos CRA 
em Circulação ou dos CRA em Circulação da respectiva Série, conforme aplicável, em qualquer 
convocação. 

Os Titulares de CRA poderão votar por meio de processo de consulta formal, escrita (por meio 
de correspondência com AR) ou eletrônica (comprovado por meio de sistema de comprovação 
eletrônica – comprova.com), desde que respeitadas as demais disposições aplicáveis à 
Assembleia Geral previstas no Termo de Securitização, no edital de convocação e nos termos 
da legislação aplicável. 

Para maiores detalhes sobre os impactos que determinados quóruns estabelecidos nessa seção 
poderão gerar aos titulares de pequenas quantidades de CRA, vide o item “Quórum de 
deliberação em Assembleia Geral” na seção “Fatores de Risco” deste Prospecto Preliminar. 

Publicidade 

Todos os atos e decisões decorrentes desta Emissão que, de qualquer forma, vierem a envolver 
interesses dos Investidores e ocorrerem antes do encerramento da Oferta, incluindo o Aviso ao 
Mercado, o Anúncio de Início e o Anúncio de Encerramento e eventuais comunicados ao 
mercado, serão divulgados nas páginas da rede mundial de computadores da Emissora, dos 
Coordenadores, da CVM e da B3. 

Todos os atos e decisões decorrentes desta Emissão que, de qualquer forma, vierem a envolver 
interesses dos Investidores e ocorram após o encerramento da Oferta serão divulgados nas 
páginas da rede mundial de computadores da Emissora, da CVM e da B3, bem como serão 
publicados nos jornais usualmente utilizados pela Emissora em suas publicações legais. Caso a 
Emissora altere seu jornal de publicação após a Data de Emissão dos CRA, deverá comunicar a 
alteração do jornal de publicação ao Agente Fiduciário informando o novo veículo. 

A Emissora poderá deixar de realizar as publicações acima previstas se notificar todos os 
Titulares de CRA e o Agente Fiduciário, obtendo deles declaração de ciência dos atos e decisões. 
O disposto neste parágrafo não inclui “atos e fatos relevantes”, tampouco a publicação de 
convocações de Assembleias Gerais, que deverão ser divulgados na forma prevista, 
respectivamente, na Instrução CVM 358 e na Instrução CVM 600.  

As demais informações periódicas relativas à Emissão e/ou à Emissora serão disponibilizadas 
ao mercado, nos prazos legais e/ou regulamentares, através do Sistema Empresas Net.  

Despesas da Oferta e da Emissão  

As despesas abaixo listadas (“Despesas”) são próprias aos Patrimônios Separados e, se 
incorridas, serão arcadas diretamente pela Devedora e/ou indiretamente pela Devedora, por 
meio da transferência dos recursos necessários ao seu pagamento à Emissora, a qual realizará 
o pagamento por conta e ordem da Devedora: 

(i) remuneração do Escriturador, nos seguintes termos: 

(a) Como remuneração pelo desempenho dos deveres e atribuições oriundos da 
prestação de serviços de escrituração, o Escriturador receberá diretamente pela 
Devedora, e/ou indiretamente pela Devedora, por meio da transferência dos 
recursos necessários ao seu pagamento à Emissora, a qual realizará o pagamento 
por conta e ordem da Devedora, parcelas anuais no valor de R$12.000,00 (doze mil 
reais), líquida de impostos, a ser recebido até o 5º (quinto) Dia útil após a primeira 
Data de Integralização e as demais parcelas anuais no dia 15 (quinze) do mesmo 
mês da emissão da primeira fatura nos anos subsequentes, as quais representam 
aproximadamente 0,0011% (onze décimos de milésimo por cento) ao ano em 
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relação ao Valor Total da Emissão. As parcelas serão atualizadas anualmente pelo 
IPCA, e na sua ausência pelo IPGP-M/FGV, a partir da data do primeiro pagamento; 

(ii) remuneração da Emissora, nos seguintes termos: 

(a) pela Emissão, será devida parcela única, líquida de impostos, no valor de 
R$30.000,00 (trinta mil reais), o qual representa aproximadamente 0,0028% (vinte 
e oito décimos de milésimo por cento) ao ano em relação ao Valor Total da Emissão, 
a ser paga à Emissora ou a quem esta indicar na Data de Integralização;  

(b) pela administração dos Patrimônios Separados, em virtude da securitização dos 
Direitos Creditórios do Agronegócio, bem como diante do disposto na legislação em 
vigor, que estabelecem as obrigações da Emissora, durante o período de vigência 
dos CRA, será devida a taxa mensal no valor de R$18.000,00 (dezoito mil reais), 
líquida de impostos, sendo que a primeira parcela deverá ser paga até o 5º (quinto) 
Dia Útil após a Data de Emissão e as demais nas mesmas datas dos meses 
subsequentes, sendo que as remunerações anuais estimadas corresponderão a 
aproximadamente 0,0017% (dezessete décimos de milésimos por cento) em 
relação ao Valor Total da Emissão, a ser arcada direta ou indiretamente pela 
Devedora. Os valores referentes aos custos recorrentes serão atualizados 
anualmente pela variação acumulada do IPCA; e  

(c) todos os valores acima descritos deverão ser acrescidos dos respectivos tributos 
incidentes, a serem recolhidos pelo responsável tributário, nos termos da legislação 
vigente; 

(iii) remuneração da Instituição Custodiante, nos seguintes termos:  

(a) pelos serviços prestados nos termos do Contrato de Custódia, a Instituição 
Custodiante fará jus a uma remuneração, em parcela única, de R$10.000,00 (dez 
mil reais) para 1 (um) CDCA da Oferta, mais R$50,00 (cinquenta reais) para cada 
registro adicional, líquida de impostos, a ser paga até o 5º (quinto) Dia Útil após a 
Data de Emissão, bem como parcelas anuais de R$4.000,00 (quatro mil reais) para 
1 (um) CDCA da Oferta, mais R$50,00 (cinquenta reais) para cada custódia 
adicional, líquida de impostos, sendo o primeiro pagamento devido no 5º (quinto) 
Dia Útil após a Data de Emissão e as demais parcelas anuais no dia 15 (quinze) do 
mesmo mês do primeiro pagamento nos anos subsequentes. A remuneração devida 
à Instituição Custodiante será atualizada anualmente pelo IPCA e, na sua ausência, 
pelo mesmo índice que vier a substituí-lo, sendo que as remunerações anuais 
estimadas corresponderão a aproximadamente 0,0004% (quatro décimos de 
milésimos por cento) em relação ao Valor Total da Emissão, a ser arcada 
diretamente pela Devedora, por meio da transferência dos recursos necessários ao 
seu pagamento à Emissora, a qual realizará o pagamento por conta e ordem da 
Devedora, observando a ordem de prioridade de pagamento prevista no Termo de 
Securitização; 

(iv) remuneração do Auditor Independente da Emissora, nos seguintes termos:  

(a) pela auditoria das demonstrações financeiras dos Patrimônios Separados em 
conformidade com o disposto na Lei das Sociedades por Ações e na Instrução CVM 
600. Para o exercício fiscal de 2021, os serviços prestados pelo Auditor 
Independente da Emissora foram contratados pelo valor previsto de R$3.800,00 
(três mil e oitocentos reais), líquidos de impostos e serão atualizados anualmente 
pelo IPCA, a partir da data do primeiro pagamento, o qual corresponde a 
aproximadamente 0,0004% (quatro décimos de milésimos por cento) ao ano em 
relação ao Valor Total da Emissão, a ser arcado pela Devedora, nos termos 
previstos no Termo de Securitização; 

(v) remuneração do Agente Fiduciário, pelos serviços prestados no âmbito do Termo de 
Securitização, nos seguintes termos: 
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(a) Remuneração do Agente Fiduciário: o Agente Fiduciário receberá como 
remuneração pelo desempenho dos deveres e atribuições que lhe competem, nos 
termos da lei aplicável e do Termo de Securitização, remuneração anual de 
R$16.000,00 (dezesseis mil reais) por Patrimônio Separado, líquida de impostos, 
sendo o primeiro pagamento devido no 5º (quinto) Dia Útil após a Data de 
Integralização ou em 30 (trinta) dias a contar da data de assinatura do Termo de 
Securitização, o que ocorrer primeiro, e os demais pagamentos, nas mesmas datas 
dos períodos subsequentes até o resgate total dos CRA, equivalente a 0,0030% 
(trinta décimos de milésimos por cento) do Valor Total da Emissão ao ano. Caso a 
operação seja desmontada, a primeira parcela devida por Patrimônio Separado será 
devida a título de “Abort Fee”. 

(b) Disposições Comuns à Remuneração do Agente Fiduciário: aplicar-se-ão 
indistintamente à remuneração ordinária ou extraordinária do Agente Fiduciário, 
dentre outros dispositivos do Termo de Securitização: 

(I) A remuneração será devida mesmo após o vencimento final dos CRA, caso 
o Agente Fiduciário ainda esteja exercendo atividades inerentes a sua função 
em relação à Emissão, remuneração essa que será calculada pro rata die;  

(II) As parcelas de remuneração do Agente Fiduciário serão reajustadas 
anualmente pela variação acumulada do IPCA ou, na falta deste, ou ainda na 
impossibilidade de sua utilização, pelo índice oficial que vier a substituí-lo, a 
partir da data de pagamento da primeira parcela da remuneração devida ao 
Agente Fiduciário, até as datas de pagamento de cada parcela da 
mencionada remuneração, calculadas pro rata die se necessário; e 

(III) Os valores referidos acima serão acrescidos dos valores dos tributos: (i) ISS, 
(ii) PIS; (iii) COFINS; (iv) CSLL, e (v) Imposto de Renda Retido na Fonte – 
IRRF. 

(vi) averbações, tributos, prenotações e registros em cartórios de registro de títulos e 
documentos, no sistema nacional de gravames administrado pela B3 e junta comercial, 
quando for o caso, de quaisquer Documentos da Operação ou aditamentos aos mesmos; 

(vii) todas as despesas razoavelmente incorridas e devidamente comprovadas pelo Agente 
Fiduciário que sejam necessárias para proteger os direitos e interesses dos Titulares de 
CRA ou para realização dos seus créditos, conforme previsto no Termo de Securitização; 

(viii) honorários, despesas e custos de terceiros especialistas, advogados, auditores ou fiscais, 
agência de rating, bem como as despesas razoáveis e devidamente comprovadas, com 
eventuais processos administrativos, arbitrais e/ou judiciais, incluindo sucumbência, 
incorridas, de forma justificada, para resguardar os interesses dos Titulares de CRA e a 
realização dos Direitos Creditórios do Agronegócio integrantes dos Patrimônios 
Separados; 

(ix) emolumentos e demais despesas de registro e manutenção da B3 e da CVM relativos aos 
CRA e à Oferta; 

(x) custos relacionados a Assembleia Geral de Titulares de CRA que sejam realizadas 
exclusivamente por ações ou omissões da Devedora; 

(xi) as seguintes despesas razoáveis e comprovadas incorridas com gestão, cobrança, 
realização e administração dos Patrimônios Separados e outras despesas indispensáveis 
à administração dos Direitos Creditórios do Agronegócio: (a) as despesas cartorárias com 
autenticações, reconhecimento de firmas, emissões de certidões, registros de atos em 
cartórios e emolumentos em geral de documentos relacionados aos CRA, (b) as despesas 
com cópias, impressões, expedições de documentos e envio de correspondências 
relacionadas aos CRA, e (c) quaisquer outras despesas relacionadas à transferência da 
administração dos Direitos Creditórios do Agronegócio para outra companhia 
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securitizadora de direitos creditórios do agronegócio, na hipótese de o Agente Fiduciário 
vir a assumir a sua administração, nos termos previstos no Termo de Securitização; e 

(xii) quaisquer outros honorários, custos e despesas previstos no Termo de Securitização. 

Caso qualquer das Despesas não seja pontualmente paga pela Devedora, o pagamento das 
mesmas será arcado pela Emissora, por conta e ordem da Devedora, mediante utilização de 
recursos dos Patrimônios Separados e reembolsados pela Devedora dentro de até 2 (dois) Dias 
Úteis contados do recebimento de solicitação neste sentido, acompanhada dos respectivos 
comprovantes de pagamento de tais despesas, e, caso os recursos dos Patrimônios Separados 
não sejam suficientes, a Emissora e o Agente Fiduciário poderão cobrar tal pagamento da 
Devedora com as penalidades previstas nos respectivos contratos de prestação de serviços ou 
solicitar aos Titulares de CRA que arquem com o referido pagamento, ressalvado o direito de 
regresso contra a Devedora. Em última instância, as Despesas que eventualmente não tenham 
sido saldadas na forma deste item serão acrescidas à dívida da Devedora no âmbito dos Direitos 
Creditórios do Agronegócio, e deverão ser pagas na ordem de prioridade estabelecida no Termo 
de Securitização. 

Quaisquer despesas não previstas no Termo de Securitização serão de responsabilidade da 
Emissora, exceto por (i) encargos não previstos e que sejam, no entender da Emissora, próprios 
aos Patrimônios Separados e exigíveis para sua boa administração; e (ii) houver ratificação 
posterior em deliberação da Assembleia Geral. 

Considerando-se que a responsabilidade da Emissora se limita aos Patrimônios Separados, nos 
termos da Lei 9.514, caso os Patrimônios Separados sejam insuficientes para arcar com as 
despesas mencionadas na Cláusula 18.1 do Termo de Securitização e/ou aquelas que lhe 
venham a ser imputadas nos termos da Cláusula 19.4 do Termo de Securitização, tais despesas 
serão suportadas pelos Titulares dos CRA, na proporção dos CRA titulados por cada um deles, 
podendo a Emissora, inclusive, utilizar os recursos levantados na excussão e/ou execução de 
garantias para pagamento destas despesas prioritariamente ao pagamento dos CRA.  

Nos termos do artigo 9º, inciso X, da Instrução CVM 600, segue abaixo quadro com a indicação 
da remuneração da Emissora, do Escriturador, do Banco Liquidante, da Instituição Custodiante, 
do Auditor Independente da Emissora, do Agente Fiduciário, da Agência de Classificação de 
Risco e do Formador de Mercado, com a indicação dos referidos valores envolvidos e critérios 
de atualização, conforme aplicáveis, bem como o percentual anual que cada despesa representa 
em relação ao Valor Total da Emissão: 

Prestador de 
serviços 

Valor da remuneração 
Critério de 
atualização 

Percentual em 
relação ao Valor 

Total da 
Emissão 

Emissora 
(estruturação e 
emissão) (taxa 
única) 

R$30.000,00 Não aplicável.  0,0028% 

Emissora 
(administração) 
(taxa anual) 

R$18.000,00 Atualização anual 
pelo IPCA. 

0,0017% 

Escriturador (taxa 
anual) 

R$12.000,00 Atualização anual 
pelo IPCA. 

0,0011% 

Banco Liquidante Os custos serão arcados 
diretamente pela 

Emissora, com recursos 
próprios. 

Não aplicável. Não aplicável. 

Instituição 
Custodiante 
Registro (taxa 
única)  

R$10,000.00 (mais R$ 
50,00 para cada registro 

adicional) 

Não aplicável. 0,0009% 
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Prestador de 
serviços 

Valor da remuneração 
Critério de 
atualização 

Percentual em 
relação ao Valor 

Total da 
Emissão 

Instituição 
Custodiante 
Custódia (taxa 
anual) 

R$ 4,000.00 (mais R$ 
50,00 para cada custódia 

adicional) 

Atualização anual 
pelo IPCA. 

0,0004% 

Auditor 
Independente da 
Emissora (taxa 
anual) 

R$3.800,00 Atualização anual 
pelo IPCA. 

0,0004% 

Agente Fiduciário 
(taxa anual) 

R$16.000,00 (por 
Patrimônio Separado) 

Atualização anual 
pelo IPCA. 

0,0030% 

Agência de 
Classificação de 
Risco (atribuição da 
classificação de 
risco) (taxa única) 

R$62.400,00 Não aplicável. 0,0059% 

Agência de 
Classificação de 
Risco 
(monitoramento da 
classificação de 
risco) (taxa anual) 

R$78.000,00 Não aplicável. 0,0074% 

Formador de 
Mercado (taxa 
anual) 

R$84.000,00 Atualização anual 
pelo IPCA. 

0,0079% 

No caso de inadimplemento no pagamento de qualquer das Despesas pela Devedora, serão 
devidos por esta os encargos moratórios previstos nos respectivos instrumentos. 

Pagamentos 

Os pagamentos dos Direitos Creditórios do Agronegócio serão realizados mediante depósito 
diretamente nas Contas dos Patrimônios Separados. Conforme definido no Termo de 
Securitização, quaisquer recursos relativos aos Direitos Creditórios do Agronegócio, ao 
cumprimento das obrigações pecuniárias assumidas pela Devedora, nos termos dos CDCA e do 
Termo de Securitização, deverão ser feitos até às 14:00 horas (inclusive) das datas de 
pagamento previstas no Termo de Securitização e/ou da data em que forem devidos nos termos 
dos CDCA e do Termo de Securitização. Caso a Emissora não recepcione os recursos nas 
Contas Centralizadoras até o referido horário, esta não será capaz de operacionalizar, via Banco 
Liquidante e Escriturador, o pagamento dos recursos devidos aos Titulares de CRA, devidos por 
força do Termo de Securitização. Neste caso, a Emissora estará isenta de quaisquer penalidades 
e descumprimento de obrigações a ela imputadas e a Devedora se responsabilizará pelo não 
comprimento destas obrigações pecuniárias. 

Substituição dos Direitos Creditórios do Agronegócio 

Não há previsão de revolvência dos Direitos Creditórios do Agronegócio que compõem o lastro 
dos CRA. Todavia, poderá haver substituição dos Direitos Creditórios do Agronegócio Lastro dos 
CDCA, conforme Critérios de Elegibilidade previstos em cada um dos CDCA, nos termos da 
Cláusula 8.6 dos CDCA. 

Informações Adicionais 

Quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre a Emissora, a Emissão e a Oferta 
poderão ser obtidos junto às Instituições Participantes, à Emissora, à CVM e/ou à B3. 
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DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS DA OFERTA  

As comissões devidas aos Coordenadores e as despesas com auditores, assessor jurídico, 
demais prestadores de serviços e outras despesas serão pagas pela Devedora, conforme 
descrito na seção “Informações Relativas aos CRA e à Oferta – Despesas da Emissão e da 
Oferta” deste Prospecto. Segue abaixo descrição dos custos relativos à Oferta.  

Comissões e Despesas (1) 
Valor Total 

(R$)(1) 

Custo 
Unitário 
por CRA 
(R$)(1) 

% em 
Relação ao 
Valor Total 

da 
Oferta(1) 

% em 
Relação ao 

Valor 
Nominal 

Unitário(1) 

Valor Total da Emissão 1.060.000.000,00 1.000,00 100,0000% 100,0000% 

Coordenadores 52.794.687,32 49,81 4,9806% 4,9806% 

Comissão de Coordenação e 
Estruturação (flat) 

530.000,00 0,50 0,0500% 0,0500% 

Prêmio de Garantia Firme 
(flat) 

2.650.000,00 2,50 0,2500% 0,2500% 

Comissão de Remuneração 
dos Canais de Distribuição 
(flat)² 

44.520.000,00 42,00 4,2000% 4,2000% 

Comissão de Perfomance 
(flat) 

- - - - 

Tributos Incidentes sobre o 
Comissionamento (Gross up) 
(flat) 

5.094.687,32 4,81 0,4806% 0,4806% 

Securitizadora 48.000,00 0,05 0,0045% 0,0045% 

Taxa de Estruturação (flat) 30.000,00 0,03 0,0028% 0,0028% 

Taxa de Administração do 
Patrimônio Separado (anual) 

18.000,00 0,02 0,0017% 0,0017% 

Agente Fiduciário CRA (anual) 32.000,00 0,03 0,0030% 0,0030% 

Instituição Custodiante 14.100,00 0,01 0,0013% 0,0013% 

Registro dos CDCA (flat) 10.050,00 0,01 0,0009% 0,0009% 

Instituição Custodiante dos 
CDCA (anual) 

4.050,00 0,00 0,0004% 0,0004% 

Escriturador dos CRA (anual) 12.000,00 0,01 0,0011% 0,0011% 

Registros CRA 1.110.337,92 1,05 0,1047% 0,1047% 

CVM (flat) 634.628,72 0,60 0,0599% 0,0599% 

ANBIMA (flat) 46.608,20 0,04 0,0044% 0,0044% 
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B3 - Taxa de Registro CRA 
(flat) 

199.550,00 0,19 0,0188% 0,0188% 

B3 - Taxa de Registro CDCA 
(flat) 

23.127,00 0,02 0,0022% 0,0022% 

B3 - Taxa de Custódia CDCA 
(anual) 

206.424,00 0,19 0,0195% 0,0195% 

Agência de Classificação de 
Risco³ 

140.400,00 0,13 0,0132% 0,0132% 

Atribuição da Classificação 
de Risco (flat) 

62.400,00 0,06 0,0059% 0,0059% 

Monitoramento da 
Classificação de Risco 
(anual) 

78.000,00 0,07 0,0074% 0,0074% 

Auditores Independentes do 
Patrimônio Separado (anual) 

3.800,00 0,00 0,0004% 0,0004% 

Advogados Externos (flat) 420.000,00 0,40 0,0396% 0,0396% 

Despesas de Gráfica e 
Publicidade (flat) 

15.000,00 0,01 0,0014% 0,0014% 

Formador de Mercado (anual) 84.000,00 0,08 0,0079% 0,0079% 

Outros 30.000,00 0,03 0,0028% 0,0028% 

Total 54.704.325,24 51,61 5,1608% 5,1608% 

 

Nº de CRA 
Valor Nominal 
Unitário (R$) 

Custo 
Unitário por 
CRA (R$)(1) 

Valor Líquido 
por CRA (em 

R$) 

% em Relação ao 
Valor Nominal 

Unitário por CRA 

1.060.000 1.000,00 51,61 948,39 5,1608% 

(1) Valores arredondados e estimados, calculados com base em dados de 11 de junho de 2021, considerando o 
Valor Total da Emissão. Os valores finais das despesas podem vir a ser ligeiramente diferentes dos mencionados 
na tabela acima. Não foram acrescidos os valores dos tributos que incidem sobre a prestação do respectivo 
serviço (pagamento com gross up), exceto pelo comissionamento dos Coordenadores. Não foram considerados 
eventuais reajustes. 

(2) Para a estimativa acima foi considerado apenas o prazo médio estimado dos CRA da Segunda Série.  

(3) Considerando a cotação estimada pela Companhia do dólar = R$5,20. 
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PLANO DE DISTRIBUIÇÃO, REGIME DE COLOCAÇÃO DOS CRA E LIQUIDAÇÃO DA OFERTA 

Plano de Distribuição 

Observadas as disposições da regulamentação aplicável, os Coordenadores realizarão a Oferta 
conforme o plano de distribuição adotado em conformidade com o disposto no artigo 33, 
parágrafo 3º, da Instrução CVM 400, o qual leva em consideração as relações com clientes e 
outras considerações de natureza comercial ou estratégica dos Coordenadores e da Emissora, 
os quais assegurarão (i) que o tratamento conferido aos Investidores da Oferta seja justo, 
democrático e equitativo; (ii) a adequação do investimento ao perfil de risco do público alvo da 
Oferta; e (iii) que os representantes das Instituições Participantes da Oferta recebam 
previamente exemplares (a) deste Prospecto Preliminar, o qual incorpora por referência o 
Formulário de Referência, elaborado nos termos da Instrução CVM 480, disponibilizado nesta 
data, nos termos do artigo 54-A da Instrução CVM 400; e (b) do Prospecto Definitivo, o qual 
incorpora por referência o Formulário de Referência, a ser disponibilizado ao mercado quando 
da divulgação do Anúncio de Início, nos termos do artigo 54-A da Instrução CVM 400, para leitura 
obrigatória e que suas dúvidas possam ser esclarecidas por pessoas designadas pelos 
Coordenadores (“Plano de Distribuição”). 

O Plano de Distribuição será fixado nos seguintes termos: 

(i) os CRA serão objeto de oferta pública de distribuição, com intermediação dos 
Coordenadores, que poderão contratar Participantes Especiais para fins exclusivos de 
recebimento de ordens, observado o disposto no Contrato de Distribuição; 

(ii) após a divulgação do Aviso ao Mercado, e a disponibilização deste Prospecto Preliminar 
aos Investidores da Oferta, poderão ser realizadas apresentações para potenciais 
investidores (roadshow e/ou one-on-ones) (“Apresentações para Potenciais 
Investidores”),  

(iii) os materiais publicitários ou documentos de suporte às Apresentações para Potenciais 
Investidores eventualmente utilizados serão protocolados na CVM em até 1 (um) Dia Útil 
após sua utilização, nos termos da Deliberação CVM nº 818, de 30 de abril de 2019; 

(iv) após as Apresentações para Potenciais Investidores e anteriormente à obtenção do 
registro da Oferta na CVM, os Coordenadores realizarão o Procedimento de Bookbuilding, 
que será realizado nos termos indicados neste Prospecto;  

(v) para fins do Procedimento de Bookbuilding, o Investidor interessado em subscrever os 
CRA, deverá declarar, no âmbito do respectivo Pedido de Reserva ou intenção de 
investimento, com relação ao percentual a ser adotado para apuração da Remuneração, 
se a sua participação na Oferta está condicionada à definição de percentual mínimo da 
Remuneração, mediante a indicação de percentual da taxa de Remuneração, pelo 
Investidor, no Pedido de Reserva ou intenção de investimento, conforme o caso, 
observado que para fins da definição da Remuneração dos CRA e alocação dos CRA entre 
as séries, serão levadas em consideração exclusivamente as intenções de investimento 
apresentadas pelos Investidores Institucionais. Caso o percentual apurado no 
Procedimento de Bookbuilding para a taxa de Remuneração seja superior ao percentual 
máximo apontado no Pedido de Reserva ou intenção de investimento como condicionante 
de participação na Oferta, nos termos acima previstos, o respectivo Pedido de Reserva ou 
intenção de investimento será cancelado pelos Coordenadores; 

(vi) concluído o Procedimento de Bookbuilding, os Coordenadores consolidarão os Pedidos 
de Reserva e as intenções de investimento dos Investidores para subscrição dos CRA;  

(vii) desde que todas as condições precedentes listadas no Contrato de Distribuição tenham 
sido satisfeitas, a exclusivo critério dos Coordenadores, ou tenham sido expressamente 
renunciadas pelos Coordenadores, e observados os demais termos e condições do 
Contrato de Distribuição e dos CDCA, a Oferta somente terá início após: 
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(a) a concessão do registro da Oferta pela CVM;  

(b) o registro para distribuição e negociação dos CRA na B3; 

(c) a divulgação do Anúncio de Início; e  

(d) a disponibilização do Prospecto Definitivo aos Investidores da Oferta; 

(viii) iniciada a Oferta, caso não seja verificado excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) 
à quantidade de CRA ofertada, os Investidores (incluindo aqueles que sejam considerados 
Pessoas Vinculadas) terão os seus Pedidos de Reserva total ou parcialmente atendidos, 
na Data de Integralização; 

(ix) os CRA serão depositados para (i) distribuição no mercado primário, por meio do MDA; e 
(ii) negociação no mercado secundário, por meio do CETIP21, ambos administrados e 
operacionalizados pela B3, sendo a liquidação financeira e a custódia eletrônica dos CRA 
realizada por meio da B3; 

(x) exceto pela possibilidade de deságio a ser definido para todos os CRA no ato de 
subscrição dos CRA, não será concedido qualquer tipo de desconto pelos Coordenadores 
aos investidores da Oferta interessados em subscrever CRA no âmbito da Oferta; e 

(xi) o Formador de Mercado foi contratado pela Emissora, às expensas da Devedora, como 
formador de mercado para a Emissão. 

Os Coordenadores recomendam aos Investidores interessados na realização dos Pedidos de 
Reserva ou das intenções de investimento que (i) leiam cuidadosamente os termos e condições 
estipulados no Pedido de Reserva, especialmente os procedimentos relativos à liquidação da 
Oferta, o Termo de Securitização e as informações constantes deste Prospecto Preliminar, 
especialmente na seção “Fatores de Risco”, que trata, dentre outros, sobre os riscos aos quais 
a Oferta está exposta; (ii) verifiquem com a Instituição Participante da Oferta de sua preferência, 
antes de realizar o seu Pedido de Reserva ou a sua intenção de investimento, a necessidade de 
manutenção de recursos em conta corrente ou conta de investimento nela aberta e/ou mantida, 
para fins de garantia do Pedido de Reserva; e (iii) entrem em contato com a Instituição 
Participante da Oferta escolhida para obter informações mais detalhadas acerca dos prazos 
estabelecidos para a realização do Pedido de Reserva ou, se for o caso, para a realização do 
cadastro na Instituição Participante da Oferta, tendo em vista os procedimentos operacionais 
adotados por cada Instituição Participante da Oferta. 

Uma vez encerrada a Oferta, os Coordenadores divulgarão o resultado da Oferta mediante 
divulgação do Anúncio de Encerramento nos termos do artigo 54-A da Instrução CVM 400. 

Procedimentos da Oferta 

Os Investidores (incluindo Pessoas Vinculadas) interessados em subscrever os CRA deverão (i) 
realizar a sua reserva para subscrição de CRA junto a uma Instituição Participante da Oferta 
durante o Período de Reserva, mediante assinatura de Pedido de Reserva, sem fixação de lotes 
mínimos ou máximos, observadas as limitações aplicáveis aos Investidores que sejam Pessoas 
Vinculadas; ou (ii) apresentar a uma Instituição Participante da Oferta sua intenção de 
investimento nos CRA na data de realização do Procedimento de Bookbuilding. 

Durante o Período de Reserva, o montante de 106.000 (cento e seis mil) CRA, ou seja, 10% (dez 
por cento) do Valor Total da Emissão, será destinado, prioritariamente, à colocação pública para 
Investidores Não Institucionais no âmbito da Oferta Não Institucional, sendo certo que os 
Coordenadores, em comum acordo com a Devedora, poderão manter a quantidade de CRA 
inicialmente destinada à Oferta Não Institucional ou elevar tal quantidade a um patamar 
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compatível com os objetivos da Oferta, de forma a atender, total ou parcialmente, os referidos 
Pedidos de Reserva, observadas as disposições da Oferta Não Institucional e da Oferta 
Institucional ("Direcionamento da Oferta"). 

Oferta Não Institucional 

Observado o limite estabelecido acima, os CRA serão alocados, na primeira Data de 
Integralização, após o Período de Reserva, para Investidores Não Institucionais que tiverem seu 
Pedido de Reserva admitido ("Oferta Não Institucional"). 

Caso o total de CRA objeto dos Pedidos de Reserva admitidos apresentados pelos Investidores 
Não Institucionais não atinja o montante de CRA destinados aos Investidores Não Institucionais, 
os CRA remanescentes serão destinados aos Investidores Institucionais, nos termos da Oferta 
Institucional. 

Os Pedidos de Reserva dos Investidores Não Institucionais não serão considerados no 
Procedimento de Bookbuilding, não participando, portanto, da definição da taxa final da 
Remuneração e alocação dos CRA entre as séries e ficarão, ainda, sujeitos a um limite máximo 
de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), equivalente ao valor mínimo necessário de 
investimentos financeiros estabelecido para a caracterização de investidor qualificado. 

No contexto da Oferta Não Institucional, e conforme dispõe a Resolução CVM 27, a subscrição 
dos CRA deverá ser formalizada mediante ato de aceitação da Oferta pelo Investidor Não 
Institucional, o qual deverá ser realizado junto ao Coordenador com o qual tiver efetuado sua 
ordem de investimento e, nos termos da Resolução CVM 27, deverá, no mínimo, (i) conter as 
condições de subscrição e de integralização dos CRA, (ii) esclarecer que não será admitida a 
distribuição parcial da Oferta, (iii) conter esclarecimento sobre a condição de Pessoa Vinculada 
(ou não) à Oferta, e (iv) conter declaração de que obteve cópia dos Prospectos. O Pedido de 
Reserva preenchido por referido Investidor Não Institucional passará a ser o documento de 
aceitação de que trata a Resolução CVM 27 por meio do qual referido Investidor Não Institucional 
aceitou participar da Oferta e subscrever e integralizar os CRA que vierem a ser a ele alocados. 

Oferta Institucional 

A alocação dos CRA para Investidores Institucionais, na primeira Data de Integralização, após o 
Período de Reserva, dar-se-á em conformidade com o Direcionamento da Oferta ("Oferta 
Institucional"). 

Para fins da definição da Remuneração e alocação dos CRA entre as séries, serão levadas em 
consideração exclusivamente as intenções de investimento apresentadas pelos Investidores 
Institucionais no âmbito do Procedimento de Bookbuilding. 

Os CRA serão objeto de distribuição pública aos Investidores, não havendo fixação de lotes 
máximos ou mínimos. Os Coordenadores, com anuência da Devedora, organizarão a colocação 
dos CRA perante os Investidores interessados, podendo levar em conta, no âmbito da Oferta 
Institucional, suas relações com clientes e outras considerações de natureza comercial ou 
estratégica, devendo assegurar: (i) que o tratamento aos Investidores seja justo e equitativo; (ii) 
a adequação do investimento ao perfil de risco de seus respectivos clientes, e (iii) que os 
representantes de venda dos Coordenadores e dos Participantes Especiais recebam 
previamente exemplar do Prospecto para leitura obrigatória e que suas dúvidas possam ser 
esclarecidas por pessoa designada pelos Coordenadores, observadas as regras de rateio 
proporcional na alocação de CRA em caso de excesso de demanda estabelecidas nos 
Prospectos e no Contrato de Distribuição. No âmbito da Oferta Não Institucional, relações com 
clientes e outras considerações de natureza comercial ou estratégica, dos Coordenadores e da 
Securitizadora, em hipótese alguma poderão ser consideradas na alocação dos CRA para os 
Investidores Não Institucionais. 
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Os Pedidos de Reserva ou intenções de investimentos serão efetuados pelos Investidores 
(incluindo Pessoas Vinculadas) de maneira irrevogável e irretratável, exceto pelo disposto nas 
alíneas (i), (iii) e (iv) abaixo: 

(i) cada um dos Investidores interessados em subscrever os CRA (incluindo Pessoas 
Vinculadas) efetuará Pedido de Reserva perante uma Instituição Participante da Oferta, 
mediante preenchimento do Pedido de Reserva no Período de Reserva, ou apresentará, 
a qualquer uma das Instituições Participantes da Oferta sua intenção de investimento, na 
data de realização do Procedimento de Bookbuilding. O Investidor Pessoa Vinculada 
deverá indicar, obrigatoriamente, no seu Pedido de Reserva ou intenção de investimento, 
sua qualidade de Pessoa Vinculada, sob pena de seu Pedido de Reserva ou intenção de 
investimento ser cancelada pela respectiva Instituição Participante da Oferta que o 
receber; 

(ii) no Pedido de Reserva ou na intenção de investimento, os Investidores, inclusive, sem 
limitação, os qualificados como Pessoas Vinculadas, poderão indicar um percentual 
mínimo de Remuneração dos CRA, observada a taxa máxima estabelecida para 
Remuneração dos CRA, conforme indicada no Prospecto Preliminar, sendo o atingimento 
de referido percentual mínimo de Remuneração dos CRA condição de eficácia do Pedido 
de Reserva ou da intenção de investimento e de aceitação da Oferta por referidos 
Investidores. Recomenda-se aos Investidores que entrem em contato com a Instituição 
Participante da Oferta de sua preferência para verificar os procedimentos adotados pela 
respectiva Instituição Participante da Oferta para efetivação de sua intenção de 
investimento, incluindo, sem limitação, eventual necessidade de depósito prévio do 
investimento pretendido; 

(iii) observado o item (ii) acima, a intenção de investimento ou o Pedido de Reserva do 
Investidor será cancelado caso o percentual mínimo referente à Remuneração dos CRA 
por ele indicado seja superior ao percentual de Remuneração dos CRA estabelecido por 
meio do Procedimento de Bookbuilding; 

(iv) caso seja verificado, pelos Coordenadores, excesso de demanda superior em 1/3 (um 
terço) dos CRA, não será permitida a colocação de CRA perante Investidores que sejam 
Pessoas Vinculadas e os Pedidos de Reserva e as intenções de investimento realizadas 
por Pessoas Vinculadas serão automaticamente cancelados, nos termos do artigo 55 da 
Instrução CVM 400; 

(v) caso o total de CRA objeto de intenções de investimento e de Pedidos de Reserva não 
cancelados em virtude de desconformidade com os termos e condições da Oferta, bem 
como nos termos dos itens (i), (iii) e (v) acima, seja igual ou inferior ao montante da Oferta, 
serão integralmente atendidos todos os Pedidos de Reserva e intenções de investimento 
admitidas e não canceladas em virtude de desconformidade com os termos e condições 
da Oferta;  

(vi) observadas as disposições dos itens “Oferta Não Institucional” e “Oferta Institucional”, 
caso o total de CRA correspondente à demanda dos Investidores exceda o Valor Total da 
Emissão, serão atendidos os Pedidos de Reserva e atendidas as intenções de 
investimento que indiquem a menor taxa, adicionando-se os Pedidos de Reserva e as 
intenções de investimento que indicarem taxas superiores até atingir a taxa definida no 
Procedimento de Bookbuilding, sendo que todos os Pedidos de Reserva e todas as 
intenções de investimento admitidas que indicarem a taxa definida no Procedimento de 
Bookbuilding serão rateados entre os Investidores, pelos Coordenadores, 
proporcionalmente ao montante de CRA indicado nos respectivos Pedidos de Reserva ou 
nas respectivas intenções de investimento, independentemente de quando for recebido o 
Pedido de Reserva, sendo desconsideradas quaisquer frações de CRA. Os critérios de 
rateio previstos neste item não se aplicam às ordens para aquisição de CRA apresentadas 
pelo Formador de Mercado até o limite de 10% (dez por cento) do Valor Total da Emissão, 
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equivalente a 106.000 (cento e seis mil) CRA, observados os seus limites de atuação 
previstos no Contrato de Formador de Mercado celebrado no âmbito da Oferta;  

(vii) até o final do Dia Útil imediatamente anterior à data de divulgação do Anúncio de Início, a 
Instituição Participante da Oferta com a qual o Investidor tenha realizado a intenção de 
investimento ou o Pedido de Reserva informará aos Investidores, por meio do seu 
respectivo endereço eletrônico, ou, na sua ausência, por telefone ou fac-símile (a) a 
quantidade de CRA alocada ao Investidor; e (b) o horário limite da Data de Liquidação que 
cada Investidor deverá pagar o Preço de Integralização referente aos CRA alocados nos 
termos acima previstos à respectiva Instituição Participante da Oferta que recebeu a 
respectiva intenção de investimento ou Pedido de Reserva, com recursos imediatamente 
disponíveis, por meio de sua conta na B3, observados os procedimentos da B3;  

(viii) as intenções de investimento e os Pedidos de Reserva serão irrevogáveis e irretratáveis, 
exceto nas hipóteses de identificação de divergência relevante entre as informações 
constantes deste Prospecto Preliminar que alterem substancialmente o risco assumido 
pelo Investidor, ou a sua decisão de investimento, hipóteses nas quais poderá o referido 
Investidor desistir da intenção de investimento ou do Pedido de Reserva, nos termos do 
parágrafo 4º do artigo 45 da Instrução CVM 400. Nesta hipótese, o Investidor deverá 
informar sua decisão de desistência da intenção de investimento e do Pedido de Reserva 
à respectiva Instituição Participante da Oferta que recebeu a intenção de investimento ou 
o Pedido de Reserva, em conformidade com as previsões da respectiva intenção de 
investimento ou do respectivo Pedido de Reserva; e  

(ix) as previsões dos itens acima aplicar-se-ão aos Participantes Especiais eventualmente 
contratados pelos Coordenadores no âmbito da Oferta, conforme o caso, nos termos do 
Contrato de Distribuição e dos contratos de adesão dos Participantes Especiais. Nesta 
hipótese, este Prospecto Preliminar será devidamente ajustado para devida qualificação e 
identificação de referidos prestadores de serviços. 

Pedido de Reserva 

O período no qual os Investidores interessados deverão celebrar Pedidos de Reserva para a 
subscrição dos CRA. No âmbito da Oferta, qualquer Investidor interessado em investir nos CRA 
deverá realizar a sua reserva para subscrição de CRA junto a uma Instituição Participante da 
Oferta, durante o Período de Reserva, mediante assinatura dos Pedidos de Reserva, sem fixação 
de lotes mínimos ou máximos, observadas as limitações aplicáveis aos Investidores que sejam 
Pessoas Vinculadas. Neste sentido, será admitido o recebimento de reservas, a partir da data 
indicada no Aviso ao Mercado, para subscrição dos CRA, as quais somente serão confirmadas 
pelo subscritor após o início do período de distribuição, com a divulgação do Anúncio de Início. 

O Investidor indicará, durante o Período de Reserva, mediante assinatura do Pedido de Reserva, 
a quantidade de CRA Primeira Série e/ou de CRA Segunda Série que deseja subscrever. 

Os Coordenadores e os Participantes Especiais recomendam aos Investidores interessados 
na realização dos Pedidos de Reserva ou das intenções de investimento que (i) leiam 
cuidadosamente os termos e condições estipulados no Pedido de Reserva, especialmente os 
procedimentos relativos à liquidação da Oferta, o Termo de Securitização e as informações 
constantes deste Prospecto Preliminar, especialmente na seção “Fatores de Risco”, que trata, 
dentre outros, sobre os riscos aos quais a Oferta está exposta; e (ii) verifiquem com os 
Coordenadores, antes de realizar o seu Pedido de Reserva ou a sua intenção de investimento, 
a necessidade de manutenção de recursos em conta corrente ou conta de investimento nele 
aberta e/ou mantida, para fins de garantia do Pedido de Reserva; e (iii) entrem em contato 
com os Coordenadores para obter informações mais detalhadas acerca dos prazos 
estabelecidos para a realização do Pedido de Reserva ou, se for o caso, para a realização do 
cadastro nos Coordenadores, tendo em vista os procedimentos operacionais adotados pelos 
Coordenadores. 
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Cronograma Estimativo de Etapas da Oferta 

Abaixo, cronograma tentativo das principais etapas da Oferta: 

 Evento Data (1) 

1 
Divulgação do Aviso ao Mercado 
Disponibilização do Prospecto Preliminar 

13 de julho de 2021 

2 Início do Período de Reserva 20 de julho de 2021 

3 Disponibilização de Nova Versão do Prospecto Preliminar 29 de julho de 2021 

4 Início do Período de Desistência 30 de julho de 2021 

5 Encerramento do Período de Desistência 5 de agosto de 2021 

6 Encerramento do Período de Reserva 6 de agosto de 2021 

7 Procedimento de Bookbuilding 9 de agosto de 2021 

8 Protocolo de Suprimento de Vícios Sanáveis  12 de agosto de 2021 

9 Registro da Oferta pela CVM 26 de agosto de 2021 

10 
Divulgação do Anúncio de Início (2)  
Disponibilização do Prospecto Definitivo 

27 de agosto de 2021 

11 Procedimento de Alocação 27 de agosto de 2021 

12 Data de Subscrição e de Integralização 30 de agosto de 2021 

13 Data Máxima Para Divulgação do Anúncio de Encerramento 23 de fevereiro de 2022 

(1) As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e 
antecipações sem aviso prévio, a critério da Emissora, da Devedora e dos Coordenadores. 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.Caso ocorram alterações das 
circunstâncias, suspensão, prorrogação, revogação ou modificação da Oferta, o cronograma poderá ser alterado. 
Qualquer modificação na Oferta será imediatamente divulgada nas páginas da rede mundial de computadores 
da Emissora, dos Coordenadores, da B3 e da CVM, veículos também utilizados para divulgação do Aviso ao 
Mercado e disponibilização do Anúncio de Início, conforme disposto no artigo 27 da Instrução CVM 400.  

(2) Data de início da Oferta. 

Registro para Distribuição e Negociação 

Os CRA serão depositados para (i) distribuição no mercado primário, por meio do MDA; e 
(ii) negociação no mercado secundário, por meio do CETIP21, ambos administrados e 
operacionalizados pela B3, sendo a liquidação financeira e a custódia eletrônica dos CRA 
realizada por meio da B3. 

Inadequação do Investimento 

O investimento em CRA não é adequado aos investidores que: (i) 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 (ii) 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” deste Prospecto, que contém a descrição 
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de certos riscos que podem afetar de maneira adversa o investimento em CRA, antes da tomada 
de decisão de investimento. 

Distribuição dos CRA 

Os CRA serão objeto de distribuição pública nos termos da Instrução CVM 400, da Instrução 
CVM 600 e demais leis e regulamentações aplicáveis. Os Coordenadores realizarão a 
distribuição pública dos CRA para o volume ofertado de R$1.060.000.000,00 (um bilhão e 
sessenta milhões de reais), sob regime de garantia firme de colocação para o Valor Total da 
Emissão.  

Período de Colocação 

A Oferta deverá ser concluída em até 6 (seis) meses, contados da data de divulgação do Anúncio 
de Início, nos termos da Instrução CVM 400, ou até a data e divulgação do Anúncio de 
Encerramento, o que ocorrer primeiro. 

Público Alvo da Oferta 

A Oferta será destinada aos Investidores, não existindo quaisquer restrições a transferências dos 
CRA, não existindo quaisquer restrições à transferência dos CRA. 

Investimento Mínimo 

O valor mínimo a ser subscrito por Investidor no contexto da Oferta, que será de 01 (um) CRA, 
totalizando a importância de R$ 1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão dos CRA, por 
Investidor.  

Não há limite máximo de aplicação em CRA, respeitado o Valor Total da Emissão.  

Distribuição Parcial 

Não haverá possibilidade de Distribuição Parcial dos CRA, tendo em vista que a Oferta será 
realizada, pelos Coordenadores, sob regime de garantia firme para o Valor Total da Emissão. 

Suspensão, Cancelamento, Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação da 
Oferta 

A CVM (i) poderá suspender, a qualquer tempo, a oferta de distribuição que: (a) esteja se 
processando em condições diversas das constantes da Instrução CVM 400 ou do registro; ou 
(ii) for havida por ilegal, contrária à regulamentação da CVM ou fraudulenta, ainda que após 
obtido o respectivo registro; e (ii) deverá suspender a Oferta quando verificar ilegalidade ou 
violação de regulamento sanáveis. O prazo de suspensão da Oferta não poderá ser superior a 
30 (trinta) dias, durante o qual a irregularidade apontada deverá ser sanada. Findo referido prazo, 
sem que tenham sido sanados os vícios que determinaram a suspensão, a CVM deverá ordenar 
a retirada da Oferta e cancelar o respectivo registro. Ainda, a resolução do Contrato de 
Distribuição importará no cancelamento do referido registro. 

A Emissora deverá dar conhecimento da suspensão aos investidores que já tenham aceitado a 
Oferta, ao menos pelos meios utilizados para a divulgação da Oferta, facultando-lhes a 
possibilidade de revogar a aceitação até às 16:00 (dezesseis) horas do 5º (quinto) Dia Útil 
subsequente à data em que foi comunicada ao investidor a suspensão da Oferta, presumindo-
se, na falta da manifestação, o interesse do investidor em não revogar sua aceitação. Se o 
investidor revogar sua aceitação e se o investidor já tiver efetuado o pagamento do Preço de 
Integralização, o referido Preço de Integralização será devolvido sem juros ou correção 
monetária, sem reembolso e com dedução dos valores relativos aos tributos e encargos 
incidentes, se existentes, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contados da data da respectiva 
revogação. 

Nos termos dos artigos 19 e 20 da Instrução CVM 400, a CVM poderá cancelar, a qualquer 

tempo, a Oferta que: (i) estiver se processando em condições diversas das constantes da 

Instrução CVM 400 ou do registro da Oferta; ou (ii) for havida por ilegal, contrária à 
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regulamentação da CVM ou fraudulenta, ainda que após obtido o respectivo registro da Oferta. 

Adicionalmente, a rescisão do Contrato de Distribuição também importará no cancelamento do 

registro da Oferta. Nos termos do artigo 25 e seguintes da Instrução CVM 400, havendo, a juízo 

da CVM, alteração substancial, posterior e imprevisível nas circunstâncias de fato existentes 

quando da apresentação do pedido de registro da Oferta, ou que o fundamentem, acarretando 

aumento relevante dos riscos assumidos pela Emissora e inerentes à própria Oferta, a CVM 

poderá acolher pleito de revogação da Oferta. 

Em caso de cancelamento ou revogação da Oferta ou caso o investidor revogue sua aceitação 

e, em ambos os casos, se o investidor já tiver efetuado o pagamento do Preço de Integralização, 

referido Preço de Integralização será devolvido sem juros ou correção monetária, sem reembolso 

e com dedução dos valores relativos aos tributos e encargos incidentes, se existentes, no prazo 

de 5 (cinco) Dias Úteis contados da data do cancelamento da Oferta ou respectiva revogação, 

conforme o caso. 

Nos termos do artigo 25 e seguintes da Instrução CVM 400, havendo, a juízo da CVM, alteração 

substancial, posterior e imprevisível nas circunstâncias de fato existentes da Oferta quando da 

apresentação do pedido de registro da Oferta, ou que a fundamentem, acarretando aumento 

relevante dos riscos assumidos pela Emissora e inerentes à própria Oferta, a CVM poderá 

acolher pleito de modificação da Oferta. O pleito de modificação da Oferta presumir-se-á deferido 

caso não haja manifestação da CVM em sentido contrário no prazo de 10 (dez) Dias Úteis, 

contado do seu protocolo na CVM. Tendo sido deferida a modificação, a CVM poderá, por sua 

própria iniciativa ou a requerimento da Emissora, prorrogar o prazo da Oferta por até 90 (noventa) 

dias. É sempre permitida a modificação da Oferta para melhorá-la em favor dos Investidores ou 

para renúncia a condição da Oferta estabelecida pela Emissora. 

Caso a Oferta seja modificada, nos termos dos artigos 25 a 27 da Instrução CVM 400: (i) a 

modificação deverá ser divulgada imediatamente através de meios ao menos iguais aos utilizados 

para a divulgação da Oferta; (ii) os Coordenadores deverão se acautelar e se certificar, no 

momento do recebimento das aceitações da Oferta, de que o investidor está ciente de que a Oferta 

foi alterada e de que tem conhecimento das novas condições; e (iii) os investidores que já tiverem 

aderido à Oferta deverão ser comunicados diretamente, por correio eletrônico, correspondência 

física ou qualquer outra forma de comunicação passível de comprovação, a respeito da 

modificação efetuada, para que confirmem, até o 5º (quinto) Dia Útil subsequente à data do 

recebimento, pelo investidor, de comunicação sobre a modificação da Oferta, o interesse em 

revogar sua aceitação à Oferta, presumindo-se, na falta da manifestação, o interesse do investidor 

em não revogar sua aceitação. Se o investidor revogar sua aceitação e se o investidor já tiver 

efetuado o pagamento do Preço de Integralização, referido Preço de Integralização será devolvido 

sem juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução dos valores relativos aos tributos 

e encargos incidentes, se existentes, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contados da data da 

respectiva revogação. 

Na hipótese de ser verificada divergência relevante entre as informações constantes do 

Prospecto Preliminar e as informações constantes do Prospecto Definitivo que altere 

substancialmente o risco assumido pelo Investidor ou a sua decisão de investimento, nos termos 

do parágrafo 4º do artigo 45 da Instrução CVM 400, referido Investidor poderá desistir de sua 

intenção de investimento após o início da Oferta. Nesta hipótese, o Investidor deverá informar, 

por escrito, sua decisão de desistência aos Coordenadores. Caso o Investidor não informe por 

escrito aos Coordenadores de sua desistência de sua decisão de investimento, será presumido 

que tal Investidor manteve sua decisão de investimento e, portanto, tal Investidor deverá 

obrigatoriamente efetuar o pagamento em conformidade com os termos e no prazo previstos nos 

Documentos da Oferta. Se o investidor revogar sua aceitação e se o investidor já tiver efetuado o 

pagamento do Preço de Integralização, referido Preço de Integralização será devolvido sem juros 

ou correção monetária, sem reembolso e com dedução dos valores relativos aos tributos e 

encargos incidentes, se existentes, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contados da data da respectiva 

revogação. 
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Modificação e Abertura de Prazo para Desistência da Oferta  

Em razão das alterações descritas no Comunicado ao Mercado de Modificação da Oferta e de 
Abertura de Prazo de Desistência da Oferta, nos termos do artigo 27 da Instrução CVM 400, os 
Investidores, inclusive aqueles considerados Pessoas Vinculadas, que já tiverem aderido à 
Oferta deverão ser comunicados diretamente por correio eletrônico, correspondência física ou 
qualquer outra forma de comunicação passível de comprovação, a respeito da modificação 
efetuada, nos termos do Comunicado ao Mercado de Modificação da Oferta e de Abertura de 
Prazo de Desistência da Oferta, para que confirmem, até o fim do Período de Desistência, o 
interesse em revogar seu Pedido de Reserva à Instituição Participante da Oferta com a qual 
realizou seu Pedido de Reserva (por meio de mensagem eletrônica, fax ou correspondência 
enviada ao endereço do respectivo da Instituição Participante da Oferta com a qual tenha 
realizado seu Pedido de Reserva), presumindo-se, na falta da manifestação, o interesse do 
investidor em não revogar sua aceitação. Se o Investidor inclusive aquele que seja considerado 
Pessoa Vinculada que revogar sua aceitação já tiver efetuado o pagamento do Preço de 
Integralização dos CRA, referido Preço de Integralização dos CRA será devolvido sem juros ou 
correção monetária, sem reembolso e com dedução dos valores relativos aos tributos e encargos 
incidentes, se existentes, no prazo de 3 (três) Dias Úteis contados da data de recebimento, pela 
respectiva Instituição Participante da Oferta, da respectiva revogação. 

Excesso de Demanda perante Pessoas Vinculadas 

Caso seja verificado, pelos Coordenadores, excesso de demanda superior em 1/3 (um terço) à 
quantidade dos CRA ofertada, não será permitida a colocação de CRA perante Pessoas 
Vinculadas, devendo as intenções de investimento apresentadas por Investidores que sejam 
Pessoas Vinculadas serem automaticamente revogadas, nos termos do artigo 55 da Instrução 
CVM 400, exceto pela colocação dos CRA perante o Formador de Mercado, considerando que 
o referido montante máximo a ser subscrito pelo Formador de Mercado encontra-se descrito nos 
Prospectos, nos termos do parágrafo único do artigo 55, da Instrução CVM 400. 

Contratação de Participantes Especiais 

Os Coordenadores poderão convidar os Participantes Especiais para participar da Oferta, sendo 
que, neste caso, serão celebrados termos de adesão entre o Coordenador Líder e os 
Participantes Especiais. 

Instituições contratadas pela Emissora 

Nos termos do item 1.1 do Anexo III-A da Instrução CVM 400 encontra-se a seguir a identificação 
e as funções das instituições contratadas pela Emissora para prestação de serviços no âmbito 
da Oferta:  

(i) Instituição Custodiante: a Instituição Custodiante será responsável pela custódia dos 
Documentos Comprobatórios; 

(ii) Agente Fiduciário: vide item "Obrigações do Agente Fiduciário" da seção "Agente 
Fiduciário" na página 116 deste Prospecto;  

(iii) Banco Liquidante: o Banco Liquidante é o responsável pelas liquidações financeiras da 
Emissora; 

(iv) Escriturador: o Escriturador atua no exercício das funções de escrituração dos CRA; 

(v) B3: a B3 é responsável pelo depósito, custódia eletrônica e liquidação financeira dos CRA; e 

(vi) Agência de Classificação de Risco: é a responsável pela emissão do rating dos CRA.
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(Esta página foi intencionalmente deixada em branco) 
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PROCEDIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DA AGÊNCIA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO,  
DO AGENTE FIDUCIÁRIO, DO AUDITOR INDEPENDENTE, DO BANCO LIQUIDANTE,  

DA B3, DO ESCRITURADOR E DA INSTITUIÇÃO CUSTODIANTE 

Agência de Classificação de Risco 

A Agência de Classificação de Risco foi contratada com a função de realizar a classificação de 
risco dos CRA em razão da sua reconhecida experiência na prestação de serviços de 
classificação de risco de valores mobiliários. A Agência de Classificação de Risco revisará 
trimestralmente a classificação de risco dos CRA.  

A Agência de Classificação de Risco poderá ser alterada sem necessidade de prévia anuência 
dos Titulares dos CRA, desde que a nova agência seja uma dentre as seguintes: (i) Fitch Ratings 
e/ou (ii) Moody’s América Latina Ltda.  

A Agência de Classificação de Risco poderá ser substituída, sem a necessidade de realização 
de Assembleia Geral de Titulares dos CRA, (i) caso descumpra a obrigação prevista na Cláusula 
7.18.1 do Termo de Securitização; (ii) caso descumpra quaisquer outras obrigações previstas na 
sua contratação; (iii) caso haja renúncia da Agência de Classificação de Risco ao desempenho 
de suas funções nos termos previstos em contrato; (iv) se assim for decidido em comum acordo 
entre a Emissora e a Agência de Classificação de Risco; e (v) caso seja alterada para uma das 
agências indicadas na Cláusula 7.18.2 do Termo de Securitização.  

Caso a Emissora ou os Titulares de CRA desejem substituir a Agência de Classificação de Risco 
em hipóteses diversas daquelas previstas acima, tal decisão deverá ser submetida à deliberação 
da Assembleia Geral de Titulares de CRA, nos termos do item "Assembleia Geral" da seção 
"Informações Relativas aos CRA e à Oferta" deste Prospecto. 

Agente Fiduciário 

O Agente Fiduciário será substituído observado o procedimento previsto no item "Substituição 
do Agente Fiduciário" da seção "Agente Fiduciário". 

Auditores Independentes 

A Emissora contrata auditores independentes cuja responsabilidade é de expressar uma opinião 
sobre as demonstrações financeiras com base em auditoria conduzida de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria. Referida auditoria tem por objetivo obter segurança 
razoável de que essas demonstrações financeiras estão livres de distorções relevantes. Nos 
termos do artigo 31 da Instrução CVM 308, os auditores independentes não podem prestar 
serviços para um mesmo cliente, por prazo superior a 5 (cinco) anos consecutivos, exigindo-se 
um intervalo mínimo de 3 (três) anos para a sua recontratação, exceto: se (i) a companhia 
auditada possua Comitê de Auditoria Estatutário em funcionamento permanente (instalado no 
exercício social anterior à contratação do auditor independente); e (ii) o auditor seja pessoa 
jurídica (sendo que, nesse caso, o auditor independente deve proceder à rotação do responsável 
técnico, diretor, gerente e de qualquer outro integrante da equipe de auditoria com função de 
gerência, em período não superior a cinco anos consecutivos, com intervalo mínimo de três anos 
para seu retorno).  

Ainda, em atendimento ao artigo 23 da Instrução CVM 308, a Emissora não contrata os auditores 
independentes para a prestação de serviços de consultoria que possam caracterizar a perda de 
sua objetividade e independência. 

Adicionalmente, independente do atendimento a obrigação normativa, um dos motivos de 
maior preponderância, para a administração da Emissora, na seleção, contração e, quando o 
caso, substituição de empresa de auditoria independente, é a experiência, conhecimento 
acumulado, familiaridade da mesma em relação ao mercado financeiro, em particular aos 
produtos de securitização e que envolvem o mercado financeiro imobiliário de forma geral e 
qualidade na prestação de serviços. Havendo prejuízos em tais qualidades, a Emissora 
estabelece novos padrões de contratação. 
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O Auditor Independente poderá ser substituído por qualquer uma das seguintes empresas, sem 
necessidade de aprovação em Assembleia de Titulares de CRA: (i) PriceWaterhouseCoopers, 
(ii) KPMG Auditores Independentes, (iii) Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S ou 
(iv) Deloitte Touche Tomatsu Auditores Independentes. A substituição por qualquer outro auditor 
independente deverá ser deliberada em Assembleia Geral, observado o previsto na Cláusula 17 
e seguintes do Termo de Securitização. 

Sem prejuízo do disposto no parágrafo acima, nos termos do artigo 31 da Instrução CVM 308, e 
tendo em vista que a Emissora não possui comitê de auditoria estatutário em funcionamento 
permanente, o Auditor Independente não poderá prestar serviços para a Emissora por prazo 
superior a 5 (cinco) anos consecutivos, o qual se encerra em 31 de dezembro de 2026. 

Escriturador 

O Escriturador poderá ser substituído, mediante prévia aprovação em Assembleia de 
Titulares de CRA, nos termos do item "Assembleia Geral" da seção "Informações Relativas 
aos CRA e à Oferta" deste Prospecto, inclusive, sem limitação, (i) em caso de 
inadimplemento de suas obrigações junto à Emissora não sanada no prazo de 15 (quinze) 
Dias Úteis após o recebimento da notificação enviada para o Escriturador para sanar a falta; 
(ii) na superveniência de qualquer normativo ou instrução das autoridades competentes, 
notadamente do BACEN, que impeça a contratação objeto do contrato de escrituração; (iii) 
caso a Emissora ou o Escriturador encontrem-se em processo de falência, ou tenham a sua 
intervenção judicial ou liquidação decretada; (iv) em caso de seu descredenciamento para o 
exercício da atividade de escriturador de valores mobiliários; (v) se o Escriturador ou a 
Emissora suspender suas atividades por qualquer período de tempo igual ou superior a 30 
(trinta) dias, ou por período inferior, desde que impacte negativamente os Titulares de CRA; 
(vi) se for constatada a ocorrência de práticas irregulares pelo Escriturador ou pela Emissora; 
e (vii) se não houver o pagamento da remuneração devida ao Escriturador, desde que tal 
inadimplemento não seja sanado em até 05 (cinco) Dias Úteis de sua ocorrência. Nesses 
casos, o novo Escriturador deve ser contratado pela Emissora.  

Banco Liquidante 

O Banco Liquidante poderá ser substituído, mediante prévia aprovação em Assembleia de Titulares 
de CRA, nos termos do item "Assembleia Geral" da seção "Informações Relativas aos CRA e à 
Oferta" deste Prospecto, inclusive, sem limitação, nas seguintes hipóteses: (i) seja descumprida 
qualquer obrigação prevista no contrato de prestação de serviços de Banco Liquidante, (ii) se a 
Emissora ou o Banco Liquidante requerer recuperação judicial ou extrajudicial, entrar em estado de 
insolvência, tiver sua falência ou liquidação requerida; e (iii) haja a edição de norma legal ou 
regulamentar que inviabilize, direta ou indiretamente, a realização da prestação de serviços objeto de 
Banco Liquidante, bem como na hipótese de alteração na legislação que modifique as 
responsabilidades ou a forma de liquidação. Nesses casos, o novo Banco Liquidante deve ser 
contratado pela Emissora.  

B3 

A B3 poderá ser substituída por outras câmaras de liquidação e custódia autorizadas, nos seguintes 
casos: (i) se a B3 falir, requerer recuperação judicial ou iniciar procedimentos de recuperação 
extrajudicial, tiver sua falência, intervenção ou liquidação requerida; (ii) se for cassada sua 
autorização para execução dos serviços contratados; e/ou (iii) a pedido dos Titulares de CRA, 
mediante aprovação na respectiva Assembleia de Titulares de CRA. Nos casos acima previstos, 
deverá ser convocada Assembleia de Titulares de CRA para que seja deliberada a contratação de 
nova câmara de liquidação e custódia autorizada para registro dos CRA. 

Instituição Custodiante 

A Instituição Custodiante poderá ser substituída mediante prévia aprovação em Assembleia 
Geral de Titulares de CRA, conforme descrito no item "Assembleia Geral" da seção "Informações 
Relativas aos CRA e à Oferta" deste Prospecto, nas seguintes hipóteses: (i) os serviços não 
sejam prestados de forma satisfatória; (ii) caso o Custodiante esteja, conforme aplicável, 
impossibilitado de exercer as suas funções ou haja renúncia ao desempenho de suas funções 
nos termos previstos em contrato e (iii) em comum acordo entre a Emissora e o Custodiante. 
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Formador de Mercado 

O Formador de Mercado poderá ser substituído nas seguintes hipóteses: (i) uma das partes 
infrinja alguma das cláusulas ou condições estipuladas no Contrato de Formador de Mercado; 
(ii) caso ocorram alterações por força de lei ou regulamentação que inviabilizem os serviços; (iii) 
seja decretada falência, liquidação ou pedido de recuperação judicial de quaisquer das partes; 
e/ou (iv) ocorra a suspensão ou descredenciamento do Formador de Mercado em virtude de 
qualquer uma das hipóteses previstas na Instrução CVM 384. 

Agente Fiduciário 

Obrigações do Agente Fiduciário 

Incumbe ao Agente Fiduciário ora nomeado, principalmente, além dos demais deveres e 
responsabilidades previstos na Resolução CVM 17 e na legislação aplicável: 

(i) exercer suas atividades com boa fé, transparência e lealdade para com os Titulares dos 
CRA; 

(ii) proteger os direitos e interesses dos Titulares dos CRA, empregando, no exercício da 
função, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo emprega na administração 
dos próprios bens; 

(iii) zelar pela proteção dos direitos e interesses dos Titulares dos CRA, acompanhando a 
atuação da Emissora na gestão dos Patrimônios Separados;  

(iv) exercer, nas hipóteses previstas no Termo de Securitização e neste Prospecto Preliminar, 
a administração dos Patrimônios Separados; 

(v) promover, na forma prevista na Cláusula 16 do Termo de Securitização, a liquidação, total 
ou parcial, dos Patrimônios Separados, conforme aprovado em Assembleia de Titulares 
de CRA; 

(vi) renunciar à função, na hipótese de superveniência de conflito de interesses ou de qualquer 
outra modalidade de inaptidão e realizar a imediata convocação da Assembleia de 
Titulares de CRA, na forma prevista no Termo de Securitização; 

(vii) conservar em boa guarda toda a documentação relativa ao exercício de suas funções; 

(viii) verificar, no momento de aceitar a função, a veracidade das informações relativas à 
eventuais garantias e a consistência das demais informações contidas no Termo de 
Securitização, diligenciando no sentido de que sejam sanadas as omissões, falhas ou 
defeitos de que tenha conhecimento; 

(ix) manter atualizada a relação dos Titulares dos CRA e seu endereços, mediante, inclusive, 
gestões junto à Emissora; 

(x) fiscalizar o cumprimento das Cláusulas constantes do Termo de Securitização, 
especialmente daquelas impositivas de obrigações de fazer e de não fazer; 

(xi) adotar as medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias à defesa dos interesses dos 
Titulares dos CRA, bem como à realização dos Direitos Creditórios do Agronegócio, 
vinculados aos Patrimônios Separados, caso a Securitizadora não o faça; 

(xii) solicitar, quando julgar necessário para o fiel desempenho de suas funções, certidões 
atualizadas dos distribuidores cíveis, das varas de fazenda pública, cartórios de protesto, 
das varas do trabalho, procuradoria da fazenda pública ou outros órgãos pertinentes, da 
localidade onde se situe o domicílio ou a sede do estabelecimento principal da Emissora 
e/ou da Devedora, conforme o caso; 
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(xiii) solicitar, quando considerar necessário, auditoria externa na Emissora ou nos Patrimônios 
Separados, a custo dos Patrimônios Separados; 

(xiv) opinar sobre a suficiência das informações constantes das propostas de modificações nas 
condições dos CRA; 

(xv) calcular, em conjunto com a Emissora, o valor unitário de cada CRA, disponibilizando-o 
aos Titulares dos CRA e aos demais participantes do mercado, por meio eletrônico, tanto 
através de comunicação direta de sua central de atendimento, quanto do seu website: 
www.pentagonotrustee.com.br; 

(xvi) fornecer, uma vez satisfeitos os Créditos dos Titulares dos CRA e extinto o Regime 
Fiduciário, à Emissora, termo de quitação, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis, que servirá 
para baixa junto à Instituição Custodiante das averbações que tenham instituído o Regime 
Fiduciário, se for o caso; 

(xvii) elaborar relatório destinado aos Titulares dos CRA, nos termos da Resolução CVM 17, 
descrevendo os fatos relevantes relacionados à Emissão ocorridos durante o respectivo 
exercício, conforme o conteúdo mínimo previsto no Anexo 15 da Resolução CVM 17; 

(xviii) comunicar aos Titulares dos CRA qualquer inadimplemento, pela Emissora, de obrigações 
financeiras assumidas no Termo de Securitização, incluindo as obrigações relativas a 
garantias e a cláusulas contratuais destinadas a proteger o interesse dos Titulares dos 
CRA e que estabelecem condições que não devem ser descumpridas pela Emissora, 
indicando as consequências para os Titulares dos CRA e as providências que pretende 
tomar a respeito do assunto, observado o prazo previsto no art. 16, II, da Resolução  
CVM 17; 

(xix) acompanhar a atuação da Emissora na administração dos Patrimônios Separados por 
meio das informações divulgadas pela Emissora sobre o assunto; 

(xx) acompanhar a prestação das informações periódicas por parte da Emissora e alertar, no 
relatório anual, os Titulares dos CRA acerca de eventuais inconsistências ou omissões 
que tenha ciência; 

(xxi) comparecer à Assembleia de Titulares de CRA, a fim de prestar as informações que lhe 
forem solicitadas; 

(xxii) convocar, quando necessário, a Assembleia de Titulares de CRA, na forma prevista no 
Termo de Securitização, incluindo, sem limitação, na hipótese de insuficiência dos bens 
dos Patrimônios Separados, para deliberar sobre a forma de administração ou liquidação 
dos Patrimônios Separados, bem como a nomeação do liquidante, caso aplicável; 

(xxiii) adotar os procedimentos para assegurar a existência e a integridade dos CDCA que 
lastreiam a presente Emissão;  

(xxiv) os procedimentos para assegurar que os direitos incidentes sobre os CDCA  que 
lastreiam a Emissão não sejam cedidos a terceiros; e 

(xxv) diligenciar junto à Emissora para que o Termo de Securitização e seus aditamentos, sejam 
registrados nos órgãos competentes, conforme aplicável, adotando, no caso da omissão 
da Emissora, as medidas eventualmente previstas em lei. 

Para os fins do artigo 6º, parágrafo 3º, da Resolução CVM 17, encontram-se destacadas abaixo 
as informações acerca das emissões de valores mobiliários da Emissora, sociedades coligadas, 
controladas, controladoras ou integrantes do mesmo grupo da Emissora, nas quais o Agente 
Fiduciário atua na qualidade de agente fiduciário: 
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Ti

po 
Emissor Valor 

Quanti

dade 

Remuner

ação 

Emis

são 

Sér

ie 

Data de 

Emissão 

Vencim

ento 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 

845.916.00

0,00 

845.91

6 

95,00% 

CDI 
1 

10

5 
28/3/2017 

28/3/20

22 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
200.000.00

0,00 

200.00

0 

CDI + 

1,00% 
1 83 30/6/2016 

28/6/20

19 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
200.000.00

0,00 

200.00

0 

97,00% 

CDI 
1 84 28/6/2016 

29/6/20

26 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
100.000.00

0,00 

100.00

0 

97,50% 

CDI 
1 85 28/6/2016 

30/6/20

25 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
8.500.000,

00 
8.500 

CDI + 

8,50 % 
1 

10

2 
2/12/2016 

31/12/2

022 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
1.500.000,

00 
1.500 126825% 1 

10

3 
2/12/2016 

7/11/20

17 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
24.000.000

,00 
24.000 

CDI + 

1,00 % 
1 

10

9 

26/12/201

6 

16/3/20

23 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
6.000.000,

00 
6.000 

CDI + 

10,00% 
1 

11

0 

26/12/201

6 

16/3/20

23 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
65.000.000

,00 
65.000 

98,00% 

CDI 
1 

13

6 
21/8/2017 

18/4/20

22 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
2.100.000,

00 
2.100 268242% 1 

11

2 
26/1/2017 

5/1/202

1 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
660.139.00

0,00 

660.13

9 

95,00% 

CDI 
1 

11

4 
17/4/2017 

18/4/20

22 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
270.000.00

0,00 

270.00

0 

CDI + 

0,70 % 
1 

11

6 
20/6/2017 

19/6/20

20 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
72.000.000

,00 
72.000 

CDI + 

1,00 % 
1 

12

4 
14/7/2017 

28/6/20

24 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
18.000.000

,00 
18.000 

CDI + 

8,00 % 
1 

12

5 
14/7/2017 

28/6/20

24 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
352.361.00

0,00 

352.36

1 

IPCA + 

4,68 % 
1 

11

5 
17/4/2017 

15/4/20

24 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
600.000.00

0,00 

600.00

0 

97,50% 

CDI 
1 

13

5 

20/12/201

7 

20/12/2

023 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
10.005.000

,00 
10.005 

CDI + 

8,00 % 
1 86 24/6/2016 

20/6/20

17 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
1.765.000,

00 
1.765 1% 1 87 24/6/2016 

20/6/20

17 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
30.000.000

,00 
30.000 

CDI + 

2,50 % 
1 

16

0 
19/3/2018 

6/1/202

0 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
10.000.000

,00 
10.000 

CDI + 

2,50 % 
1 

16

5 
5/3/2018 

25/3/20

19 
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C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
10.000.000

,00 
10.000 

CDI + 

4,00 % 
1 

16

6 
5/3/2018 

29/12/2

020 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
10.000.000

,00 
10.000 

CDI + 

4,00 % 
1 

16

7 
5/3/2018 

29/12/2

020 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
3.000.000,

00 
3.000 

CDI + 

2,00 % 
1 

17

7 
21/9/2018 

28/6/20

22 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
22.000.000

,00 
22.000 

CDI + 

2,00 % 
1 

17

8 
21/9/2018 

28/6/20

22 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
50.712.000

,00 
50.712 

CDI + 

2,00 % 
2 1 7/11/2018 

28/6/20

22 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
3.004.000,

00 
3.004 

CDI + 

7,00 % 
2 2 7/11/2018 

28/6/20

22 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
10.384.000

,00 
10.384 10000% 2 3 7/11/2018 

28/6/20

22 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
10.000.000

,00 
10.000 

CDI + 

6,00 % 
4 

úni

ca 

19/12/201

8 

28/6/20

24 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
8.595.244,

55 
8.595 

CDI + 

4,00 % 
3 

úni

ca 

26/12/201

8 

29/12/2

020 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
7.000.000,

00 
7.000 10000% 1 

17

9 
21/9/2018 

28/6/20

22 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
16.800.000

,00 
16.800 

CDI + 

5,00 % 
10 1 17/4/2019 

30/3/20

21 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
1.200.000,

00 
1.200 

CDI + 

7,00 % 
10 2 17/4/2019 

30/3/20

21 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
6.000.000,

00 
6.000 10000% 10 3 17/4/2019 

30/3/20

21 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
6.000.000,

00 
6.000 

CDI + 

8,00 % 
13 2 7/5/2019 

16/4/20

26 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
24.000.000

,00 
24.000 

CDI + 

1,00 % 
13 1 7/5/2019 

16/4/20

26 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
480.614.00

0,00 

480.61

4 

CDI + 

3,00 % 
7 1 8/4/2019 

15/12/2

025 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
229.574.00

0,00 

229.57

4 

CDI + 

9,00 % 
7 2 8/4/2019 

15/12/2

025 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
10.560.000

,00 
10.560 

CDI + 

5,00 % 
11 1 21/5/2019 

30/8/20

22 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
75.000.000

,00 
75.000 

CDI + 

18,00 % 
6 1 15/2/2019 

17/2/20

23 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
15.000.000

,00 
15.000 130000% 19 

úni

ca 
8/7/2019 

30/6/20

20 
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C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
40.000.000

,00 
40.000 

IPCA + 

8,00 % 
14 

úni

ca 
20/5/2019 

31/5/20

24 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
2.640.000,

00 
2.640 

CDI + 

7,00 % 
11 2 21/5/2019 

30/8/20

22 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
24.000.000

,00 
24.000 

CDI + 

3,00 % 
24 1 4/9/2019 

30/11/2

022 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
20.000.000

,00 
20.000 

CDI + 

5,20 % 
24 2 4/9/2019 

30/11/2

022 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
11.000.000

,00 
11.000 

CDI + 

1,00 % 
24 3 4/9/2019 

30/11/2

022 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
400.000.00

0,00 

400.00

0 

IPCA + 

3,80 % 
18 

úni

ca 

14/11/201

9 

17/11/2

027 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
12.670.000

,00 
12.670 

CDI + 

5,00 % 
39 1 

11/12/201

9 

20/12/2

022 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
1.810.000,

00 
1.810 

CDI + 

7,00 % 
39 2 

11/12/201

9 

20/12/2

022 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
3.620.000,

00 
3.620 10000% 39 3 

11/12/201

9 

20/12/2

022 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
7.150.000,

00 
7.150 

CDI + 

5,00 % 
30 1 

25/11/201

9 

20/12/2

022 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
1.100.000,

00 
1.100 

CDI + 

7,00 % 
30 2 

25/11/201

9 

20/12/2

022 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
2.750.000,

00 
2.750 10000% 30 3 

25/11/201

9 

20/12/2

022 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
45.000.000

,00 
45.000 

CDI + 

2,10 % 
31 1 

16/12/201

9 

29/5/20

23 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
55.000.000

,00 
55.000 

CDI + 

2,10 % 
31 2 

16/12/201

9 

29/5/20

23 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
462.855.00

0,00 

462.85

5 
102300% 41 

úni

ca 

16/12/201

9 

5/3/202

1 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
125.000.00

0,00 

125.00

0 

108,00% 

CDI 
17 

úni

ca 
2/12/2019 

18/12/2

026 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
70.000.000

,00 
70.000 

CDI + 

1,90 % 
38 1 

12/12/201

9 

5/12/20

23 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
39.500.000

,00 
39.500 

CDI + 

1,90 % 
38 2 

11/12/201

9 

5/12/20

23 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
250.000.00

0,00 

250.00

0 

IPCA + 

4,50 % 
26 

úni

ca 

14/11/201

9 

17/11/2

025 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
98.036.000

,00 
98.036 70000% 23 1 

15/11/201

9 

18/11/2

024 
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C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
850.000.00

0,00 

850.00

0 
Não há 12 1 26/7/2019 

18/11/2

025 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
9.100.000,

00 
9.100 

CDI + 

5,00 % 
40 1 

17/12/201

9 

20/12/2

022 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
1.400.000,

00 
1.400 

CDI + 

7,00 % 
40 2 

17/12/201

9 

20/12/2

022 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
3.500.000,

00 
3.500 10000% 40 3 

17/12/201

9 

20/12/2

022 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
170.000.00

0,00 

170.00

0 
75000% 37 

úni

ca 
12/2/2020 

15/3/20

24 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
240.000.00

0,00 

240.00

0 

IPCA + 

4,50 % 
21 

úni

ca 
14/2/2020 

19/2/20

26 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
4.400.000,

00 
4.400 10000% 11 3 21/5/2019 

30/8/20

22 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
10.800.000

,00 
10.800 100000% 28 1 26/3/2020 

31/8/20

23 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
1.800.000,

00 
1.800 135000% 28 2 26/3/2020 

31/8/20

23 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
5.400.000,

00 
5.400 10000% 28 3 26/3/2020 

31/8/20

23 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
30.000.000

,00 
30.000 100000% 43 

úni

ca 
27/4/2020 

30/9/20

21 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
400.000.00

0,00 

400.00

0 

IPCA + 

6,09 % 
53 

úni

ca 
18/5/2020 

16/5/20

25 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
10.800.000

,00 
10.800 100000% 49 1 20/5/2020 

30/11/2

023 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
4.500.000,

00 
4.500 10000% 49 3 20/5/2020 

30/11/2

023 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
2.700.000,

00 
2.700 28000% 49 2 20/5/2020 

30/11/2

023 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
500.000.00

0,00 

500.00

0 

IPCA + 

5,70 % 
54 

úni

ca 
12/6/2020 

15/6/20

27 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
80.000.000

,00 
80.000 

CDI + 

6,00 % 
52 1 7/7/2020 

30/10/2

023 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
213.142.00

0,00 

213.14

2 

IPCA + 

5,00 % 
48 

úni

ca 
15/7/2020 

15/7/20

25 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
20.000.000

,00 
20.000 

IPCA + 

7,00 % 
58 1 20/8/2020 

30/8/20

27 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
5.000.000,

00 
5.000 

IPCA + 

9,00 % 
58 2 20/8/2020 

30/8/20

27 
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C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
10.500.000

,00 
10.500 10% 61 1 22/9/2020 

20/12/2

023 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
1.500.000,

00 
1.500 135000% 61 2 22/9/2020 

20/12/2

023 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
3.000.000,

00 
3.000 1% 61 3 22/9/2020 

20/12/2

023 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
5.415.374,

03 
14.400 

CDI + 

4,00 % 
1 60 15/9/2014 

14/10/2

026 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
49.656.000

,00 
49.656 100000% 68 1 25/9/2020 

6/10/20

21 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
8.763.000,

00 
8.763 150000% 68 2 25/9/2020 

6/10/20

21 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
16.100.000

,00 
16.100 100000% 65 1 2/10/2020 

30/8/20

23 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
3.450.000,

00 
3.450 135000% 65 2 2/10/2020 

30/8/20

23 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
3.450.000,

00 
3.450 10000% 65 3 2/10/2020 

30/8/20

23 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
100.000.00

0,00 

100.00

0 

CDI + 

5,25 % 
70 

úni

ca 
6/11/2020 

6/11/20

24 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
150.000.00

0,00 

150.00

0 

IPCA + 

4,80 % 
69 

úni

ca 

16/11/202

0 

16/11/2

026 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
24.000.000

,00 
24.000 

IPCA + 

6,00 % 
73 1 5/11/2020 

30/11/2

023 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
4.000.000,

00 
4.000 

IPCA + 

8,50 % 
73 2 5/11/2020 

30/11/2

023 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
8.000.000,

00 
8.000 1% 73 4 5/11/2020 

30/11/2

023 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
4.000.000,

00 
4.000 2% 73 3 5/11/2020 

30/11/2

023 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
400.000.00

0,00 

400.00

0 

IPCA + 

5,73 % 
81 

úni

ca 

23/11/202

0 

18/11/2

030 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
100.000.00

0,00 

100.00

0 

CDI + 

2,38 % 
75 1 

28/10/202

0 

28/10/2

024 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
100.000.00

0,00 

100.00

0 

CDI + 

3,00 % 
75 2 

28/10/202

0 

28/10/2

026 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
16.000.000

,00 
16.000 

IPCA + 

8,50 % 
72 

úni

ca 

16/11/202

0 

26/8/20

25 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 1.000,00 1 55000% 36 1 
15/12/202

0 

17/2/20

25 
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C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 1.000,00 1 
IPCA + 

5,60 % 
36 2 

15/12/202

0 

17/2/20

25 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
28.000.000

,00 
28.000 

CDI + 

6,50 % 
78 1 

16/12/202

0 

29/12/2

023 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
4.000.000,

00 
4.000 

CDI + 

8,50 % 
78 2 

16/12/202

0 

29/12/2

023 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
8.000.000,

00 
8.000 10000% 78 3 

16/12/202

0 

29/12/2

023 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
4.500.000,

00 
4.500 

CDI + 

4,00 % 
1 61 15/9/2014 

14/10/2

026 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
1.055.637.

000,00 

1.055.6

37 
79400% 71 

úni

ca 

15/12/202

0 

31/3/20

22 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
29.323.000

,00 
29.323 

CDI + 

6,50 % 
45 1 

15/12/202

0 

30/6/20

25 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
13.328.000

,00 
13.328 

CDI + 

8,50 % 
45 2 

15/12/202

0 

30/6/20

25 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
10.663.000

,00 
10.663 

70,00% 

CDI 
45 3 

15/12/202

0 

30/6/20

25 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
12.600.000

,00 
12.600 9% 51 1 30/6/2020 

29/12/2

023 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
12.600.000

,00 
12.600 125000% 51 2 30/6/2020 

29/12/2

023 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
12.600.000

,00 
12.600 1% 51 3 30/6/2020 

29/12/2

023 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 0 1 Não há 35 1 
Invalid 

Date 

Invalid 

Date 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
12.600.000

,00 
12.600 

CDI + 

5,00 % 
29 1 

14/11/201

9 

20/12/2

022 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 0 1 Não há 25 1 4/10/2019 
20/12/2

022 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
755.571.00

0,00 

755.57

1 

99,00% 

CDI 
1 93 

15/12/201

6 

15/1/20

22 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
429.429.00

0,00 

429.42

9 

IPCA + 

6,13 % 
1 94 

15/12/201

6 

15/12/2

023 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
38.500.000

,00 
38.500 

CDI + 

2,00 % 
1 

17

3 
17/5/2018 

27/8/20

21 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
51.500.000

,00 
51.500 

CDI + 

2,00 % 
1 

17

4 
17/5/2018 

27/8/20

21 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
24.764.000

,00 
24.764 10000% 1 

17

5 
17/5/2018 

27/8/20

21 
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C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
173.831.00

0,00 

173.83

1 
65808% 64 

úni

ca 
17/9/2020 

29/10/2

021 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
28.000.000

,00 
28.000 

IPCA + 

9,00 % 
1 66 13/3/2015 

30/5/20

22 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
12.000.000

,00 
12.000 

IPCA + 

19,30 % 
1 67 13/3/2015 

30/5/20

22 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
469.845.00

0,00 

469.84

5 

IPCA + 

5,98 % 
1 81 23/6/2016 

23/6/20

23 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
358.425.00

0,00 

358.42

5 

IPCA + 

4,45 % 
82 1 23/3/2021 

15/3/20

27 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
30.000.000

,00 
30.000 

IPCA + 

5,50 % 
74 1 18/2/2021 

26/8/20

26 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
374.000.00

0,00 

374.00

0 

IPCA + 

5,98 % 
1 89 15/8/2016 

15/8/20

23 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
18.390.000

,00 
18.390 

IPCA + 

12,94 % 
1 

15

4 
18/7/2018 

22/4/20

24 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
25.000.000

,00 
25.000 

IPCA + 

7,00 % 
85 

úni

ca 
19/3/2021 

26/3/20

26 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
17.404.000

,00 
17.404 

CDI + 

0,50 % 
59 1 29/3/2021 

19/6/20

23 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
7.252.000,

00 
7.252 

CDI + 

4,50 % 
59 2 29/3/2021 

19/6/20

23 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
4.352.000,

00 
4.352 

CDI + 

1,00 % 
59 3 29/3/2021 

19/6/20

23 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
80.000.000

,00 
80.000 

IPCA + 

3,00 % 
91 

úni

ca 
22/4/2021 

25/3/20

26 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
21.000.000

,00 
21.000 

CDI + 

6,00 % 
87 1 19/4/2021 

30/8/20

24 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
3.000.000,

00 
3.000 

CDI + 

8,00 % 
87 2 19/4/2021 

30/8/20

24 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
6.000.000,

00 
6.000 

CDI + 

6,00 % 
87 3 19/4/2021 

30/8/20

24 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. NaN 1 
IPCA + 

5,65 % 
90 

úni

ca 

Invalid 

Date 

Invalid 

Date 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
256.508.00

0,00 

256.50

8 
70000% 88 1 24/5/2021 

1/7/202

2 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
65.384.000

,00 
65.384 60000% 88 2 24/5/2021 

1/7/202

2 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
4.916.000,

00 
4.916 10000% 88 3 24/5/2021 

1/7/202

2 
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C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
100.000.00

0,00 

100.00

0 

IPCA + 

5,95 % 
83 

úni

ca 
13/5/2021 

15/5/20

25 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
150.000.00

0,00 

150.00

0 

IPCA + 

5,13 % 
84 

úni

ca 
15/5/2021 

15/5/20

26 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
1.800.000,

00 
1.800 

CDI + 

7,00 % 
29 2 

14/11/201

9 

20/12/2

022 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
3.600.000,

00 
3.600 

CDI + 

1,00 % 
29 3 

14/11/201

9 

20/12/2

022 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
500.000.00

0,00 

500.00

0 

IPCA + 

5,17 % 
92 

úni

ca 
11/5/2021 

16/5/20

31 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
45.810.000

,00 
45.810 

CDI + 

5,80 % 
86 1 28/5/2021 

28/6/20

24 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
6.544.000,

00 
6.544 

CDI + 

7,50 % 
86 2 28/5/2021 

28/6/20

24 

C

R

A 

Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A. 
13.088.000

,00 
13.088 

70,00% 

CDI 
86 3 28/5/2021 

28/6/20
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Substituição do Agente Fiduciário 

Na hipótese de impedimento, renúncia, intervenção ou liquidação extrajudicial do Agente 
Fiduciário, este deve ser substituído no prazo de até 30 (trinta) dias, mediante deliberação da 
Assembleia de Titulares de CRA, para que seja eleito o novo Agente Fiduciário, observados os 
termos e condições previstos no Termo de Securitização. 

O Agente Fiduciário poderá, ainda, ser destituído mediante a imediata contratação de seu 
substituto a qualquer tempo, pelo voto favorável de Titulares de CRA que representem, no 
mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRA em Circulação, reunidos em 
Assembleia de Titulares de CRA convocada na forma prevista no Termo de Securitização. 

O Agente Fiduciário eleito em substituição ao Agente Fiduciário assumirá integralmente os 
deveres, atribuições e responsabilidades constantes da legislação aplicável e do Termo de 
Securitização. 

A substituição do Agente Fiduciário em caráter permanente deverá ser objeto de aditamento ao 
Termo de Securitização. 

A substituição do Agente Fiduciário deve ser comunicada à CVM, no prazo de até 7 (sete) Dias 
Úteis, contados do registro do aditamento do Termo de Securitização junto à Instituição 
Custodiante, e à sua manifestação acerca do atendimento aos requisitos prescritos na Resolução 
CVM 17.  
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SUMÁRIO DOS PRINCIPAIS INSTRUMENTOS DA OFERTA 

Encontra-se a seguir um resumo dos principais instrumentos da operação, quais sejam: (i) Termo 
de Securitização; (ii) CDCA; (iii) Contratos de Prestação de Serviços; (iv) Contrato de 
Distribuição; (iv) Contrato de Banco Liquidante; (v) Contrato de Custódia; (vi) Contrato de 
Escrituração; e (vii) Contrato de Formador de Mercado. 

O PRESENTE SUMÁRIO NÃO CONTÉM TODAS AS INFORMAÇÕES QUE O INVESTIDOR 
DEVE CONSIDERAR ANTES DE INVESTIR NOS CRA. O INVESTIDOR DEVE LER O 
PROSPECTO COMO UM TODO, INCLUINDO SEUS ANEXOS, QUE CONTEMPLAM ALGUNS 
DOS DOCUMENTOS AQUI RESUMIDOS. 

Termo de Securitização 

O Termo de Securitização será celebrado entre a Emissora e o Agente Fiduciário, para fins de 
constituição efetiva do vínculo entre os Direitos Creditórios do Agronegócio, representados pelos 
CDCA, e os CRA, bem como instituição do Regime Fiduciário sobre os Créditos dos Patrimônios 
Separados. 

O Termo de Securitização, além de descrever os Direitos Creditórios do Agronegócio, delineará 
detalhadamente as características dos CRA, estabelecendo seu valor, prazo, quantidade, 
espécies, formas de pagamento, garantias e demais elementos. Adicionalmente, referido 
instrumento deverá prever os deveres da Emissora e do Agente Fiduciário perante os Titulares 
de CRA, nos termos da Lei 11.076, Lei 9.514 e da Resolução CVM 17 e da Instruções CVM 600. 

CDCA 

Os CDCA serão celebrados entre a Devedora e a Emissora, na qualidade de credora, de forma 
a originar os Direitos Creditórios do Agronegócio e vinculá-los aos CRA. 

Os CDCA serão vinculados aos CRA a serem distribuídos por meio da Oferta, nos termos da 
Instrução CVM 400. 

Foram emitidos 2 (dois) CDCA, com valor nominal de R$530.000.000,00 (quinhentos e trinta 
milhões de reais), para os CDCA I, e R$530.000.000,00 (quinhentos e trinta milhões de reais), 
para os CDCA II, perfazendo o valor total da Emissão de R$1.060.000.000,00 (um bilhão e 
sessenta milhões de reais).  

Condições Precedentes dos CDCA  

A integralização dos CRA e, consequentemente, o pagamento da primeira parcela do Valor de 
Desembolso pela Securitizadora, em favor da Devedora, ocorrerão apenas após o integral 
cumprimento das seguintes condições precedentes, bem como após o cumprimento das 
condições previstas no Contrato de Distribuição:  

(i) perfeita formalização dos documentos necessários para a concretização da emissão dos 
CRA e dos CDCA, bem como da Oferta, incluindo, sem limitação, (a) o Termo de 
Securitização; (b) os CDCA; (c) o Contrato de Distribuição; (d) o aviso ao mercado da 
Oferta; (e) o anúncio de início da Oferta; (f) a minuta do anúncio de encerramento da 
Oferta; (g) os prospectos preliminar e definitivo da Oferta; e (h) demais instrumentos 
celebrados com prestadores de serviços contratados no âmbito da Oferta; entendendo-se 
como tal a sua assinatura pelas respectivas partes envolvidas, bem como a obtenção de 
eventuais aprovações e registros necessários para tanto;  

(ii) perfeita formalização e protocolo na respectiva Junta Comercial competente, bem como 
publicação dos atos societários da Devedora e da Securitizadora que aprovaram a 
emissão dos CDCA, a emissão dos CRA e/ou a realização da Oferta, conforme o caso, 
observados os prazos constantes da Lei nº 14.030, de 28 de julho de 2020, conforme 
alterada, caso a junta comercial não tenha retomado seus serviços normalmente; 
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(iii) entrega à Instituição Custodiante e à Securitizadora das vias originais (físicas ou 
eletrônicas, conforme aplicável) dos CDCA, devidamente assinados e formalizados pela 
Devedora e pela Securitizadora;  

(iv) apresentação à Securitizadora do (a) comprovante de registro dos CDCA na B3 e (b) do 
comprovante de registro dos Direitos Creditórios do Agronegócio vinculados aos CDCA, 
nos termos dos CDCA;  

(v) entrega para a Securitizadora de 1 (uma) cópia digitalizada de cada um dos Contratos de 
Prestação de Serviços, bem como do comprovante de registro deste na B3;  

(vi) obtenção do registro da Oferta na CVM e na B3;  

(vii) fornecimento pela Devedora, em tempo hábil, à Securitizadora, ou a quem esta indicar, de 
todas as informações necessárias para atender aos requisitos da emissão dos CDCA e da 
implementação da Oferta;  

(viii) observado o previsto nos CDCA, contratação e pagamento pela Devedora da 
remuneração devida aos prestadores de serviços relacionados à emissão dos CDCA, 
incluindo, mas não se limitando, aos assessores legais, além de eventuais outros 
prestadores de serviços cuja necessidade e escolha venham a ser verificadas em comum 
acordo entre a Devedora e a Securitizadora;  

(ix) recolhimento, pela Devedora, de quaisquer taxas ou tributos incidentes sobre os registros 
necessários para a emissão dos CDCA, bem como sobre os demais registros previstos 
nos CDCA;  

(x) integralização dos CRA a cada Data de Integralização, e respectivo recebimento da 
integralidade dos valores daí decorrentes pela Securitizadora, nos termos previstos nos 
CDCA; 

(xi) não ocorrência de hipóteses de vencimento antecipado ou liquidação dos Patrimônios 
Separados, previstas nos CDCA e/ou no Termo de Securitização; 

(xii) verificação de que o Valor dos Direitos Creditórios é, no mínimo, maior ou igual ao valor 
nominal dos CDCA, ou seu saldo, conforme o caso; e 

(xiii) obtenção de classificação de risco dos CRA, em escala nacional, equivalente a 
[“AA(exp)sf(bra)]” pela Standard & Poor’s ou rating equivalente pela Fitch Ratings ou 
Moody’s América Latina. 

O não cumprimento da totalidade das condições precedentes aplicáveis à Data de Integralização, 
nos termos do item acima, acarretará o cancelamento e rescisão de pleno direito dos CDCA, não 
produzindo quaisquer efeitos de direito, sem qualquer ônus às Partes, exceto no que se refere 
ao pagamento, pela Devedora, das comissões e despesas devidas nos Documentos da 
Operação. 

Contratos de Prestação de Serviços 

São 85 (oitenta e cinco) contratos de prestação de serviços celebrados entre a Devedora e seus 
clientes (devedores) pessoas jurídicas caracterizadas como produtores rurais nos termos artigo 
23, parágrafo 1º, da Lei 11.076, os quais têm por objeto a locação de máquinas, veículos e 
equipamentos pesados, com ou sem condutor, celebrados com produtores rurais, ou 
cooperativas de produtores rurais, para serem exclusivamente utilizados para a execução das 
atividades agrícolas destes. 

Os Contratos de Prestação de Serviços têm prazo, no geral, de até 60 meses e saldo, em 
15 de junho de 2021, superior ao Valor Total da Emissão, com remuneração e juros compatíveis 
com o mercado. 
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A verificação da caracterização das contrapartes da Devedora nos Contratos de Prestação de 
Serviços como produtores rurais, ou cooperativa de produtores rurais, nos termos do artigo 165 
da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 971, de 13 de novembro de 2009, e da 
Lei 11.076, é feita conforme Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE primário 
ou secundário de produtor rural, ou a verificação da atividade de produtor rural no estatuto social 
ou no contrato social. 

Esses Contratos de Prestação de Serviços inserem-se na cadeia do agronegócio na fase de 
comercialização dos Direitos Creditórios do Agronegócio Lastro dos CDCA, tendo em vista 
que (i) a Devedora insere-se na atividade de (a) locação de máquinas, veículos e 
equipamentos pesados, com ou sem condutor; e (b) prestação dos serviços de 
gerenciamento, gestão e manutenção de frota (preventiva e corretiva); (ii) nos termos do 
artigo 3º, parágrafo 4º, inciso I, da Instrução CVM 600, os Direitos Creditórios Lastro dos 
CDCA já estão devidamente constituídos, válidos e eficazes, e têm como clientes 
(devedores) pessoas jurídicas caracterizadas como produtores rurais, independentemente 
da destinação dos recursos a ser dada pelo cliente (devedor) ou pela Devedora, 
enquadrando-se, portanto, no previsto no artigo 23, parágrafo 1º, da Lei 11.076.  

Contrato de Distribuição 

Objeto 

O Contrato de Distribuição, celebrado em 22 de junho de 2021, entre os Coordenadores e a 
Devedora, disciplina a prestação de serviços de distribuição pública dos CRA, cuja cópia física 
poderá ser obtida junto aos Coordenadores em seu endereço indicado na seção "Identificação 
da Emissora, dos Coordenadores, do Agente Fiduciário, do Assessor Jurídico da Oferta e dos 
demais Prestadores de Serviço da Oferta" deste Prospecto. 

Condições Precedentes para a Distribuição dos CRA  

A renúncia pelos Coordenadores, ou a concessão de prazo adicional além da data de registro 
da Oferta perante a CVM, que os Coordenadores entenderem adequado, a seu exclusivo critério, 
para verificação de qualquer das condições precedentes descritas no Contrato de Distribuição 
não poderá (i) ser interpretada como uma renúncia dos Coordenadores quanto ao cumprimento, 
pela Devedora, de suas obrigações previstas no Contrato de Distribuição; ou (ii) impedir, 
restringir e/ou limitar o exercício, pelos Coordenadores, de qualquer direito, obrigação, recurso, 
poder ou privilégio acordado no Contrato de Distribuição, sendo certo, entretanto, que a não 
implementação de qualquer Condição Precedente no respectivo prazo será tratada como 
modificação da Oferta, caso a mesma já tenha sido divulgada publicamente, nos termos dos 
artigos 25 a 27 da Instrução CVM e do item 3.2.9 do Ofício nº 368/2019/CVM/SRE/GER-1, de 22 
de novembro de 2019. 

Sem prejuízo das condições precedentes previstas nas Cláusulas 4.1.1 dos CDCA, sob pena de 
resilição e sem prejuízo do reembolso das despesas comprovadamente incorridas, nos termos 
do Contrato de Distribuição, o cumprimento dos deveres e obrigações dos Coordenadores 
previstos no Contrato de Distribuição está condicionado, ao atendimento das condições 
precedentes listadas no Contrato de Distribuição, que deverão ser continuamente observadas e 
cumpridas até a data de divulgação do Anúncio de Início, sem as quais o Contrato de Distribuição 
não gerará quaisquer efeitos, observadas disposições do Contrato de Distribuição. 

Na hipótese do não atendimento de uma ou mais condições precedentes listadas no Contrato de 
Distribuição até a divulgação do Anúncio de Início, cada um dos Coordenadores poderá decidir 
pela não continuidade da Oferta, mediante a resilição do Contrato de Distribuição, nos termos ali 
previstos. Caso os Coordenadores decidam pela não continuidade da Oferta, a Emissão não 
será efetivada e não produzirá efeitos com relação a qualquer das Partes, exceto pela obrigação 
da Devedora de reembolsar os Coordenadores por todas as despesas comprovadamente 
incorridas com relação à Emissão e/ou relacionadas ao Contrato de Distribuição no prazo de até 
5 (cinco) Dias Úteis contados do recebimento pela Devedora de cópias dos documentos 
comprobatórios das despesas com relação às quais for solicitado o reembolso, nos termos ali 
previstos. 
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Todavia, caso os Coordenadores optem pela continuidade da Oferta mesmo na hipótese de não 
atendimento de uma ou mais condições precedentes listadas no Contrato de Distribuição até o 
registro da Oferta e divulgação do Anúncio de Início, a Oferta não contará com a Garantia Firme 
dos Coordenadores, devendo, portanto, ser realizada sob o regime de melhores esforços de 
colocação, devendo tal disposição constar de forma clara em todos os documentos da Oferta, 
conforme aplicável. 

Remuneração 

Em contraprestação aos serviços prestados no âmbito do Contrato de Distribuição, os 
Coordenadores receberão comissões, conforme valores e critérios estabelecidos na seção 
"Demonstrativo dos Custos da Oferta", na página 102 deste Prospecto, observados os termos e 
condições do Contrato de Distribuição. 

A cópia do Contrato de Distribuição está disponível para consulta nos endereços abaixo: 

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 30º andar, Vila Nova Conceição 
CEP 04543-010, São Paulo – SP 

BANCO BTG PACTUAL S.A. 

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º andar, Itaim Bibi  
CEP São Paulo, SP, São Paulo – SP 

UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 7º andar, Itaim Bibi 
CEP 04538-132, São Paulo – SP 

Contrato de Banco Liquidante 

Objeto 

O Banco Liquidante foi contratado pela Emissora para operacionalizar o pagamento e a 
liquidação de quaisquer valores devidos pela Emissora aos Titulares dos CRA, executados por 
meio da B3. 

Remuneração 

Os custos do Banco Liquidante serão arcados diretamente pela Emissora, com recursos 
próprios. 

Contrato de Custódia 

Objeto 

A Instituição Custodiante foi contratada pela Emissora para manutenção, custódia e guarda 
física, de (i) 1 (uma) via original dos CDCA, (ii) 1 (uma) via cópia simples dos Contratos de 
Prestação de Serviços, (iii) 1 (uma) via original do Termo de Securitização; (iv) 1 (uma) via 
original dos demais instrumentos existentes para formalização dos Direitos Creditórios do 
Agronegócio; e (v) 1 (uma) via original os eventuais aditamentos aos instrumentos mencionados 
nos itens (i) a (iv) acima. 

Dentre suas atividades, a Instituição Custodiante deverá: (i) custodiar os documentos 
mencionados acima, os quais deverão ser encaminhados pela Instituição Custodiante à 
Emissora na data de assinatura do Termo de Securitização; e (ii) registrar junto a si o Termo de 
Securitização, e seus eventuais aditamentos conforme declaração de custódia anexa ao Termo 
de Securitização. 

Remuneração 

A Instituição Custodiante fará jus a uma remuneração em parcela única, de R$10.000,00 (dez 
mil reais) para 1 (um) CDCA da Oferta, mais R$50,00 (cinquenta reais) para cada registro 
adicional, líquida de impostos, a ser paga até o 5º (quinto) Dia Útil após a Data de Emissão, bem 
como parcelas anuais de R$4.000,00 (quatro mil reais) para 1 (um) CDCA da Oferta, mais 
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R$50,00 (cinquenta reais) para cada custódia adicional, líquida de impostos, sendo o primeiro 
pagamento devido no 5º (quinto) Dia Útil após a Data de Emissão e as demais parcelas anuais 
no dia 15 (quinze) do mesmo mês do primeiro pagamento nos anos subsequentes. A 
remuneração devida à Instituição Custodiante será atualizada anualmente pelo IPCA e, na sua 
ausência, pelo mesmo índice que vier a substituí-lo, sendo que as remunerações anuais 
estimadas corresponderão a aproximadamente 0,0004% (quatro décimo de milésimos por cento) 
em relação ao Valor Total da Emissão, a ser arcada diretamente pela Devedora, e/ou 
indiretamente pela Devedora, por meio da transferência dos recursos necessários ao seu 
pagamento à Emissora, a qual realizará o pagamento por conta e ordem da Devedora, 
observando a ordem de prioridade de pagamento prevista no Termo de Securitização. 

Contrato de Escrituração  

Objeto 

O Escriturador atuará como escriturador dos CRA, os quais serão emitidos sob a forma 
nominativa e escritural. Serão reconhecidos como comprovante de titularidade dos CRA: (i) o 
extrato expedido pela B3, quando os CRA estiverem custodiados eletronicamente na B3; e/ou 
(ii) o extrato da conta de depósito dos CRA, a ser fornecido pelo Escriturador aos Titulares dos 
CRA, com base nas informações prestadas pela B3, quando os CRA não estiverem custodiados 
eletronicamente na B3. 

Remuneração 

O Escriturador receberá diretamente pela Devedora, e/ou indiretamente pela Devedora, por meio 
da transferência dos recursos necessários ao seu pagamento à Emissora, a qual realizará o 
pagamento por conta e ordem da Devedora, como remuneração pelo desempenho dos deveres 
e atribuições oriundos da prestação de serviços de escrituração, a parcelas anuais no valor de 
R$12.000,00 (doze mil reais), líquida de impostos, a ser recebido até o 5º (quinto) Dia útil após 
a primeira Data de Integralização e as demais parcelas anuais no dia 15 (quinze) do mesmo mês 
da emissão da primeira fatura nos anos subsequentes, as quais representam aproximadamente 
0,0011% (onze décimos de milésimo por cento) ao ano em relação ao Valor Total da Emissão. 
As parcelas serão atualizadas anualmente pelo IPCA, e na sua ausência pelo mesmo índice que 
vier a substituí-lo, a partir da data do primeiro pagamento. 

Contrato com Formador de Mercado 

Objeto 

O Contrato de Formador de Mercado celebrado pela Devedora com o Formador de Mercado 
para a prestação de serviços por meio da inclusão de ordens firmes de compra e de venda dos 
CRA, em plataformas administradas pela B3 – Segmento CETIP UTVM e/ou pela B3, conforme 
o caso, na forma e conforme as disposições da Instrução CVM 384, do Manual de Normas para 
Formador de Mercado, do Comunicado 111, na forma e conforme disposições da Resolução da 
BM&FBOVESPA nº 300/2004-CA, com a finalidade de fomentar a liquidez dos CRA no mercado 
secundário. 

Remuneração 

Pelos serviços objeto do Contrato de Formador de Mercado, o Formador de Mercado fará jus a 
uma remuneração mensal no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reis reais), equivalente a 
R$84.000,00 (oitenta e quatro mil reais) ao ano, representando aproximadamente 0,0079% 
(setenta e nove décimos de milésimos por cento) em relação ao Valor Total da Emissão, corrigida 
anualmente pelo IPCA, a ser paga líquida de qualquer retenção, dedução e/ou antecipação de 
qualquer tributo, taxa, contribuição e/ou comissão bancária (gross-up), em moeda corrente 
nacional, a cada dia 25 dos meses de março, junho, setembro e dezembro, sendo a primeira 
remuneração calculada pro rata die, desde o primeiro dia de início da negociação do CRA. 

O atraso no pagamento da remuneração do Formador de Mercado, nas condições descritas no 
Contrato de Formador de Mercado e acima, acarretará o acréscimo ao valor devido de multa de 
2% (dois por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sendo certo que caso o atraso 
seja superior a 30 (trinta) dias, incidirá, igualmente, correção monetária “pró-rata”, com base na 
variação do IPCA/IBGE, devida desde de a data do vencimento da respectiva quantia inadimplida 
até o efetivo pagamento, incidente sobre os valores em atraso. 
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DESTINAÇÃO DOS RECURSOS 

Os recursos obtidos com a integralização dos CRA serão utilizados pela Emissora 
exclusivamente para o pagamento do Valor de Desembolso à Devedora. O pagamento do Valor 
de Desembolso somente será realizado mediante a integralização dos CRA Primeira Série, para 
o CDCA I, ou dos CRA Segunda Série, para o CDCA II, conforme estabelecido no Termo de 
Securitização. 

Os Direitos Creditórios do Agronegócio vinculados aos CRA enquadram-se na definição de 
direitos creditórios do agronegócio a que se referem o artigo 23, parágrafo 1º, da Lei 11.076, e o 
artigo 3º da Instrução CVM 600, em razão de: (i) a Devedora inserir-se na atividade de (a) locação 
de máquinas, veículos e equipamentos pesados, com ou sem condutor; e (b) prestação de 
serviços de gerenciamento, gestão e manutenção de frota (preventiva e corretiva); e (ii) nos 
termos do artigo 3º, parágrafo 4º, inciso I, da Instrução CVM 600, os Direitos Creditórios do 
Agronegócio que conferem lastro aos CDCA já estarem devidamente constituídos, válidos e 
eficazes, e terem como clientes (devedores) pessoas jurídicas caracterizadas como Produtores 
Rurais, independentemente da destinação dos recursos a ser dada pelo cliente (devedor) ou pela 
Devedora, enquadrando-se, portanto, no previsto no artigo 23, parágrafo 1º, da Lei 11.076. 

Os recursos captados pela Devedora em decorrência da emissão dos CDCA serão utilizados no 
curso ordinário de seus negócios. 

Para fins da Lei 11.076 e da Instrução CVM 600, os Direitos Creditórios do Agronegócio Lastro 
CDCA são originários de negócios realizados entre a Devedora e os Produtores Rurais, 
relacionados com a prestação dos serviços de locação de máquinas, veículos e equipamentos 
pesados, prestados pela Devedora no âmbito de cada Contrato de Prestação de Serviços. 
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CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO  

Valor dos Direitos Creditórios do Agronegócio 

Os CDCA possuem valor nominal de R$530.000.000,00 (quinhentos e trinta milhões de reais), para 

os CDCA I, e R$530.000.000,00 (quinhentos e trinta milhões de reais), para os CDCA II, na Data de 

Emissão dos CDCA. 

Taxa de Juros dos Direitos Creditórios do Agronegócio 

Taxa de Juros dos CDCA I 

Sobre o valor nominal atualizado do CDCA I ou sobre o saldo do valor nominal atualizado do 

CDCA I, conforme o caso, incidirão juros remuneratórios equivalentes a um determinado 

percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, a ser definido no 

Procedimento de Bookbuilding e formalizado por meio de aditamento ao Termo de Securitização, 

e, em qualquer caso, limitada à maior taxa entre: (i) a taxa interna de retorno do Título Público 

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais, com vencimento em 15 de agosto de 2030, a ser apurada 

conforme as taxas indicativas divulgadas pela ANBIMA em sua página na internet 

(www.anbima.com.br) no fechamento do Dia Útil imediatamente anterior à data de realização do 

Procedimento de Bookbuilding, acrescida exponencialmente de spread de 0,90% (noventa 

centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis; e (ii) 4,85% 

(quatro inteiros e oitenta e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta 

e dois) Dias Úteis, calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, por Dias 

Úteis decorridos, desde a primeira Data de Integralização ou a Data de Pagamento da 

Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento, 

calculada de acordo com a fórmula prevista no CDCA I, calculados de forma exponencial e 

cumulativa pro rata temporis, por Dias Úteis decorridos, desde a primeira Data de Integralização 

ou desde a última Data de Pagamento de Remuneração, conforme o caso, até a Data de 

Pagamento de Remuneração imediatamente subsequente, e pagos ao final de cada Período de 

Capitalização (“Remuneração CDCA I”), nos termos descritos no CDCA I. O Termo de 

Securitização e os CDCAs serão aditados para prever o resultado do Procedimento de 

Bookbuilding, não sendo necessária qualquer aprovação societária adicional por parte da 

Emissora ou da Devedora. 

Taxa de Juros dos CDCA II 

Sobre o valor nominal atualizado do CDCA II ou sobre o saldo do valor nominal atualizado do 

CDCA II, conforme o caso, incidirão juros remuneratórios equivalentes a um determinado 

percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, a ser definido de acordo 

com o Procedimento de Bookbuilding e formalizado por meio de aditamento ao Termo de 

Securitização, e, em qualquer caso, limitada à maior taxa entre: (i) a taxa interna de retorno do Título 

Público Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais, com vencimento em 15 de maio de 2035, a ser 

apurada conforme as taxas indicativas divulgadas pela ANBIMA em sua página na internet 

(www.anbima.com.br) no fechamento do Dia Útil imediatamente anterior à data de realização do 

Procedimento de Bookbuilding, acrescida exponencialmente de spread de 1,00% (um por cento) 

ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis; e (ii) 5,10% (cinco inteiros e dez 

centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculados de 

forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, por Dias Úteis decorridos, desde a primeira 

Data de Integralização ou desde a última Data de Pagamento de Remuneração, conforme o 

caso, até a Data de Pagamento de Remuneração imediatamente subsequente, e pagos ao final 

de cada Período de Capitalização (“Remuneração do CDCA II”), nos termos descritos no CDCA 

II. O Termo de Securitização e os CDCAs serão aditados para prever o resultado do 

Procedimento de Bookbuilding, não sendo necessária qualquer aprovação societária adicional 

por parte da Emissora ou da Devedora. 
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Correção Monetária dos Direitos Creditórios do Agronegócio 

Os Direitos Creditórios do Agronegócio serão objeto de correção monetária, a partir da primeira Data 
de Integralização, pela variação acumulada do IPCA, calculada de forma pro rata temporis por 
Dias Úteis até a liquidação integral, conforme fórmula estabelecida no CDCA. 

Prazo de Vencimento dos CDCA 

Prazo de Vencimento dos CDCA I  

Ressalvadas as hipóteses de pagamento antecipado do CDCA I ou de vencimento antecipado 
das obrigações decorrentes do CDCA I, nos termos previstos no CDCA I, o prazo do CDCA I 
será de 10 (dez) anos, ou 3.652 (três mil, seiscentos e cinquenta e dois) dias, contados da Data 
de Emissão dos CDCA I, vencendo-se, portanto, em 15 de agosto de 2031. 

Prazo de Vencimento dos CDCA II  

Ressalvadas as hipóteses de pagamento antecipado do CDCA II ou de vencimento antecipado 
das obrigações decorrentes do CDCA II, nos termos previstos no CDCA II, o prazo do CDCA II 
será de 15 (quinze) anos, ou 5.479 (cinco mil, quatrocentos e setenta e nove) dias, contados da 
Data de Emissão dos CDCA II, vencendo-se, portanto, em 15 de agosto de 2036. 

Fluxo de Pagamentos dos CDCA 

Pagamento do valor nominal dos CDCA I  

Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de resgate antecipado do CDCA I, de amortização 
antecipada do CDCA I ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes do CDCA I, nos 
termos previstos no CDCA I, o valor nominal atualizado do CDCA I será pago pela Devedora em 3 
(três) parcelas, sendo a primeira parcela devida em 14 de agosto de 2029 e a última na Data de 
Vencimento do CDCA I, conforme cronograma de amortização abaixo previsto:  

Nº da Parcela 
Datas de Amortização 

dos CDCA I 

% de Amortização do Saldo do 
Valor Nominal Atualizado dos CDCA 

I 

1 14/08/2029 33,3333% 

2 14/08/2030 50,0000% 

3 Data de Vencimento do CDCA I 100,00% 

Pagamento do valor nominal dos CDCA II  

Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de resgate antecipado do CDCA II, de amortização 
antecipada do CDCA II ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes do CDCA II, nos 
termos previstos no CDCA II, o valor nominal atualizado do CDCA II será pago pela Devedora em 3 
(três) parcelas, sendo a primeira parcela devida em 14 de agosto de 2034 e a última na Data de 
Vencimento do CDCA II, conforme cronograma de amortização abaixo previsto: 

Nº da Parcela 
Datas de Amortização 

dos CDCA II 
% de Amortização do Saldo do 

Valor Nominal Atualizado dos CDCA 
II 

1 14/08/2034 33,3333% 

2 14/08/2035 50,0000% 

3 Data de Vencimento do CDCA II 100,0000% 

Pagamento da Remuneração do CDCA I  

Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de pagamento antecipado do CDCA I ou de 
vencimento antecipado das obrigações decorrentes do CDCA I, nos termos previstos no CDCA I, a 
Remuneração do CDCA I será paga de forma semestral, sem carência, em cada Data de Pagamento 
de Remuneração do CDCA I, conforme abaixo indicado, ocorrendo o primeiro pagamento em 14 de 
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fevereiro de 2022 e o último, na Data de Vencimento do CDCA I:  

Nº da Parcela Datas de Pagamento da Remuneração do CDCA I 

1 14/02/2022 

2 12/08/2022 

3 14/02/2023 

4 14/08/2023 

5 14/02/2024 

6 14/08/2024 

7 14/02/2025 

8 14/08/2025 

9 13/02/2026 

10 14/08/2026 

11 12/02/2027 

12 13/08/2027 

13 14/02/2028 

14 14/08/2028 

15 14/02/2029 

16 14/08/2029 

17 14/02/2030 

18 14/08/2030 

19 14/02/2031 

20 Data de Vencimento 

Pagamento da Remuneração do CDCA II  

Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de pagamento antecipado do CDCA II ou de 
vencimento antecipado das obrigações decorrentes do CDCA II, nos termos previstos no CDCA II, a 
Remuneração do CDCA II será paga de forma semestral, sem carência, em cada Data de Pagamento 
de Remuneração do CDCA II, conforme abaixo indicado, ocorrendo o primeiro pagamento em 14 de 
fevereiro de 2022 e o último, na Data de Vencimento do CDCA II:  

Nº da Parcela Datas de Pagamento da Remuneração do CDCA II 

1 14/02/2022 

2 12/08/2022 

3 14/02/2023 

4 14/08/2023 

5 14/02/2024 

6 14/08/2024 

7 14/02/2025 

8 14/08/2025 

9 13/02/2026 

10 14/08/2026 

11 12/02/2027 

12 13/08/2027 

13 14/02/2028 

14 14/08/2028 

15 14/02/2029 

16 14/08/2029 

17 14/02/2030 

18 14/08/2030 

19 14/02/2031 

20 14/08/2031 

21 13/02/2032 

22 13/08/2032 

23 14/02/2033 

24 12/08/2033 

25 14/02/2034 
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Nº da Parcela Datas de Pagamento da Remuneração do CDCA II 

26 14/08/2034 

27 14/02/2035 

28 14/08/2035 

29 14/02/2036 

30 Data de Vencimento 

Natureza dos créditos cedidos e disposições contratuais relevantes  

Os Direitos Creditórios do Agronegócio são oriundos dos CDCA, regulados nos termos do CDCA I e 
do CDCA II. 

Foram emitidos 2 (dois) CDCA, cada qual com valor nominal de R$530.000.000,00 (quinhentos 
e trinta milhões de reais), perfazendo o valor total da Emissão de R$1.060.000.000,00 (um 
bilhão e sessenta milhões de reais).  

Sem prejuízo às hipóteses de liquidação dos Patrimônios Separados, conforme constantes do item 
"Liquidação dos Patrimônios Separados" na seção "Informações Relativas aos CRA e à Oferta" deste 
Prospecto, haverá o Resgate Antecipado dos CRA na ocorrência do pagamento antecipado total dos 
CDCA em decorrência (a) de um evento de vencimento antecipado dos CDCA, nos termos da 
Cláusula 12.2 dos CDCA, ou (b) a exclusivo critério da Devedora, e sem a incidência de qualquer 
acréscimo ou penalidade, caso se verifique: (i) a incidência, sobre o pagamento do valor nominal ou 
de remuneração dos CDCA e/ou dos CRA, de novos tributos não incidentes à época da emissão do 
CDCA e/ou dos CRA; e/ou (ii) a majoração de alíquotas de tributos aplicáveis sobre o pagamento do 
valor nominal ou de remuneração dos CDCA e/ou dos CRA, considerando alíquotas já incidentes à 
época da emissão dos CDCA e/ou CRA; e/ou (iii) revogação de isenção ou majoração de alíquotas 
dos tributos sobre o rendimento auferido pela Devedora, vigentes à época da emissão dos CDCA, a 
Emissora. 

Vencimento Antecipado Automático dos CDCA 

Sujeito ao disposto nas Cláusulas 11.1, 11.2 e 12 dos CDCA, a Emissora e/ou o Agente 
Fiduciário, caso esteja administrando os Patrimônios Separados, deverá considerar 
antecipadamente vencidas as obrigações decorrentes dos CDCA, e exigir o imediato pagamento, 
pela Devedora, do valor nominal dos CDCA, acrescido da Remuneração dos CDCA aplicável, 
calculada pro rata temporis desde o primeiro Dia Útil que antecede a primeira Data de 
Integralização dos CRA ou a data de pagamento de Remuneração do CDCA imediatamente 
anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento, sem prejuízo, quando for o caso, 
dos encargos moratórios estabelecidos nos CDCA, na ocorrência de qualquer dos eventos 
previstos nas Cláusulas 11.1 e 11.2 dos CDCA, reproduzidas, respectivamente, nas Cláusulas 
12.2.1 e 12.2.2 do Termo de Securitização, e observados, quando expressamente indicados 
abaixo, os respectivos prazos de cura. 

Eventos de Vencimento Antecipado Automático dos CDCA 

Constituem eventos de vencimento que acarretam o vencimento automático das obrigações 
decorrentes dos CDCA, independentemente de aviso ou notificação, judicial ou extrajudicial, 
aplicando-se o disposto nos CDCA: 

(i) inadimplemento, pela Devedora, de qualquer obrigação pecuniária, principal ou acessória, 
relacionada aos CDCA e/ou aos CRA, não sanado no prazo de 1 (um) Dia Útil da 
respectiva data de pagamento;  

(ii) invalidade, nulidade ou inexequibilidade dos CDCA e/ou do Termo de Securitização 
(inclusive dos documentos que compõe o lastro dos CRA) e/ou de qualquer de suas 
respectivas disposições, neste último caso, que afetem de maneira relevante os direitos 
da Emissora e/ou dos Titulares dos CRA, declarada em decisão judicial, exceto se obtido 
efeito suspensivo em sede recursal; 
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(iii) ocorrência de Redução dos Direitos Creditórios e, consequentemente, de Evento de 
Reforço e Complementação, sem que haja a Recomposição de Direitos Creditórios ou a 
realização do pagamento antecipado dos CDCA, nos termos da Cláusula 12.1 do Termo 
de Securitização; e/ou alteração de qualquer um dos Contratos de Prestação de Serviços 
de modo que referido Contrato deixe de atender aos Critérios de Elegibilidade, sem que 
seja feita a substituição e/ou complementação dos Direitos Creditórios nos termos da 
Cláusula 8.6 dos CDCA, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da efetiva alteração 
do respectivo Contrato de Prestação de Serviços; sendo certo que a Emissora deverá 
receber uma cópia do instrumento que alterar, de qualquer forma, qualquer previsão de 
qualquer um dos Contratos de Prestação de Serviços que gere um Evento de Reforço e 
Complementação; 

(iv) questionamento judicial, pela Devedora e/ou por qualquer Controlada e/ou por qualquer 
Controladora, dos CDCA e/ou de qualquer dos demais Documentos da Operação; 

(v) liquidação, dissolução ou extinção da Devedora; 

(vi) (a) decretação de falência da Devedora; (b) pedido de autofalência formulado pela 
Devedora; (c) pedido de falência da Devedora, formulado por terceiros, e não devidamente 
solucionado, por meio de pagamento ou depósito, rejeição do pedido, suspensão dos 
efeitos da declaração de falência, ou por outro meio cujo efeito seja a extinção ou 
suspensão do procedimento falimentar, em qualquer hipótese no respectivo no prazo 
legal; ou (d) pedido de recuperação judicial ou de recuperação extrajudicial da Devedora, 
independentemente do deferimento do respectivo pedido; 

(vii) declaração do vencimento antecipado de qualquer obrigação financeira da Devedora 
decorrente de operações de captação de recursos realizada no mercado financeiro ou de 
capitais, local ou internacional, cujo saldo da dívida tenha valor individual ou agregado, 
igual ou superior a (a) R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), ou equivalente em 
outras moedas, corrigidos anualmente pela variação positiva do IGP-M; ou (b) 3,5% (três 
inteiros e cinco décimos por cento) do patrimônio líquido da Devedora indicado nas últimas 
demonstrações financeiras consolidadas divulgadas da Devedora, dentre os itens “a” e “b” 
acima o menor, observado que, enquanto existirem dívidas da Devedora cujo valor 
atribuído ao evento previsto neste inciso seja inferior a R$50.000.000,00 (cinquenta 
milhões de reais), prevalece, para fins desta Cláusula, o valor de R$15.000.000,00 (quinze 
milhões de reais);  

(viii) cisão, fusão ou incorporação (incluindo incorporação de ações) da Devedora, observado 
que não será vencimento antecipado se a cisão, fusão ou incorporação (incluindo 
incorporação de ações) cumprir com qualquer dos requisitos a seguir, de forma não-
cumulativa: (a) for previamente autorizada pela Emissora, conforme orientação 
determinada pelos Titulares de CRA em sede de Assembleia de Titulares de CRA; (b) tais 
operações não implicarem alteração do Controle da Devedora; ou (c) for realizada entre 
Devedora (e esta continue existindo) e Controladas; 

(ix) incorporação da Devedora por sociedade sem registro de companhia aberta perante a 
CVM, com a consequente extinção da Emitente; e 

(x) caso a Devedora esteja em mora em relação a quaisquer de suas obrigações pecuniárias 
previstas nos CDCA e/ou nos Documentos da Operação, realize distribuição e/ou 
pagamento de dividendos, juros sobre o capital próprio ou quaisquer outras distribuições 
de lucros, exceto por: (a) dividendos mínimos obrigatórios previstos no artigo 202 da Lei 
das Sociedades por Ações, (b) juros sobre o capital próprio imputados aos dividendos 
obrigatórios, e (c) distribuição de dividendos em ocorrendo excesso de retenção em 
reservas de lucros nos termos do Artigo 199 da Lei das Sociedades por Ações. 

Eventos de Vencimento Antecipado Não-Automático dos CDCA 

Constituem eventos de vencimento não automático ("Eventos de Vencimento Antecipado Não 
Automático") que podem acarretar o vencimento das obrigações decorrentes dos CDCA, aplicando-
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se o disposto na Cláusula 11.2.5 dos CDCA, reproduzido na Cláusula 12.2.4 do Termo de 
Securitização, qualquer dos eventos previstos em lei e/ou qualquer dos eventos descritos na Cláusula 
11.2 dos CDCA, abaixo reproduzidos:  

(i) descumprimento, pela Devedora, de qualquer obrigação não pecuniária prevista nos 
CDCA e em qualquer dos Documentos da Operação, conforme aplicável, não sanado 
(a) no prazo de até 10 (dez) dias corridos a contar do recebimento, pela Devedora, de 
notificação do referido descumprimento; ou (b) no prazo estabelecido pela legislação e/ou 
regulamentação em vigor ou por autoridade competente, conforme o caso, dos prazos 
previstos nas alíneas (a) ou (b), o que for maior; 

(ii) redução de capital social da Devedora em inobservância do §1º do artigo 174 da Lei das 
Sociedades por Ações, exceto se tal redução for realizada nas hipóteses previstas no 
artigo 173 da referida Lei;  

(iii) alteração do objeto social da Devedora, conforme disposto em seu estatuto social vigente 
na data de emissão dos CDCA, de forma a alterar suas atividades principais ou agregar a 
essas atividades novos negócios que tenham prevalência ou que possam representar 
desvios em relação às atividades atualmente desenvolvidas pela Devedora;  

(iv) protesto de títulos contra a Devedora, em valor, individual ou agregado, igual ou superior 
a (a) R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), ou o equivalente em outras moedas, 
corrigidos anualmente pela variação positiva do IGP-M; ou (b) 3,5% (três inteiros e cinco 
décimos por cento) do patrimônio líquido da Devedora indicado nas últimas 
demonstrações financeiras consolidadas divulgadas da Devedora, dentre os itens “a” e “b” 
acima o menor, exceto se, no prazo de 30 (trinta) dias a contar do protesto de título, tiver 
sido comprovado à Emissora que: (I) o(s) protesto(s) foi(ram) cancelado(s) ou 
suspenso(s); ou (II) o(s) protesto(s) foi(ram) efetuado(s) por erro ou má-fé de terceiro e 
tenha sido obtida medida judicial adequada para a anulação ou sustação de seus efeitos; 
ou (III) o valor do(s) título(s) protestado(s) foi(ram) depositado(s) em juízo; ou (IV) o 
montante protestado foi devidamente quitado pela Devedora; ou (V) o(s) protesto(s) 
foi(ram) garantido(s) por garantia(s) aceita(s) em juízo, observado que, enquanto existirem 
dívidas da Devedora cujo valor atribuído ao evento previsto neste inciso seja inferior a 
R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), prevalece, para fins desta Cláusula, o valor 
de R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais); 

(v) descumprimento de decisão judicial transitada em julgado e/ou de qualquer decisão 
arbitral não sujeita a recurso em face da Devedora, em valor, individual ou agregado, igual 
ou superior a (a) R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), ou o equivalente em 
outras moedas, corrigidos anualmente pela variação positiva do IGP-M; ou (b) 3,5% (três 
inteiros e cinco décimos por cento) do patrimônio líquido da Devedora indicado nas últimas 
demonstrações financeiras consolidadas divulgadas da Devedora, dentre os itens “a” e “b” 
acima o menor, observado que, enquanto existirem dívidas da Devedora cujo valor 
atribuído ao evento previsto neste inciso seja inferior a R$50.000.000,00 
(cinquenta milhões de reais), prevalece, para fins desta Cláusula, o valor de 
R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais); 

(vi) cancelamento, suspensão, não renovação ou revogação das autorizações e licenças, 
inclusive ambientais, ou qualquer outro documento similar cujo cancelamento, suspensão, 
não renovação ou revogação, por qualquer motivo, impeça o exercício, pela Devedora 
e/ou por qualquer das Controladas, de suas respectivas atividades principais conforme as 
exercem na data de emissão dos CDCA, por prazo superior a 30 (trinta) dias corridos 
contados a partir da data em que as atividades forem suspensas ou interrompidas, que, 
em qualquer caso, resultem em um Efeito Adverso Relevante;  

(vii) comprovação de que qualquer das declarações prestadas pela Devedora nos CDCA e/ou 
em qualquer dos demais Documentos da Operação são, na data em que foram prestadas, 
(a) falsas ou enganosas, ou (b) materialmente incompletas ou incorretas; 
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(viii) inadimplemento (observados os respectivos prazos de cura, se houver), pela Devedora 
e/ou por qualquer das suas Controladas, de qualquer de suas obrigações financeiras 
decorrentes de operações no mercado financeiro e de capitais, em valor, igual ou superior 
a (a) R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), ou o equivalente em outras moedas, 
corrigidos anualmente pela variação positiva do IGP-M; ou (b) 3,5% (três inteiros e cinco 
décimos por cento) do patrimônio líquido da Devedora indicado nas últimas 
demonstrações financeiras consolidadas divulgadas da Devedora, dentre os itens “a” e “b” 
acima o menor, observado que, enquanto existirem dívidas da Devedora cujo valor 
atribuído ao evento previsto neste inciso seja inferior a R$50.000.000,00 
(cinquenta milhões de reais), prevalece, para fins desta Cláusula, o valor de 
R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais); 

(ix) arresto, sequestro ou penhora de ativo(s) da Devedora em valor, individual ou agregado, 
que corresponda a montante igual ou superior a 25% (vinte e cinco por cento) do 
patrimônio líquido da Devedora indicado nas últimas demonstrações financeiras 
consolidadas divulgadas da Devedora, exceto se tenha sido obtida medida judicial 
adequada para a suspensão de seus efeitos dentro de 15 (quinze) Dias Úteis a contar de 
sua ocorrência; 

(x) liquidação, dissolução ou extinção ou, ainda, a alienação de Controle de qualquer 
Controlada para terceiros que não sejam a Devedora ou a Controladora da Devedora, 
exceto por: (a) aquelas que se encontrem inativas e/ou inoperantes e/ou não contribuem 
para o faturamento da Devedora; e (b) reorganizações societárias não vedadas no inciso 
(viii) da Cláusula 11.1 dos CDCA, reproduzida na alínea (viii) da Cláusula 12.2.1 do Termo 
de Securitização; 

(xi) (a) decretação de falência de qualquer Controlada; (b) pedido de autofalência formulado 
por qualquer Controlada; (c) pedido de falência de qualquer Controlada, formulado por 
terceiros e não devidamente solucionado, por meio de pagamento ou depósito, rejeição 
do pedido, suspensão dos efeitos da declaração de falência, ou por outro meio cujo efeito 
seja a extinção ou suspensão do procedimento falimentar, em qualquer hipótese no 
respectivo prazo legal; ou (d) pedido de recuperação judicial ou de recuperação 
extrajudicial de qualquer Controlada, independentemente do deferimento do respectivo 
pedido e desde que tais eventos ocasionem um Efeito Adverso Relevante; 

(xii) ocorrência da alienação do Controle da Devedora; 

(xiii) constituição de ônus ou gravames sobre a somatória das linhas do balanço patrimonial, 
em bases consolidadas, de (a) ativo imobilizado disponibilizado para venda, (b) estoques, 
exceto as linhas (I) perdas estimadas de estoque; e (II) outros, (c) veículos (imobilizado) e 
(d) máquinas e equipamentos (imobilizado) (“Frota”) da Devedora e/ou de qualquer 
controlada, exceto (x) por ônus constituído em garantia de financiamento para aquisição 
do próprio bem onerado; ou (y) caso a partir do momento da contratação da dívida e 
respectiva constituição do ônus, a Devedora possua e mantenha a Frota desonerada num 
total equivalente ou superior a 1,25x o saldo devedor dos CRA, conforme as últimas 
demonstrações financeiras consolidadas divulgadas da Devedora, observado que 
qualquer contratação de dívida e respectiva constituição de ônus que gere uma Frota 
desonerada abaixo de 1,25x o saldo devedor dos CRA, deverá ter o ônus compartilhado, 
de forma pari passu, em até 30 (trinta) Dias Úteis com os Titulares de CRA; ou (z) se 
previamente aprovado pelos Titulares de CRA representando, no mínimo, 2/3 (dois terços) 
dos CRA em Circulação, em Assembleia Geral de Titulares de CRA convocada com esse 
fim; 

(xiv) ocorrência do vencimento antecipado não automático de qualquer dos CDCA; ou 

(xv) durante o prazo de vigência dos CDCA, não atendimento pela Devedora dos Índices 
Financeiros da Devedora indicados a seguir, apurados com base nas demonstrações 
financeiras consolidadas da Devedora (“Demonstrações Financeiras”) e/ou nas 
informações trimestrais consolidadas da Emitente (“ITRs”). O Índice Financeiro será 
acompanhado trimestralmente pela Emissora em até 15 (quinze) dias corridos após o 
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recebimento, pela Emissora, das Demonstrações Financeiras e/ou ITRs da Devedora, a 
serem entregues pela Devedora à Securitizadora, acompanhadas de relatório de revisão 
especial, emitido por auditor independente registrado na CVM, conforme aplicável, 
acompanhadas de memória de cálculo do Índice Financeiro, sendo que a primeira 
verificação para fins deste subitem ocorrerá após a divulgação das ITRs com relação ao 
terceiro trimestre de 2021 (período encerrado em 30 de setembro de 2021) e as demais 
verificações ocorrerão até o pagamento integral do obrigações decorrentes dos CDCA. No 
caso de impossibilidade de acompanhamento desse Índice Financeiro pela Emissora, 
poderá este solicitar à Devedora e/ou aos seus auditores independentes todos os 
eventuais esclarecimentos adicionais que se façam necessários:  

(a) Razão entre Dívida Financeira Líquida para Fins de Covenants e o EBITDA 
Consolidado para Fins de Covenants, igual ou inferior a 3,75x.  

Recomposição dos Direitos Creditórios e Pagamento Antecipado dos CDCA 

Na ocorrência de um Evento de Reforço e Complementação decorrente da Redução dos Direitos 
Creditórios do Agronegócio Lastro dos CDCA, a Devedora obriga-se a: (i) realizar a 
Recomposição dos Direitos Creditórios do Agronegócio Lastro dos CDCA nos termos da 
Cláusula 8.5 dos CDCA, a ser formalizada no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias contados 
do evento que causou a Redução dos Direitos Creditórios do Agronegócio Lastro dos CDCA e, 
consequentemente, o Evento de Reforço e Complementação; ou (ii) caso não seja observado o 
prazo previsto no item (i), acima, em até 30 (trinta) dias contados do decurso do prazo previsto 
no item (i), acima, realizar o pagamento antecipado parcial dos CDCA, na respectiva proporção 
do saldo devedor de cada CDCA e de modo que o Valor dos Direitos Creditórios permaneça 
maior ou igual à somatória do saldo do valor nominal do CDCA I e ao saldo do valor nominal do 
CDCA II, todos apurados após o pagamento antecipado parcial dos CDCA na forma prevista nos 
CDCA. 

Observado o previsto abaixo e na Cláusula 8.2 dos CDCA, entende-se por “Redução dos 
Direitos Creditórios do Agronegócio Lastro dos CDCA” a redução dos valores e/ou prazos 
dos Direitos Creditórios do Agronegócio Lastro dos CDCA decorrente, cumulativamente, de: 
(a) rescisão, extinção ou alteração dos Contratos de Prestação de Serviços; e (b) redução do 
Valor dos Direitos Creditórios do Agronegócio Lastro dos CDCA para valor total inferior à 
somatória do valor nominal do CDCA I e do valor nominal do CDCA II, ou seus respectivos saldos, 
conforme o caso. 

Observado o previsto no parágrafo abaixo e na Cláusula 8.2 dos CDCA, não serão considerados 
Redução dos Direitos Creditórios: (i) a extinção de Contratos de Prestação de Serviços 
decorrente de seu vencimento ordinário, conforme indicado nas condições dos Contratos de 
Prestação de Serviços previstas no Anexo I aos CDCA; (ii) o regular pagamento dos clientes 
(devedores) dos Contratos de Prestação de Serviços; e/ou (iii) o mero inadimplemento dos 
clientes (devedores) dos Contratos de Prestação de Serviços, dentro dos respectivos prazos de 
cura.  

Sem prejuízo do disposto acima, a Devedora obriga-se a manter vinculado a cada CDCA, Direitos 
Creditórios do Agronegócio Lastro dos CDCA oriundos de pelo menos 1 (um) Contrato de 
Prestação de Serviços. Caso seja constatada, a qualquer tempo, a inexistência de Direito 
Creditório do Agronegócio Lastro dos CDCA vinculado a qualquer dos CDCA oriundo de pelo 
menos 1 (um) Contrato de Prestação de Serviços, a Devedora obriga-se a: (i) apresentar à 
Securitizadora, para fins de vinculação ao referido CDCA, com a respectiva formalização de 
referida vinculação no prazo de até 90 (noventa) dias contados da ocorrência do respectivo 
evento, Direitos Creditórios do Agronegócio Lastro dos CDCA oriundos de, pelo menos, 1 (um) 
novo Contrato de Prestação de Serviços, que cumpram os Critérios de Elegibilidade; ou (ii) caso 
não seja observado o prazo previsto no item (i), acima, realizar o pagamento antecipado total do 
referido CDCA.  

Fica desde já estabelecido que o pagamento antecipado parcial do CDCA I, previsto acima e na 
Cláusula 8 dos CDCA, ficará limitado a 98,00% (noventa e oito por cento) do valor nominal 
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atualizado de cada CDCA, após o qual a Devedora deverá efetuar o pagamento integral do Valor 
de Resgate. 

Em caso de pagamento antecipado parcial de qualquer dos CDCA, previsto acima e na Cláusula 
8 dos CDCA, o saldo do valor nominal dos CDCA remanescente permanecerá sujeito às 
previsões de cada respectivo CDCA, que permanecerão em vigor até a o vencimento do 
respectivo CDCA. 

Na hipótese de ocorrência de um Evento de Reforço e Complementação decorrente da Redução 
dos Direitos Creditórios do Agronegócio, ou, ainda, em caso de substituição e/ou 
complementação dos Direitos Creditórios do Agronegócio por qualquer motivo, nos termos da 
Cláusula 8 do Termo de Securitização, a Emissora e o Agente Fiduciário serão responsáveis 
pela verificação do atendimento dos Critérios de Elegibilidade, nos termos do Termo de 
Securitização e dos CDCA, bem como da suficiência dos novos créditos a serem dados em 
substituição aos Direitos Creditórios do Agronegócio atualmente vinculados aos CDCA para fins 
da Emissão.  

Tipos de garantias 

Não obstante o penhor legal sobre os Direitos Creditórios dos CDCA, nos termos do artigo 32 da 

Lei 11.076, não há garantias adicionais, reais ou pessoais, constituídas no âmbito dos CDCA.  

Devedora 

A Devedora tem por objeto social (a) a locação de máquinas, veículos e equipamentos pesados, 

com ou sem condutor; (b) a prestação dos serviços de gerenciamento, gestão e manutenção de 

frota (preventiva e corretiva); (c) a intermediação e agenciamento de serviços e negócios 

relacionados e/ou decorrentes da exploração das atividades mencionadas nos itens anteriores; 

e (d) a participação em outras sociedades, como sócia ou acionista. 

Autorização para a Emissão 

A celebração dos CDCA e dos demais Documentos da Operação foram aprovadas em Reunião 

do Conselho de Administração da Devedora realizada em [•] de [•] de 2021, cuja ata será 
publicada na rede mundial de computadores, nas páginas da CVM, da B3 e da Devedora, em 
atendimento ao disposto no artigo 289, da Lei das Sociedades por Ações e da Deliberação CVM 
nº 829, de 27 de setembro de 2019.  

Procedimentos de cobrança e pagamento pelo Agente Fiduciário e de outros prestadores 

de serviço em relação a inadimplências, perdas, falências, recuperação 

As atribuições de controle e cobrança dos Direitos Creditórios do Agronegócio em caso de 
inadimplências, perdas, falências e recuperação judicial da Devedora caberá à Emissora, 
conforme procedimentos previstos na legislação cível e falimentar aplicáveis, e conforme 
deliberação dos Titulares dos CRA em assembleia. 

Adicionalmente, nos termos do artigo 12 da Resolução CVM 17, no caso de inadimplemento de 
quaisquer condições da emissão, o Agente Fiduciário deve usar de toda e qualquer medida 
prevista em lei ou no Termo de Securitização para proteger direitos ou defender os interesses 
dos Titulares de CRA. Os custos decorrentes da cobrança dos Direitos Creditórios do 
Agronegócio inadimplidos serão arcadas pelos Patrimônios Separados, sendo que não serão 
constituídas provisões ou fundos de reserva para a cobrança judicial ou extrajudicial dos Direitos 
Creditórios do Agronegócio inadimplidos. 

Prestação de serviços de consultoria especializada, gestão, custódia e cobrança de 
créditos inadimplidos 

No âmbito da Emissão e da Oferta, não foi contratado prestador de serviços de consultoria 
especializada, gestão, custódia e cobrança de créditos inadimplidos, razão pela qual não consta 
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do presente Prospecto descrição dos procedimentos adotados pela Emissora para verificar o 
cumprimento das obrigações de tais prestadores de serviços. 

Assim, em caso de inadimplemento dos Direitos Creditórios do Agronegócio, a Emissora ou o 
Agente Fiduciário poderão promover as medidas judiciais cabíveis, iniciando a execução por 
quantia certa contra devedor ou qualquer outra medida que entender cabível. 

Procedimentos para recebimento e cobrança dos Direitos Creditórios do Agronegócio e 
segregação dos valores recebidos quando da liquidação dos Direitos Creditório do 
Agronegócio 

A cobrança dos Direitos Creditórios do Agronegócio será realizada pela Emissora em 
observância às disposições estabelecidas no Termo de Securitização. 

A arrecadação, o controle e a cobrança dos Direitos Creditórios do Agronegócio são atividades 
que serão realizadas pela Emissora, ou por terceiros por ela contratados, cabendo-lhes: 
(i) controlar a evolução dos Direitos Creditórios do Agronegócio; (ii) controlar o recebimento, de 
forma direta e exclusiva, de todos os pagamentos que vierem a ser efetuados por conta dos 
Direitos Creditórios do Agronegócio, inclusive a título de pagamento ou vencimento antecipado 
dos Direitos Creditórios do Agronegócio, deles dando quitação; e (iii) proceder à administração 
e alocação dos recursos mantidos nas Contas dos Patrimônios Separados. 

De acordo com o Termo de Securitização, foram instituídos os Patrimônios Separados sobre os 
Direitos Creditórios do Agronegócio representado pelos CDCA, bem como todos e quaisquer 
direitos, garantias, privilégios, preferências, prerrogativas e ações inerentes aos Direitos 
Creditórios do Agronegócio, tais como multas, juros, penalidades, indenizações e demais 
acessórios eventualmente devidos, originados dos Direitos Creditórios do Agronegócio, na forma 
do artigo 39 da Lei 11.076 e do artigo 9º da Lei 9.514. Destacam-se do patrimônio da Emissora 
e constituem Patrimônios Separados, destinando-se especificamente à liquidação dos CRA, bem 
como ao pagamento dos respectivos custos de administração e obrigações fiscais. 

Os Patrimônios Separados serão liquidados na forma descrita na subseção "Liquidação dos 
Patrimônios Separados", na seção "Informações Relativas aos CRA e à Oferta". 

Principais características da Devedora 

Para maiores informações sobre a Devedora, vide seção "Informações Relativas à Devedora" 
deste Prospecto, Formulário de Referência da Devedora, disponível no website da CVM e da 
Devedora, bem como as Demonstrações Financeiras Combinadas Carve-Out referente ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, as Demonstrações Financeiras 
referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e em 31 de dezembro 
de 2020 e as Informações Trimestrais referentes ao período findo em 31 de março de 2021, 
anexas a este Prospecto.  

Informações estatísticas sobre inadimplementos, perdas e pré-pagamento  

Os Direitos Creditórios do Agronegócio são representados pelos CDCA e devidos por um único 
devedor, a Devedora. Nesse contexto, a Devedora emitiu os CDCA em favor da Emissora 
especificamente no âmbito da emissão dos CRA e da Oferta. Por essa razão, não existem, na 
data deste Prospecto, informações estatísticas sobre inadimplementos, perdas ou pré-
pagamento dos Direitos Creditórios do Agronegócio que compõem os Patrimônios Separados, 
compreendendo um período de 3 (três) anos imediatamente anteriores à data da Oferta, mesmo 
tendo sido realizados esforços razoáveis para obtê-las. 

Ainda, para os fins do disposto no item 2.6 do Anexo III-A da Instrução CVM 400, não houve 
inadimplência, perda e/ou pré-pagamento da Devedora em relação a créditos de mesma 
natureza dos Direitos Creditórios do Agronegócio que lastreiam a presente Emissão, ou seja, 
todo e qualquer título de dívida emitido pela Devedora, compreendendo um período de 3 (três) 
anos imediatamente anteriores à data deste Prospecto. 
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Adicionalmente, não obstante tenham envidado esforços razoáveis, a Emissora e os 
Coordenadores declaram, nos termos do item 2.7 do Anexo III-A da Instrução CVM 400, não ter 
conhecimento de informações estatísticas sobre inadimplemento, perdas e pré-pagamento de 
direitos creditórios do agronegócio da mesma natureza aos Direitos Creditórios do Agronegócio 
decorrentes dos CDCA, adquiridos pela Emissora para servir de lastro à presente Emissão, ou 
seja, todo e qualquer título de dívida emitido pela Devedora, e não haver obtido informações 
consistentes e em formatos e datas-bases passíveis de comparação relativas à emissões de 
certificados de recebíveis do agronegócio que acreditam ter características e carteiras 
semelhantes às da presente Emissão, que lhes permita apurar informações com maiores 
detalhes. 

Nível de concentração dos Direitos Creditórios do Agronegócio 

Os Direitos Creditórios do Agronegócio são devidos unicamente pela Devedora, possuindo, 
dessa forma, concentração de 100% (cem por cento) num único devedor.  

Taxa de desconto na aquisição dos Direitos Creditórios do Agronegócio 

Não foram praticadas taxas de desconto pela Emissora na aquisição dos Direitos Creditórios do 
Agronegócio. 

Direitos Creditórios do Agronegócio Lastro dos CDCA 

Os Direitos Creditórios do Agronegócio são assim considerados pela sua destinação e são 
consubstanciados nos CDCA emitidos pela Devedora, conforme relação comercial da Devedora 
com os Produtores Rurais, conforme tabela a seguir, por meio dos Contratos de Prestação de 
Serviços. Esses Contratos de Prestação de Serviços têm por objeto a locação de máquinas, 
veículos e equipamentos pesados, com ou sem condutor, celebrados com produtores rurais, ou 
cooperativa de produtores rurais, para serem exclusivamente utilizados para a execução de 
atividades agrícolas. 
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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 e suas 
atividades e diversos riscos a que estão sujeitas, ao setor do agronegócio, aos Direitos 
Creditórios 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 neste Prospecto, bem como consultar os profissionais que julgar 
necessários antes de tomar uma decisão de investimento. Abaixo são exemplificados, de forma 
não exaustiva, alguns dos riscos envolvidos na subscrição e aquisição dos CRA, outros riscos e 
incertezas ainda não conhecidos ou que hoje sejam considerados imateriais, também poderão 
ter um efeito adverso sobre a Securitizadora e/ou sobre a Devedora. Na ocorrência de qualquer 
das hipóteses abaixo, os CRA podem não ser pagos ou ser pagos apenas parcialmente, gerando 
uma perda para o Investidor. 

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 os fatores de risco disponíveis no 
Formulário de Referência da Emissora, as demais informações contidas neste Prospecto e em 
outros documentos da Oferta, devidamente assessorados por seus consultores jurídicos e/ou 
financeiros. 

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 ou sobre a 
Devedora, quer se dizer que o risco, incerteza 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 ou da Devedora, 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 fatores de risco relacionados à Securitizadora, seus Controladores, seus acionistas, suas 
Controladas, seus investidores e ao seu ramo de atuação, conforme aplicável, estão disponíveis 
em seu Formulário de Referência, no item 4 “Fatores de Risco”, incorporados por referência a 
este Prospecto. 

Riscos Relacionados a Fatores Macroeconômicos 

Política Econômica do Governo Federal 

A economia brasileira tem sido marcada por frequentes, e por vezes, significativas intervenções 
do Governo Federal, que modificam as políticas monetárias, de crédito, fiscal e outras para 
influenciar a economia do Brasil. 

As ações do Governo Federal para controlar a inflação e efetuar outras políticas envolveram, no 
passado, controle de salários e preços, desvalorização da moeda, controles no fluxo de capital 
e determinados limites sobre as mercadorias e serviços importados, dentre outras. A Emissora 
não tem controle sobre quais medidas ou políticas que o Governo Federal poderá adotar no 
futuro e não pode prevê-las. Os negócios, os resultados operacionais e financeiros e o fluxo de 
caixa da Emissora podem ser adversamente afetados em razão de mudanças na política pública 
federal, estadual e/ou municipal, e por fatores como: 

• variação nas taxas de câmbio;  

• controle de câmbio;  

• índices de inflação;  

• flutuações nas taxas de juros;  
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• expansão ou retração da economia;  

• alterações nas legislações fiscais e tributárias;  

• falta de liquidez nos mercados doméstico, financeiro e de capitais;  

• racionamento de energia elétrica;  

• instabilidade de preços;  

• eventos diplomáticos adversos;  

• política de abastecimento, inclusive criação de estoques reguladores de commodities;  

• política fiscal e regime tributário; e  

• medidas de cunho político, social e econômico que ocorram ou possam afetar o País.  

As políticas adotadas pelo Governo Federal poderão afetar negativamente a economia, os 
negócios ou desempenho financeiro dos Patrimônios Separados e por consequência dos CRA. 
Tradicionalmente, a influência do cenário político do país no desempenho da economia brasileira 
e crises políticas tem afetado a confiança dos investidores e do público em geral, o que resulta na 
desaceleração da economia e aumento da volatilidade dos títulos emitidos por companhias 
brasileiras.  

Atualmente, os mercados brasileiros estão vivenciando uma maior volatilidade devido às 
incertezas decorrentes da operação Lava-Jato e seus impactos sobre a economia brasileira e o 
ambiente político. Além disso, desde 2011, o Brasil vivenciou, de maneira agregada, uma 
desaceleração econômica. As taxas de crescimento do Produto Interno Bruto foram de 1,00% 
(um por cento) em 2017, -3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento negativos) em 2016, -
3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento negativos) em 2015, 0,5% (cinco décimos por 
cento) em 2014, 3,0% (três por cento) em 2013, 1,8% (um inteiro e oito décimos por cento) em 
2012 e 3,9% (três inteiros e nove décimos por cento) em 2011, em comparação com um 
crescimento de 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento) em 2010. O baixo crescimento da 
economia brasileira, as incertezas e outros acontecimentos futuros da economia brasileira 
poderão prejudicar as atividades e resultados operacionais da Emissora e da Devedora e, 
consequentemente, sua capacidade de pagamento dos CDCA e, consequentemente, dos CRA. 

Efeitos da Política Anti-Inflacionária 

Historicamente, o Brasil enfrentou índices de inflação consideráveis. A inflação e as medidas do 
Governo Federal para combatê-la, combinadas com a especulação de futuras políticas de 
controle inflacionário, contribuíam para a incerteza econômica e aumentavam a volatilidade do 
mercado de capitais brasileiro. As medidas do Governo Federal 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 tomadas pelo Governo Federal, incluindo ajustes na taxa de juros, intervenção 
no mercado de câmbio e ações para ajustar ou fixar o valor do Real, podem ter um efeito material 
desfavorável sobre a economia brasileira e sobre os ativos que lastreiam esta Emissão. 

Em 1994, foi implementado o plano de estabilização da moeda (denominado Plano Real). Desde 

então, no entanto, por diversas razões, tais como crises nos mercados financeiros internacionais, 

mudanças da política cambial, eleições presidenciais, entre outras ocorreram novos “repiques” 

inflacionários. Por exemplo, a inflação apurada pela variação do IPCA nos últimos anos vem 

apresentando oscilações, sendo que em 2009 foi de 4,31%, em 2010 subiu para 5,91%, em 2011 

atingiu o teto da meta com 6,5%, recuou em 2012 para 5,84%, fechou 2013 em 5,91%, fechou 

2014 em 6,41%, 2015 em 10,67%, 2016 em 6,28%, 2017 em 2,94%, 2018 em 3,75%, 2019 em 

4,31%, 2020 em 4,52%. Até maio de 2021, a inflação acumulada nos últimos 12 meses se 

encontrava em 8,06%. A elevação da inflação poderá reduzir a taxa de crescimento da economia, 
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causando, inclusive, recessão no País, o que pode afetar adversamente os negócios da 

Devedora, influenciando negativamente sua capacidade produtiva e de pagamento, podendo 

afetar adversamente os Titulares de CRA. 

Instabilidade da taxa de câmbio e desvalorização do real 

A moeda brasileira tem historicamente sofrido frequentes desvalorizações. No passado, o 

Governo Federal implementou diversos planos econômicos e fez uso de diferentes políticas 

cambiais, incluindo desvalorizações repentinas, pequenas desvalorizações periódicas (durante 

as quais a frequência dos ajustes variou de diária a mensal), sistemas de câmbio flutuante, 

controles cambiais e dois mercados de câmbio. As desvalorizações cambiais em períodos de 

tempo mais recentes resultaram em flutuações significativas nas taxas de câmbio do Real frente 

ao Dólar em outras moedas. Não é possível assegurar que a taxa de câmbio entre o Real e o 

Dólar irá permanecer nos níveis atuais. 

Verificou-se, historicamente, curtos períodos de oscilações significativas nas taxas de câmbio, 

particularmente nos últimos 10 anos. Em 2013, o Real apresentou desvalorização de 15% frente 

ao dólar influenciado pelo desempenho da economia brasileira, pela recuperação da economia 

dos Estados Unidos e pela instabilidade econômica no mercado internacional. Em 2014, apesar 

do fraco desempenho da economia brasileira e da recuperação da economia norte-americana, o 

Real se manteve relativamente estável em relação ao dólar até setembro, quando começou a 

desvalorizar, encerrando o ano com uma desvalorização de 13%. 

Em 2015, a instabilidade política, o rebaixamento da nota de crédito soberano do Brasil e a 

expectativa de um aumento da taxa de juros pelo Federal Reserve System contribuíram para 

uma desvalorização de 47% do Real frente ao dólar. Em 2016, o Real valorizou 17% frente ao 

dólar, marcando o primeiro ano em que o Real se valorizou frente ao dólar desde 2011, apesar 

da instabilidade política remanescente e dos contínuos sinais de retração da economia brasileira. 

Isso deveu-se principalmente à melhora da percepção do ambiente político brasileiro, seguida 

do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e de certas medidas de estabilização 

propostas pelo então Presidente Michel Temer. Em 29 de dezembro de 2017, a taxa de câmbio 

Real/Dólar estava R$3,31, aumentou para R$4,03 ao final de 2019, o que correspondeu a uma 

variação cambial positiva de 16,92% no ano de 2018 e de 3,50% no ano de 2019. Já em 31 de 

dezembro de 2020, a taxa de câmbio Real/Dólar atingiu R$5,20, especialmente devido à crise 

gerada pela pandemia do COVID-19. Não é possível garantir o comportamento da taxa de 

câmbio. 

As depreciações ou apreciações do Real frente ao Dólar também podem criar pressões 

inflacionárias adicionais no Brasil que podem afetar negativamente a liquidez da Securitizadora 

e da Devedora. 

Efeitos da Elevação Súbita da Taxa de juros 

A elevação súbita da taxa de juros pode reduzir a demanda do investidor por títulos e valores 

mobiliários de companhias brasileiras e por títulos que tenham seu rendimento pré-fixado em 

níveis inferiores aos praticados no mercado após a elevação da taxa de juros. Neste caso, a 

liquidez dos CRA pode ser afetada desfavoravelmente. 

Efeitos da Retração no Nível da Atividade Econômica 

Nos últimos anos, o crescimento da economia brasileira, aferido por meio do PIB, tem 

desacelerado. A retração no nível da atividade econômica poderá significar uma diminuição na 

securitização dos recebíveis do agronegócio, trazendo, por consequência, uma ociosidade 

operacional à Securitizadora e à Devedora. 
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Alterações na legislação tributária do Brasil poderão afetar adversamente os resultados 
operacionais da Securitizadora e da Devedora 

O Governo Federal regularmente implementa alterações no regime fiscal, que afetam os 
participantes do setor de securitização, a Securitizadora, a Devedora e seus respectivos clientes. 
Essas alterações incluem mudanças nas alíquotas e, ocasionalmente, a criação de tributos e a 
cobrança de tributos temporários, cuja arrecadação é associada a determinados propósitos 
governamentais específicos. Algumas dessas medidas poderão resultar em aumento da carga 
tributária da Securitizadora e da Devedora, que poderá, por sua vez, influenciar sua lucratividade 
e afetar adversamente os preços de serviços e seus resultados. Não há garantias de que a 
Securitizadora e a Devedora serão capazes de manter seus preços, o fluxo de caixa ou a sua 
lucratividade se ocorrerem alterações significativas nos tributos aplicáveis às suas operações. 

As condições da economia e da política brasileiras e a percepção dessas condições no 
mercado internacional impactam diretamente os negócios da Securitizadora e da 
Devedora, bem como o acesso ao mercado de capitais e ao mercado de dívida 
internacional e podem afetar adversamente os resultados de operações e condições 
financeiras da Securitizadora e da Devedora 

Atualmente, o mercado brasileiro tem vivenciado alta volatilidade devido às incertezas derivadas 
da investigação em curso denominada "Lava Jato", conduzida pelo Ministério Público Federal, e, 
também, dos impactos desta investigação no ambiente econômico e político do Brasil. Membros 
do governo federal brasileiro, do seu braço legislativo e membros da alta administração de 
grandes empresas estatais têm sido acusados de corrupção política pelo possível recebimento 
de propina em contratos oferecidos pelo governo federal a empresas de infraestrutura, petróleo 
e gás e de construção. Tal investigação já tem causado impacto negativo na imagem e na 
reputação das empresas implicadas e na percepção geral do mercado acerca da economia 
brasileira. O futuro desenvolvimento das políticas do Governo Brasileiro e/ou a incerteza com 
relação ao fato de se e quando tais políticas e regulamentos venham a ser implementados, pode 
causar à Emissora efeito material adverso e afetar suas atividades. 

Não podemos prever o resultado de qualquer daquelas alegações da operação “Lava Jato”, nem 
mesmo, os efeitos que estas terão na economia brasileira, na Securitizadora e/ou na Devedora. 
O futuro desenvolvimento das políticas do governo brasileiro e/ou a incerteza com relação ao 
fato de se e quando tais políticas e regulamentos venham a ser implementadas, fatos que estão 
fora do controle da Securitizadora ou da Devedora, podem causar-lhes efeito material adverso e 
afetar a suas atividades. 

Ambiente Macroeconômico Internacional e Efeitos Decorrentes do Mercado Internacional 

Os valores de títulos e valores mobiliários emitidos no mercado de capitais brasileiro são 
influenciados pela percepção de risco do Brasil, de outras economias emergentes e da 
conjuntura econômica internacional. A deterioração da boa percepção dos investidores 
internacionais em relação à conjuntura econômica brasileira poderá ter um efeito adverso sobre 
a economia nacional e os títulos e valores mobiliários emitidos no mercado de capitais doméstico. 
Ademais, acontecimentos negativos no mercado financeiro e de capitais brasileiro, eventuais 
notícias ou indícios de corrupção em companhias abertas e em outros emissores de títulos e 
valores mobiliários e a não aplicação rigorosa das normas de proteção dos investidores ou a falta 
de transparência das informações ou, ainda, eventuais situações de crise na economia brasileira 
e em outras economias poderão influenciar o mercado de capitais brasileiro e impactar 
negativamente os títulos e valores mobiliários emitidos no Brasil. Diferentes condições 
econômicas em outros países podem provocar reações dos investidores, reduzindo o interesse 
pelos investimentos no mercado brasileiro e causando, por consequência, um efeito adverso no 
valor de mercado dos títulos e valores mobiliários de emissores brasileiros e no preço de 
mercado dos CRA. 

Acontecimentos Recentes no Brasil 

Os investidores devem atentar para o fato de que a economia brasileira recentemente enfrentou 
algumas dificuldades e revezes e poderá continuar a declinar, ou deixar de melhorar, o que pode 
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afetar negativamente a Emissora e a Devedora. A classificação de crédito do Brasil enquanto 
nação (sovereign credit rating), foi rebaixada pela Standard & Poor’s Rating Services de “BB” 
para “BB-”, e pela Moody’s América Latina Ltda. de “Baa3” para “Ba2”, o que pode contribuir para 
um enfraquecimento da economia brasileira, bem como pode aumentar o custo de captação de 
recursos pela Emissora e pela Devedora. Qualquer deterioração nessas condições pode afetar 
adversamente a capacidade operacional e/ou financeira Emissora e da Devedora e, 
consequentemente, sua capacidade de pagamento e de condução de seus respectivos negócios. 

Redução de Investimentos Estrangeiros no Brasil 

Uma eventual 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, a taxas 
de juros mais elevadas. Igualmente, eventual elevação significativa nos índices de inflação 
brasileiros e a atual desaceleração da economia 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, o 
que pode impactar adversamente na capacidade operacional e/ou de pagamento da Emissora e 
da Devedora. 

Acontecimentos e mudanças na percepção de riscos em outros países, sobretudo em 
economias desenvolvidas, podem prejudicar o preço de mercado dos valores mobiliários 
globais 

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 
economias desenvolvidas e emergentes. A reação dos investidores aos acontecimentos nesses 
outros países pode causar um efeito sobre o valor de mercado dos valores mobiliários das 
companhias brasileiras, aumentando, inclusive, a volatilidade de tais valores mobiliários. 

A inflação e os esforços da ação governamental de combate à inflação podem contribuir 
significativamente para a incerteza econômica no Brasil e podem provocar efeitos 
adversos nos negócios da Securitizadora e da Devedora 

Historicamente, o Brasil vem experimentando altos índices de inflação. A inflação, combinada 
com a especulação pública sobre possíveis medidas futuras, tiveram efeitos negativos 
significativos sobre a economia brasileira, contribuindo para a incerteza econômica existente no 
Brasil e para o aumento da volatilidade do mercado de valores mobiliários brasileiro. 

As medidas do Governo Federal em relação à inflação frequentemente têm incluído uma 
manutenção de política monetária restritiva com altas taxas de juros, restringindo assim a 
disponibilidade de crédito e reduzindo o crescimento econômico. As taxas de juros têm flutuado 
de maneira significativa. 

Futuras medidas do Governo Federal, inclusive aumento ou redução das taxas de juros, 
intervenção no mercado de câmbio e ações para ajustar ou fixar o valor do Real poderão 
desencadear um efeito material desfavorável sobre a economia brasileira, a Securitizadora e 
também sobre a Devedora, podendo impactar negativamente o desempenho financeiro dos 
CRA. Pressões inflacionárias podem levar a medidas de intervenção do Governo Federal sobre 
a economia, incluindo a implementação de políticas governamentais, que podem ter um efeito 
adverso nos negócios, condição financeira e resultados da Securitizadora e da Devedora. 

Interferência do Governo Brasileiro na economia pode causar efeitos adversos nos 
negócios da Securitizadora e da Devedora 

O Governo Brasileiro tem poderes para intervir na economia e, ocasionalmente, modificar sua 
política econômica, podendo adotar medidas que envolvam controle de salários, preços, câmbio, 
remessas de capital e limites à importação, entre outros, que podem causar efeito adverso 
relevante nas atividades da Securitizadora e da Devedora. 
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As atividades, situação financeira e resultados operacionais da Securitizadora e da Devedora 
poderão ser prejudicados de maneira relevante ou adversamente afetados devido a modificações 
nas políticas ou normas que envolvam ou afetem fatores, tais como: (i) taxas de juros; (ii) 
controles cambiais e restrições a remessas para o exterior, como aqueles que foram impostos 
em 1989 e no início de 1990; (iii) flutuações cambiais; (iv) inflação; (v) liquidez dos mercados 
financeiros e de capitais domésticos; (vi) política fiscal; e (vii) outros acontecimentos políticos, 
sociais e econômicos que venham a ocorrer no Brasil ou que o afetem. 

A incerteza quanto à implementação de mudanças por parte do Governo Federal, nas políticas 
ou normas que venham a afetar esses ou outros fatores no futuro pode contribuir para a incerteza 
econômica no Brasil e para aumentar a volatilidade do mercado de valores mobiliários brasileiro, 
sendo assim, tais incertezas e outros acontecimentos futuros na economia brasileira poderão 
prejudicar ou causar efeitos adversos nas atividades e resultados operacionais da 
Securitizadora. 

Riscos relacionados ao Mercado e ao Setor de Securitização 

Recente Desenvolvimento da Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio 

A securitização de direitos creditórios do agronegócio é uma operação recente no Brasil. A Lei 
11.076, que criou os certificados de recebíveis do agronegócio, foi editada em 2004. Entretanto, 
só houve um volume maior de emissões de certificados de recebíveis de agronegócios 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, de seu devedor (no caso, a Devedora) e créditos que lastreiam a 
emissão. Dessa forma, por se tratar de um mercado recente no Brasil, o mesmo ainda não possui 
jurisprudência pacífica, podendo ocorrer situações onde haja certa insegurança jurídica e um 
risco aos Investidores dos CRA, uma vez que o Poder Judiciário poderá, ao analisar a Oferta e 
os CRA e/ou em um eventual cenário de discussão da regulamentação recente, (i) interpretá-las 
de forma a provocar um efeito adverso sobre a Securitizadora, a Devedora e/ou os CRA, bem 
como (ii) proferir decisões que podem ser desfavoráveis aos interesses dos Investidores dos 
CRA. 

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 certificados 
de recebíveis do agronegócio 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. 

Risco de concentração e efeitos adversos na Remuneração e Amortização 

Os Direitos Creditórios do Agronegócio são devidos em sua totalidade pela Devedora. Nesse 
sentido, o risco de crédito do lastro dos CRA está concentrado na Devedora, sendo que todos 
os fatores de risco de crédito a ela aplicáveis são potencialmente capazes de influenciar 
adversamente a capacidade de pagamento dos Direitos Creditórios do Agronegócio e, 
consequentemente, a Amortização e a Remuneração. 

Uma vez que os pagamentos de Remuneração e Amortização dependem do pagamento integral 
e tempestivo, pela Devedora, dos valores devidos no âmbito dos CDCA, 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 
Direitos Creditórios do Agronegócio e, consequentemente, dos CRA. Adicionalmente, os 
recursos decorrentes da execução dos CDCA podem não ser suficientes para satisfazer o 
pagamento integral da dívida decorrente dos CDCA. Portanto, a inadimplência da Devedora, 
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pode ter um efeito material adverso no pagamento dos Direitos Creditórios do Agronegócio e, 
consequentemente, dos CRA. 

Riscos Relacionados aos CRA, seus Lastros e à Oferta 

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, redução de preços de commodities do setor agrícola nos mercados 
nacional e internacional, alterações em políticas de concessão de crédito que possam afetar a 
renda da Devedora e, consequentemente, a sua capacidade de pagamento, bem como outras 
crises econômicas que possam afetar o setor agropecuário, falhas na constituição de garantias 
reais, insuficiência das garantias prestadas e impossibilidade de execução por desaparecimento 
ou desvio dos bens objeto de garantia.  

Riscos Gerais 

Tendo em vista as obrigações previstas para a Devedora nos Documentos da Oferta, a deterioração 
da situação financeira e patrimonial da Devedora, 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, 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 agrícolas. Adicionalmente, falhas na 
constituição ou formalização do lastro da Emissão, bem como a impossibilidade de execução 
específica de referido título e dos Direitos Creditórios do Agronegócio, caso necessária, também 
podem afetar negativamente o fluxo de pagamentos dos CRA. 

Alterações na legislação tributária aplicável aos CRA ou na interpretação das normas 
tributárias podem afetar o rendimento dos CRA 

As remunerações produzidas por CRA, quando auferidas por pessoas físicas, estão atualmente 
isentas de imposto de renda na fonte e na declaração de ajuste anual das pessoas físicas, por força 
do artigo 3º, incisos IV e V, da Lei 11.033, isenção essa que pode sofrer alterações ao longo do 
tempo. 

A aprovação de nova legislação ou eventuais alterações na legislação tributária eliminando esses 
benefícios fiscais aos CRA, ou seja, a isenção acima mencionada, criando ou elevando alíquotas 
do imposto de renda incidentes sobre os CRA, a criação de novos tributos, mudanças na 
interpretação ou aplicação da legislação tributária por parte dos tribunais ou autoridades 
governamentais ou, ainda outras exigências fiscais, a qualquer título, relacionadas aos CRA, as 
quais poderão afetar negativamente o rendimento líquido dos CRA para seus titulares. A 
Securitizadora e os Coordenadores recomendam aos Investidores que consultem seus 
assessores tributários e financeiros antes de se decidir pelo investimento nos CRA, 
especialmente no que se refere ao tratamento tributário específico a que estarão sujeitos com 
relação aos investimentos em CRA. 

Baixa liquidez no mercado secundário 

O mercado secundário de certificados de recebíveis do agronegócio no Brasil apresenta baixa 
liquidez e não há nenhuma garantia de que existirá, no futuro, um mercado para negociação dos 
CRA com liquidez que permita sua alienação pelos subscritores desses valores mobiliários caso 
decidam pelo desinvestimento. O Investidor que adquirir os CRA poderá encontrar dificuldades 
para negociá-los no mercado secundário, devendo estar preparado para manter o investimento 
nos CRA por todo prazo da Emissão. Portanto, não há 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. 



 

153 

Inadimplência dos Direitos Creditórios do Agronegócio 

A capacidade dos Patrimônios Separados de suportarem as obrigações decorrentes da emissão 

de CRA depende do pagamento, pela Devedora, dos respectivos Direitos Creditórios do 

Agronegócio. Tais Direitos Creditórios do Agronegócio correspondem ao direito de recebimento 

dos valores devidos pela Devedora em razão dos CDCA, e compreende, além dos respectivos 

valores de principal, remuneração, encargos contratuais ou legais, bem como os respectivos 

acessórios. Os Patrimônios Separados, constituídos em favor dos Titulares de CRA, não contam 

com qualquer garantia ou coobrigação da Securitizadora. Assim, o recebimento integral e 

tempestivo pelos Titulares de CRA dos montantes devidos em razão da titularidade dos CRA 

dependerá do adimplemento integral e pontual dos Direitos Creditórios do Agronegócio para 

habilitar o pagamento dos valores devidos aos Titulares de CRA. Portanto, a ocorrência de 

eventos que afetem a situação econômico-financeira da Devedora poderá afetar negativamente 

a capacidade dos Patrimônios Separados de suportarem as suas obrigações estabelecidas no 

Termo de Securitização. 

Insuficiência dos CDCA 

Os CRA têm seu lastro nos CDCA emitidos pela Devedora, cujo valor, por lei, deve ser suficiente 

para cobrir os montantes devidos aos Titulares de CRA durante todo o prazo da Emissão. Não 

existe garantia de que não ocorrerá futuro descasamento, interrupção ou inadimplemento dos 

pagamentos devidos no âmbito dos Contratos de Prestação de Serviço, o que poderia afetar a 

capacidade da Devedora de arcar com suas obrigações oriundas dos CDCA e, consequente, 

afetar negativamente os Titulares de CRA em razão de atrasos ou não recebimento de recursos 

devidos pela Emissora em decorrência da dificuldade ou impossibilidade de receber tais recursos 

em função de inadimplemento por parte da Devedora. 

Insuficiência dos Direitos Creditórios do Agronegócio e do Penhor Legal 

Em caso de inadimplemento da Devedora, a Emissora poderá excutir o penhor legal para o 

pagamento dos valores devidos aos Titulares de CRA. O penhor legal é constituído sobre os 

Direitos Creditórios do Agronegócio, e o valor dos Direitos Creditórios do Agronegócio poderá 

ser inferior ao valor nominal dos CDCA durante o prazo da Emissão, pois, conforme previsto nos 

Documentos da Operação, será considerado um Evento de Reforço e Complementação, 

passível de Recomposição dos Direitos Creditórios do Agronegócio, “qualquer ato ou fato que 

resulte na Redução dos Direitos Creditórios e/ou na inexistência de Direito Creditório vinculado 

aos CDCA oriundo de pelo menos 1 (um) Contrato de Prestação de Serviços”. Observado o 

previsto no Termo de Securitização e nos CDCA, entende-se por “Redução dos Direitos 

Creditórios” a redução dos valores e/ou prazos dos Direitos Creditórios do Agronegócio 

decorrente, cumulativamente, de (i) rescisão, extinção ou alteração dos Contratos de Prestação 

de Serviços; e (ii) redução do Valor dos Direitos Creditórios para valor total inferior ao valor 

nominal dos CDCA ou seu saldo, conforme o caso, considerados em conjunto. Assim, qualquer 

outro evento que possa resultar em (i) alteração das condições financeiras dos clientes 

devedores dos Direitos Creditórios do Agronegócio, tais como quaisquer eventos que 

caracterizem estado de insolvência de tais clientes devedores, ou (ii) em redução do valor total 

dos Direitos Creditórios do Agronegócio vinculados aos CDCA, incluindo, sem limitação, a 

extinção de Contratos de Prestação de Serviços decorrente de seu vencimento ordinário, o 

regular pagamento dos clientes (devedores) dos Contratos de Prestação de Serviços, e/ou o 

mero inadimplemento dos clientes (devedores) dos Contratos de Prestação de Serviços; não 

será considerado como Evento de Reforço e Complementação e, consequentemente, não 

ensejará a Recomposição dos Direitos Creditórios do Agronegócio, hipótese na qual o valor 

obtido com a execução do Penhor poderá não ser suficiente para o pagamento integral dos CRA, 

o que afetaria negativamente a capacidade dos Patrimônios Separados de suportar as suas 

obrigações estabelecidas no Termo de Securitização. 
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Risco decorrente da Ausência de Garantias nos CRA 

Além da constituição do Regime Fiduciário sobre os Créditos dos Patrimônios Separados e do 
penhor legal constituído sobre os Contratos de Prestação de Serviços vinculados aos CDCA, 
não foi e nem será constituída nenhuma garantia para garantir o adimplemento dos CRA, cuja 
execução poderá requerer eventual envio de notificações e/ou obtenção de anuências dos 
referidos devedores. Assim, o não pagamento pela Securitizadora do valor devido dos CRA, 
conforme previsto no Termo de Securitização, e/ou a não adoção das referidas medidas poderão 
gerar um efeito material adverso aos Titulares de CRA.  

Risco de Aquisição 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 dos Coordenadores, 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 Direitos Creditórios do Agronegócio 
nas hipóteses previstas nos CDCA, 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 

As fontes de recursos da Securitizadora para fins de pagamento aos Titulares de CRA decorrem 
direta e indiretamente dos pagamentos dos Direitos Creditórios 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 Direitos 
Creditórios 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. 

A participação de Pessoas Vinculadas na Oferta poderá ocasionar efeitos negativos sobre 
a liquidez dos CRA no mercado secundário 

Conforme previsto no Contrato de Distribuição e neste Prospecto, as Pessoas Vinculadas poderão 
participar da Oferta, mediante apresentação de Pedido de Reserva ou intenção de investimento, 
sem fixação de lotes mínimos ou máximos, a uma Instituição Participante da Oferta, desde que não 
seja verificado, pelos Coordenadores, excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) dos CRA 
ofertados, pois neste caso, os Pedidos de Reserva ou intenções de investimento realizados por 
Pessoas Vinculadas serão automaticamente cancelados, nos termos do artigo 55 da Instrução 
CVM 400. A participação de Pessoas Vinculadas na Oferta poderá reduzir a quantidade de CRA 
para o público investidor em geral, reduzindo liquidez desses CRA posteriormente no mercado 
secundário. Os Coordenadores não têm como garantir que o investimento nos CRA por Pessoas 
Vinculadas não ocorrerá ou que referidas Pessoas Vinculadas não optarão por manter os CRA que 
subscreverem e integralizarem fora de circulação. 

Risco de crédito da Devedora pode afetar adversamente os CRA 

Uma vez que o pagamento da Amortização dos CRA e da Remuneração depende do pagamento 
integral e tempestivo, pela Devedora, dos respectivos Direitos Creditórios do Agronegócio, a 
capacidade de pagamento da Devedora, poderá ser afetada em função de sua situação 
econômico-financeira. Eventual deterioração de suas condições financeiras, redução de seus 
ganhos ou remunerações, por fatores internos e/ou externos, poderão afetar sua capacidade de 
honrar com suas obrigações nos CDCA e, por consequência, o fluxo de pagamentos dos CRA. 
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Risco Relacionado à Inexistência de Informações Estatísticas sobre Inadimplementos, 
Perdas e Pré-Pagamento 

Considerando que a Devedora emitiu os CDCA em favor da Emissora especificamente no âmbito 
da emissão dos CRA e da presente Oferta, não existem informações estatísticas sobre 
inadimplementos, perdas ou pré-pagamento dos Direitos Creditórios do Agronegócio que 
compõem os Patrimônios Separados. Referida inexistência de informações estatísticas sobre 
inadimplementos, perdas ou pré-pagamento impactam negativamente na análise criteriosa da 
qualidade dos Direitos Creditórios do Agronegócio decorrentes dos CDCA e poderão gerar um 
impacto negativo sobre a adimplência dos CDCA e, consequentemente, dos CRA. 

Risco de Vencimento Antecipado, Amortização Antecipada, Liquidação Antecipada e 
Pagamento Antecipado dos CDCA 

De acordo com os termos e condições dos CDCA, em determinadas hipóteses, as obrigações 
decorrentes dos CDCA poderão vencer antecipadamente ou ser objeto de pagamento 
antecipado, o que levará ao resgate antecipado dos CRA e, consequentemente, à diminuição do 
horizonte de recebimento da Remuneração pelos Investidores. 

Riscos Operacionais relacionados à Guarda Física ou Eletrônica dos Documentos 
Comprobatórios que evidenciam a existência dos Direitos Creditórios do Agronegócio 

A Instituição Custodiante será responsável pela guarda das vias físicas ou digitais, conforme o 
caso, dos Documentos Comprobatórios que evidenciam a existência dos CDCA e dos Direitos 
Creditórios do Agronegócio, representados por (i) 1 (uma) via original dos CDCA, (ii) 1 (uma) 
cópia simples dos Contratos de Prestação de Serviços, (iii) 1 (uma) via original do Termo de 
Securitização; (iv) 1 (uma) via original dos demais instrumentos existentes para formalização dos 
Direitos Creditórios do Agronegócio; e (v) 1 (uma) via original os eventuais aditamentos aos 
instrumentos mencionados nos itens (i) a (iv) acima. 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, o que poderá acarretar em perdas para os 
Titulares de CRA. 

Risco da Formalização dos Direitos Creditórios do Agronegócio e dos CRA 

Os CDCA devem atender aos critérios legais e regulamentares estabelecidos para sua regular 
emissão e formalização. Adicionalmente, os CRA, emitidos no contexto da Emissão devem estar 
vinculados a direitos creditórios do agronegócio, atendendo a critérios legais e regulamentares 
estabelecidos para sua caracterização. Não é possível assegurar que não haverá fraudes, erros 
ou falhas no processo de formalização dos CDCA e dos CRA pela Devedora, pela Securitizadora 
e demais prestadores de serviços envolvidos neste processo, conforme o caso, sendo que tais 
situações podem ensejar a descaracterização dos CDCA, dos Direitos Creditórios do 
Agronegócio e/ou dos CRA, causando prejuízos aos Titulares de CRA. 

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. No entanto, em razão da pouca maturidade e 
da falta de histórico consolidado e jurisprudência no mercado de capitais brasileiro, no que tange 
a operações de CRA, em situações de stress, poderá haver perdas por parte dos Titulares de 
CRA em razão do dispêndio de tempo e recursos para eficácia do arcabouço contratual. 

Quórum de deliberação em Assembleia Geral de Titulares de CRA 

Algumas deliberações a serem tomadas em Assembleias Gerais são aprovadas por maioria dos 

presentes na respectiva assembleia, e, em certos casos, exigem quórum mínimo ou qualificado 

estabelecidos no Termo de Securitização. O Titular de CRA pode ser obrigado a acatar decisões 

da maioria, ainda que manifeste voto desfavorável, não havendo mecanismos de venda 
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compulsória no caso de dissidência do Titular de CRA em determinadas matérias submetidas à 

deliberação em Assembleia Geral de Titulares de CRA. Além disso, a operacionalização de 

convocação, instalação e realização de Assembleias Gerais poderá ser afetada negativamente 

em razão da pulverização dos CRA, o que levará a eventual impacto negativo para os respectivos 

Titulares de CRA. 

Eventual rebaixamento na classificação de risco dos CRA e/ou da Devedora poderá 

dificultar a captação de recursos pela Devedora, bem como acarretar redução de liquidez 

dos CRA para negociação no mercado secundário e causar um impacto negativo relevante 

na Devedora 

Para se realizar uma classificação de risco (rating), certos fatores relativos à Securitizadora e à 

Devedora e/ou aos CRA são levados em consideração, tais como a condição financeira, 

administração e desempenho das sociedades e entidades envolvidas na operação, bem como 

as condições contratuais e regulamentares do título objeto da classificação. São analisadas, 

assim, as características dos CRA, bem como as obrigações assumidas pela Securitizadora e 

pela Devedora e os fatores político-econômicos que podem afetar a condição financeira da 

Securitizadora e da Devedora, dentre outras variáveis consideradas relevantes pela Agência de 

Classificação de Risco. Dessa forma, as avaliações representam uma opinião quanto a diversos 

fatores, incluindo quanto às condições da Devedora de honrar seus compromissos financeiros, 

tais como pagamento do principal e juros no prazo estipulado relativos ao pagamento dos Direitos 

Creditórios do Agronegócio que lastreiam os CRA. Caso a classificação de risco originalmente 

atribuída aos CRA e/ou à Devedora seja rebaixada, a Devedora poderá encontrar dificuldades 

em realizar outras emissões de títulos e valores mobiliários, o que poderá, consequentemente, 

ter um impacto negativo relevante nos resultados e nas operações da Devedora e nas suas 

capacidades de honrar com as obrigações relativas aos Direitos Creditórios do Agronegócio. 

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 condicionam seus investimentos em valores mobiliários a 

determinadas classificações de risco. Assim, o rebaixamento de classificações de risco obtidas 

com relação aos CRA, assim como na classificação de risco corporativo da Devedora, pode 

obrigar esses investidores a alienar seus CRA no mercado secundário, podendo vir a afetar 

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

Não será emitida carta conforto por auditores independentes da Securitizadora e da 

Devedora no âmbito da Oferta  

No âmbito desta Emissão, não será emitida manifestação escrita por parte dos auditores 

independentes da Securitizadora e da Devedora acerca da consistência das informações 

financeiras da Securitizadora e da Devedora constantes nos Prospectos ou no Formulário de 

Referência da Emissora com as demonstrações financeiras por ela publicadas, bem como sobre 

os Índices Financeiros para Fins de Covenants da Devedora. Consequentemente, os auditores 

independentes da Securitizadora e da Devedora não se manifestarão sobre a consistência das 

informações financeiras da Securitizadora constantes nos Prospectos ou dos respectivos 

Formulários de Referência e as informações financeiras da Emissora e/ou da Devedora 

constantes do Prospecto e/ou do Formulário de Referência da Emissora podem conter 

imprecisões que podem induzir o investidor em erro quando da tomada de decisão. 

Ausência de opinião legal sobre o Formulário de Referência da Emissora ou da Devedora 

O Formulário de Referência da Emissora ou da Devedora 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 Emissora ou da Devedora, incluindo, 

mas não se limitando, a conformidade do Formulário de Referência da Emissora ou da Devedora 

com os termos da Instrução da CVM 480, e demais disposições legais, regulatórias e 

autorregulatórias aplicáveis. Consequentemente, as informações fornecidas no Formulário de 

Referência da Emissora e da Devedora constantes do Prospecto e/ou do Formulário de 
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Referência da Emissora e da Devedora podem conter imprecisões que podem induzir o investidor 

em erro quando da tomada de decisão. 

Não realização adequada dos procedimentos de cobrança, execução ou atraso no 
recebimento de recursos decorrentes dos Direitos Creditórios do Agronegócio 

A Securitizadora, na qualidade de titular dos Direitos Creditórios do Agronegócio, e o Agente 
Fiduciário, nos termos da Resolução CVM 17, são responsáveis por realizar os procedimentos de 
cobrança e execução dos Direitos Creditórios do Agronegócio, de modo a garantir a satisfação 
do crédito dos Titulares de CRA. A realização inadequada dos procedimentos de execução dos 
Direitos Creditórios do Agronegócio por parte da Securitizadora ou do Agente Fiduciário, em 
desacordo com a legislação ou regulamentação aplicável, poderá prejudicar o fluxo de 
pagamento dos CRA. Adicionalmente, em caso de atrasos decorrentes de demora em razão de 
cobrança judicial dos Direitos Creditórios do Agronegócio ou em caso de perda dos Documentos 
Comprobatórios, a capacidade de satisfação do crédito pode ser impactada, afetando 
negativamente o fluxo de pagamentos dos CRA. 

Os Direitos Creditórios do Agronegócio constituem os Patrimônios Separados, de modo 
que o atraso ou a falta do recebimento destes pela Securitizadora poderá afetar 
negativamente a capacidade de pagamento das obrigações decorrentes dos CRA, no 
mesmo sentido, qualquer atraso ou falha pela Securitizadora ou, ainda, na hipótese de sua 
insolvência, a capacidade da Securitizadora em realizar os pagamentos devidos aos 
Titulares de CRA poderá ser adversamente afetada 

A Securitizadora é uma companhia securitizadora de créditos, tendo como objeto social a 
aquisição e securitização de direitos creditórios do agronegócio por meio da emissão de 
certificados de recebíveis do agronegócio, cujo patrimônio é administrado separadamente. Os 
Patrimônios Separados têm como única fonte de recursos os Direitos Creditórios do 
Agronegócio. Com isso, o pagamento dos CRA depende do pagamento pela Devedora dos 
valores devidos no contexto dos CDCA. Desta forma, qualquer atraso, falha ou falta de 
recebimento destes valores e/ou pagamentos pela Securitizadora poderá afetar negativamente 
a capacidade da Securitizadora de honrar as obrigações decorrentes dos CRA. Adicionalmente, 
mesmo que os pagamentos dos Direitos Creditórios do Agronegócio tenham sido realizados pela 
Devedora na forma prevista nos CDCA, a Devedora não terá qualquer obrigação de fazer 
novamente tais pagamentos e/ou transferências, sendo que uma falha ou situação de insolvência 
da Securitizadora poderá prejudicar a capacidade da mesma de promover o respectivo 
pagamento aos Titulares de CRA. Na hipótese de a Securitizadora ser declarada insolvente, o 
Agente Fiduciário deverá assumir temporariamente a administração dos Patrimônios Separados 
e os Titulares de CRA poderão deliberar sobre as novas normas de administração dos 
Patrimônios Separados ou optar pela liquidação destes, nos termos do Termo de Securitização, 
que poderão ser insuficientes para quitar as obrigações da Securitizadora perante os respectivos 
Titulares de CRA. As regras de convocação, instalação e realização de Assembleias Gerais, bem 
como a implantação das definições estabelecidas pelos Titulares de CRA em tal assembleia 
pode levar tempo e, assim, afetar, negativamente, a capacidade dos Titulares de CRA de receber 
os valores a eles devidos. 

Liquidação dos Patrimônios Separados, resgate antecipado dos CRA e/ou Amortização 
extraordinária podem gerar efeitos adversos sobre a Emissão e a rentabilidade dos CRA, 
bem como reduzir o horizonte de investimento para os Investidores  

Conforme previsto nos CDCA e no Termo de Securitização, os CRA poderão ter decretado seu 
vencimento antecipado e/ou a Emissora poderá realizar o pagamento antecipado facultativo com 
o consequente resgate antecipado dos CRA. A Securitizadora, uma vez verificada a ocorrência 
de um desses eventos, deverá realizar o resgate antecipado dos CRA e o pagamento dos valores 
devidos aos Titulares de CRA. Nessas hipóteses, bem como, no caso de se verificar qualquer 
dos eventos de liquidação dos Patrimônios Separados, os Titulares de CRA poderão ter seu 
horizonte original de investimento reduzido, inclusive com impacto tributário, o que poderá 
impactar negativamente a expectativa de retorno do investimento realizado pelo Titulares de 
CRA. 
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Nesse contexto, em caso de inadimplemento da Devedora com relação às obrigações por ela 
assumidas no âmbito da Oferta, os recursos dos Patrimônios Separados podem não ser 
suficientes para o pagamento dos valores devidos aos Titulares de CRA, o que pode afetar 
adversamente a capacidade do Titular de CRA de receber os valores que lhe são devidos. Em 
quaisquer dessas hipóteses, o Titular de CRA, com o horizonte original de investimento reduzido, 
poderá não conseguir reinvestir os recursos recebidos em investimentos que apresentem a 
mesma remuneração oferecida pelos CRA, sendo certo que não será devido pela Securitizadora 
ou pela Devedora qualquer valor adicional, incluindo multa ou penalidade, a qualquer título, em 
decorrência desse fato. Ademais, o Titular de CRA poderá suportar perdas relacionadas ao custo 
de oportunidade e a eventual impacto tributário decorrente do resgate antecipado dos CRA. 

Na ocorrência de qualquer evento de resgate antecipado dos CRA, bem como de qualquer dos 
eventos de liquidação dos Patrimônios Separados, (i) poderá não haver recursos suficientes nos 
Patrimônios Separados para que a Securitizadora proceda ao resgate antecipado dos CRA; e (ii) 
dado os prazos de cura existentes e as formalidades e prazos previstos para serem cumpridos 
no processo de convocação e realização da Assembleia Geral de Titulares de CRA que 
deliberará sobre tais eventos, não é possível assegurar que o resgate antecipado dos CRA e/ou 
a deliberação acerca da eventual liquidação dos Patrimônios Separados ocorrerão em tempo 
hábil para que o resgate antecipado dos CRA se realize tempestivamente, sem prejuízos aos 
Titulares de CRA. 

Na hipótese de a Securitizadora ser declarada insolvente, o Agente Fiduciário deverá assumir a 
custódia e administração dos Patrimônios Separados, conforme previsto no Termo de 
Securitização. Além da hipótese de insolvência da Securitizadora, a critério dos Titulares de CRA, 
reunidos em Assembleia Geral de Titulares de CRA, a ocorrência de um evento de liquidação 
dos Patrimônios Separados poderá ensejar a assunção imediata da administração dos 
Patrimônios Separados pelo Agente Fiduciário, para fins de liquidá-lo ou não conforme Cláusula 
16.1 do Termo de Securitização. Em Assembleia Geral de Titulares de CRA, os Titulares de CRA 
deverão deliberar (i) pela liquidação, total ou parcial, dos Patrimônios Separados, hipótese na 
qual deverá ser nomeado o liquidante e as formas de liquidação; ou (ii) pela não liquidação dos 
Patrimônios Separados, hipótese na qual deverá ser deliberada a administração transitória dos 
Patrimônios Separados 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. Na hipótese de decisão da Assembleia Geral de Titulares de CRA de 
promover a liquidação dos Patrimônios Separados, tal decisão não acarreta, necessariamente, 
um evento de vencimento antecipado e pagamento antecipado facultativo dos CDCA, nos termos 
dos CDCA, e por conseguinte, poderá não haver recursos suficientes nos Patrimônios Separados 
para que a Securitizadora proceda ao resgate antecipado dos CRA. 

Consequentemente, os Titulares de CRA poderão sofrer prejuízos financeiros em decorrência 
de tais eventos, pois (i) não há qualquer garantia de que existirão, no momento da ocorrência 
dos eventos de liquidação dos Patrimônios Separados e/ou dos eventos de resgate antecipado 
dos CRA, outros ativos no mercado com risco e retorno semelhante aos CRA; e (ii) a atual 
legislação tributária referente ao imposto de renda determina alíquotas diferenciadas em 
decorrência do prazo de aplicação, o que poderá resultar na aplicação efetiva de uma alíquota 
superior à alíquota que seria aplicada caso os CRA fossem liquidados apenas quando de seu 
vencimento programado. 

Adicionalmente, nas hipóteses previstas nos CDCA e no Termo de Securitização, a Devedora 
poderá, independentemente da aceitação pelo respectivo Titular de CRA, pagar 
antecipadamente os CDCA, o que resultará em uma Amortização Extraordinária Parcial dos 
CRA. No entanto, eventual Amortização Extraordinária Parcial dos CRA poderá acarretar, ao 
Titular de CRA, redução do horizonte original de investimento, podendo não conseguir reinvestir 
os recursos recebidos com a mesma remuneração buscada pelos CRA. 

Patrimônio Líquido Insuficiente da Securitizadora  

Conforme previsto no parágrafo único do artigo 12 da Lei 9.514, a totalidade do patrimônio da 
Securitizadora responderá pelos prejuízos que esta causar por descumprimento de disposição 
legal ou regulamentar, por negligência ou administração temerária ou, ainda, por desvio da 
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finalidade dos Patrimônios Separados. O patrimônio líquido da Emissora, em 31 de março de 
2021 era de R$2.339.000,00 (dois milhões, trezentos e trinta e nove mil reais) e, portanto, inferior 
ao valor total da Emissão. Não há garantias de que a Emissora disporá de recursos ou bens 
suficientes para efetuar pagamentos decorrentes da responsabilidade pelos prejuízos que esta 
causar por descumprimento de disposição legal ou regulamentar, por negligência ou 
administração temerária ou, ainda, por desvio da finalidade dos Patrimônios Separados. 

Possibilidade de a Agência de Classificação de Risco ser alterada sem Assembleia Geral 
de Titulares de CRA 

Conforme descrito neste Prospecto, a Agência de Classificação de Risco poderá ser substituída 
por qualquer uma das seguintes empresas, pela Devedora, a seu exclusivo critério, sem 
necessidade de Assembleia Geral de Titulares de CRA, desde que (i) permaneça o mesmo 
escopo de serviços originalmente contratado com a Agência de Classificação de Risco; e (ii) seja 
por qualquer uma das seguintes empresas: (a) Standard & Poor’s Ratings do Brasil Ltda., 
sociedade limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida 
Brigadeiro Faria Lima, nº 201, conjunto 181 e 182, Pinheiros, CEP 05426-100, inscrita no 
CNPJ/ME sob nº 02.295.585/0001-40; (b) Moody’s América Latina Ltda., agência de 
classificação de risco com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das 
Nações Unidas, nº 12.551, 16º andar, conjunto 1601, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 
02.101.919/0001-05; ou (c) Fitch Ratings Brasil Ltda., agência de classificação de risco com sede 
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Barão de Tefe, nº 27, Sala 
601, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 01.813.375/0001-33, o que poderá importar em 
reclassificação do rating segundo critérios da nova agência de classificação de risco, podendo 
os CRA ser negativamente afetados. 

Decisões judiciais sobre a Medida Provisória 2.158-35 podem comprometer o regime 
fiduciário sobre os créditos de certificados de recebíveis do agronegócio 

A Medida Provisória 2.158-35, 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, os CDCA e os Direitos Creditórios do Agronegócio 
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 os 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 ao Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio Brasileiro 

Não há como assegurar que, no futuro, o agronegócio brasileiro (i) terá taxas de crescimento 
sustentável, 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, a sua capacidade de pagamento, bem como outras crises econômicas e 
políticas que possam afetar o setor agrícola. A redução da capacidade de pagamento da 
Devedora poderá impactar negativamente a capacidade de pagamento dos CRA. 
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Riscos Relacionados à Devedora  

A Devedora pode ser incapaz de implementar com sucesso a sua estratégia de 
crescimento. 

A capacidade de crescimento da Devedora depende de diversos fatores, incluindo: (a) a 
habilidade de captar novos clientes ou aumentar receitas de clientes existentes em seus setores 
de atuação; (b) a capacidade de financiar investimentos para crescimento da frota (seja por meio 
de endividamento ou não); e (c) o aumento da capacidade operacional e expansão da 
capacidade atual para atendimento de novos clientes. Um desempenho insatisfatório da 
Devedora no que tange aos referidos fatores, entre outros, seja originado por dificuldades 
competitivas ou fatores de custo ou ainda limitação à capacidade de fazer investimentos, pode 
limitar a implementação com sucesso da sua estratégia de crescimento. É possível que, para a 
implementação de sua estratégia de crescimento, a Devedora precise financiar seus novos 
investimentos por meio de endividamentos adicionais. Para maiores informações sobre os riscos 
associados ao endividamento da Devedora, vide fator de risco intitulado “A Devedora pode vir a 
obter capital adicional no futuro por meio da emissão de ações ou títulos conversíveis em ações, 
o que poderá resultar numa diluição da participação dos acionistas em seu capital social”. 

O crescimento e a expansão em seus mercados atuais e em seus mercados poderão requerer 
adaptações da estrutura operacional da Devedora, incluindo, mas não se limitando, 
investimentos significativos na expansão e gerenciamento de sua frota de caminhões, máquinas 
e equipamentos. Os negócios, condição financeira e resultados operacionais da Devedora 
poderão vir a ser adversamente afetados se a Devedora não responder de modo rápido e 
adequado a tal expansão e necessidade de adaptação. 

Os resultados da Devedora poderão ser afetados por erros no estabelecimento de preços 
em decorrência de falhas no cálculo da desvalorização estimada de sua frota em relação 
à sua desvalorização efetiva no futuro. 

Os preços do segmento de locação de caminhões, máquinas e equipamentos inclui uma 
estimativa do valor futuro das vendas e, consequentemente, de sua depreciação efetiva (ou seja, 
custo de aquisição dos caminhões, máquinas e equipamentos menos o preço de venda da 
receita adicional obtida da venda menos despesas com vendas). Superestimar o valor de venda 
futuro dos caminhões, máquinas e equipamentos resultará em custos de depreciação 
supervalorizados, que poderão impactar no aumento das tarifas de aluguel, impactando a 
competitividade da Devedora no segmento de mercado de locação de caminhões, máquinas e 
equipamentos. Por outro lado, subestimar o valor de venda futuro dos caminhões, máquinas e 
equipamentos resultará em custos de depreciação menores e custos de venda de veículos 
maiores, podendo causar uma redução na margem operacional da Devedora. Em qualquer um 
dos casos, o negócio, situação financeira e resultados operacionais da Devedora poderão ser 
afetados adversamente por estimativas imprecisas da depreciação efetiva.  

A Devedora pode não ser bem-sucedida na execução de eventuais aquisições, assim 
como a Devedora pode assumir certas contingências não identificadas e/ou não 
identificáveis em decorrência de aquisições de outras empresas. 

A Devedora pode aproveitar oportunidades de crescimento por meio de aquisições estratégicas. 
Não há como assegurar que a Devedora será bem-sucedida em identificar, negociar ou concluir 
tais aquisições. Adicionalmente, a integração dos negócios e atividades da Devedora aos das 
empresas adquiridas poderá se mostrar mais custosa do que originalmente previsto, não 
podendo a Devedora garantir que será capaz de integrar tais empresas ou bens adquiridos em 
seus negócios de forma bem-sucedida, tampouco de diligenciar devidamente as contingências 
das empresas adquiridas. O insucesso da sua estratégia de aquisições pode afetar, material e 
adversamente, sua situação financeira e os resultados da Devedora. Além disso, determinadas 
aquisições que a Devedora vier a considerar poderão estar sujeitas à obtenção de autorizações 
das autoridades brasileiras de defesa da concorrência e demais autoridades aplicáveis. A 
Devedora pode não ter sucesso na obtenção de tais autorizações necessárias ou na sua 
obtenção em tempo hábil para integrar as empresas adquiridas de modo eficaz e estratégico. 
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Eventuais ônus, gravames, vícios, contingências e/ou pendências de qualquer natureza não 
identificados ou não identificáveis na ocasião dos processos de auditoria legal realizados com 
base em documentos e informações então apresentados pelas empresas adquiridas no âmbito 
dos respectivos processos de aquisição, bem como a ocorrência de eventos ou apresentação de 
documentos posteriores a tais aquisições que resultem ou possam resultar em ônus, gravames, 
vícios, contingências e/ou pendências materiais de qualquer natureza com relação às empresas 
adquiridas poderão impactar a Devedora de forma negativa e, por consequência, impactar seus 
resultados operacionais e prejudicar os seus acionistas. 

O surto de doenças transmissíveis, como a COVID-19, pode levar a uma maior volatilidade 
no mercado de capitais global e resultar em pressão negativa sobre a economia mundial 
e a economia brasileira, impactando o mercado de negociação das ações de emissão da 
Devedora.  

Surtos de doenças que afetam o comportamento das pessoas, como a COVID-19, o Zika, o 
Ebola, a gripe aviária, a febre aftosa, a gripe suína, a Síndrome Respiratória no Oriente Médio 
ou MERS e a Síndrome Respiratória Aguda Grave ou SARS, podem ter um impacto adverso 
relevante no mercado de capitais global e local, nas indústrias mundiais e locais, na economia 
mundial e brasileira, nos resultados da Devedora e nas ações de sua emissão. 

Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde decretou a pandemia decorrente da 
COVID- 19, cabendo aos seus países membros estabelecerem as melhores práticas para as 
ações preventivas e de tratamento aos infectados. Como consequência, o surto da COVID-19 
resultou em medidas restritivas relacionadas ao fluxo de pessoas impostas pelos governos de 
diversos países em face da ampla e corrente disseminação do vírus, incluindo quarentena e 
lockdown ao redor do mundo.  

Como consequência de tais medidas, os países impuseram restrições às viagens e transportes 
públicos, fechamento prolongado de locais de trabalho, interrupções na cadeia de suprimentos 
e fechamento do comércio, o que levou à redução de consumo de uma maneira geral pela 
população, o que pode resultar na volatilidade no preço de matérias-primas e outros insumos, 
fatores que conjuntamente podem ter um efeito adverso relevante na economia global e na 
economia brasileira.  

Qualquer mudança material nos mercados financeiros ou na economia brasileira como resultado 
desses eventos mundiais ou locais pode diminuir o interesse de investidores nacionais e 
estrangeiros em valores mobiliários de emissores brasileiros, incluindo os valores mobiliários de 
emissão da Devedora, o que pode afetar adversamente o preço de mercado de tais valores 
mobiliários e também pode dificultar o acesso ao mercado de capitais e financiamento das 
operações da Devedora no futuro em termos aceitáveis.  

As medidas descritas acima aliadas às incertezas provocadas pelo surto do COVID-19 tiveram 
um impacto adverso na economia e no mercado de capitais global, incluindo no Brasil, inclusive 
causando oito paralisações (circuit-breakers) das negociações na B3 durante o mês de março 
de 2020. A cotação da maioria dos ativos negociados na B3, incluindo a cotação das ações 
ordinárias de emissão das empresas que compõem o Grupo Simpar, foi adversamente afetada 
em razão do surto do COVID-19. Ainda, novas ondas do COVID-19 podem causar impactos 
ainda mais profundos na economia e no mercado de capitais global, incluindo crises e 
estagnação econômica, bem como novas quedas da bolsa de valores. 

O financiamento da estratégia de crescimento da Devedora requer capital intensivo de 
longo prazo 

A competitividade e a implementação da estratégia de crescimento da Devedora dependem de 
sua capacidade de fazer investimentos, renovar e expandir sua frota. Para financiar esse 
crescimento da frota de caminhões e equipamentos, a Devedora depende do seu desempenho 
operacional e da sua capacidade da obtenção de financiamentos de longo prazo. Não é possível 
garantir que a Devedora será capaz de obter financiamento suficiente para custear a totalidade 
dos investimentos previstos em seu plano de negócios atual e para financiar sua estratégia de 
expansão. Além disso, não é possível garantir que tais financiamentos, inclusive via emissões 
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de dívidas e/ou operações securitizadas, serão obtidos em custos ou com taxas de desconto 
razoáveis. Adicionalmente, condições macroeconômicas adversas, condições específicas da 
indústria em que a Devedora atua, desempenho operacional da Devedora ou outros fatores 
externos ao ambiente de negócios da Devedora, poderá afetar de forma adversa seu 
crescimento. Além disso, por força de determinados contratos financeiros, a Devedora está 
sujeita a certas limitações de margens de endividamento e outras métricas financeiras, que 
podem restringir a sua capacidade de investimento e de captação de novos financiamentos.  

Caso a capacidade da Devedora de captar recursos para financiamento de suas atividades ou 
para a sua expansão seja afetada, poderá haver impacto negativo na renovação e expansão da 
frota e, consequentemente, na competitividade da Devedora, o que pode afetar negativamente 
os negócios, resultados e, consequentemente, a condição financeira da Devedora. 

O sucesso da Devedora depende de sua habilidade de atrair, contratar, treinar, motivar e 
reter profissionais capacitados.  

O sucesso da Devedora depende da sua habilidade de atrair, contratar, treinar, motivar e reter 
profissionais capacitados para a condução de seu negócio. Há competição na contratação de 
profissionais qualificados no setor de aluguel de caminhões, máquinas e equipamentos e 
carência de mão de obra especializada e qualificada, sendo certo que tal competição e carência 
têm efeitos também sobre a Devedora. Ainda, a Devedora não pode garantir que não incorrerá 
em custos substanciais para contratar, treinar e manter profissionais qualificados. 
Adicionalmente, os negócios da Devedora são altamente dependentes dos membros de sua alta 
administração, os quais têm desempenhado papel fundamental no sucesso das operações da 
Devedora. Se a Devedora não for capaz de atrair ou manter profissionais qualificados para 
administrar e expandir suas operações, a Devedora pode não ter capacidade para conduzir seu 
negócio com sucesso e, consequentemente, seus negócios e resultados operacionais poderão 
ser material e adversamente afetados. 

A Devedora não mantém seguro contra todos os riscos a que está exposta 

A Devedora está sujeita à ocorrência de eventos não segurados (tais como caso fortuito e força 
maior ou interrupção de certas atividades), ou de danos maiores do que os limites de cobertura 
previstos em suas apólices. Além disso, a quantificação da exposição de risco nas cláusulas 
existentes nas respectivas apólices pode ser inadequada ou insuficiente, podendo, inclusive, 
implicar em reembolso menor do que o esperado. 

Além disso, existem determinados tipos de riscos que podem não estar cobertos por suas 
apólices, tais como, exemplificativamente, guerra, caso fortuito, força maior, atos de terrorismo, 
interrupção de certas atividades e riscos cibernéticos. 

Proporcionalmente, os ativos não cobertos por seguros correspondem a aproximadamente 80% 
do total de ativos da Devedora. Ainda, no caso de eventos segurados, a cobertura de apólices 
de seguro está condicionada ao pagamento do respectivo prêmio. Caso a Devedora esteja 
inadimplente com o pagamento do prêmio de uma apólice, na eventualidade de um sinistro, a 
Devedora estará exposta tendo em vista que a apólice não proporcionará cobertura para esse 
sinistro.  

Os ativos locados podem eventualmente não ter seguro contra terceiros ou ter cobertura limitada 
para danos materiais, roubo, morais e corporais durante o período em que estão alugados pelos 
clientes, a depender da modalidade de seguro contratada pelo cliente, ou ainda caso o cliente 
opte pela não contratação de cobertura securitária, ou caso o sinistro não esteja coberto pelo 
seguro contratado ou se enquadre nas hipóteses de não cobertura. Dessa forma, a Devedora 
está exposta a responsabilidades para as quais pode não estar segurada, decorrentes de dano 
material aos ativos alugados acima do valor coberto pelo seguro contratado ou para os ativos 
não segurados. Na eventualidade da ocorrência de um sinistro significativo não segurado ou 
indenizável, parcial ou integralmente, podemos sofrer um revés financeiro para recompor e/ou 
reformar os ativos atingidos por tais eventos, o que poderá comprometer o andamento normal 
das atividades. 
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Além disso, a Devedora não pode garantir que conseguirá manter apólices de seguro a taxas 
comerciais razoáveis ou em termos aceitáveis, ou contratadas com as mesmas Devedoras 
seguradoras ou com Devedoras seguradoras similares. Adicionalmente, a Devedora poderá ser 
responsabilizada judicialmente pelo pagamento de indenização a terceiros em decorrência de 
um eventual sinistro. Caso quaisquer desses fatores venha a ocorrer, os negócios e resultados 
financeiros e operacionais da Devedora podem ser adversamente afetados. 

A Devedora depende de sistemas automatizados e informatizados, de tal forma que 
qualquer interrupção pode ter um efeito material adverso sobre os negócios da Devedora 

A Devedora é dependente de sistemas automatizados para operar os negócios, inclusive para o 
seu canal de vendas. Além disso, a tecnologia da informação é essencial para manter o sistema 
de controles internos da Devedora. Adicionalmente, os sistemas de informação estão expostos 
a vírus, softwares nocivos e outros problemas que podem interferir inesperadamente na 
operação, além de falhas nos controles de segurança de rede que podem também afetar o 
desempenho, uma vez que os servidores estão vulneráveis a vírus, quebras ou panes, que 
podem resultar em interrupções, atrasos, perda de dados ou na incapacidade de aceitar e 
atender as reservas dos clientes. Qualquer interrupção nos sistemas ou sua infraestrutura 
subjacente poderia resultar em um efeito material adverso sobre os negócios como perdas 
financeiras, aumento dos custos e prejudicar de forma geral a Devedora. Adicionalmente, os 
sistemas da Devedora podem sofrer violações resultando no acesso não autorizado, apropriação 
indébita de informações ou dados, supressão ou modificação de informações sobre clientes, ou 
ataques de negação de serviço ou outra interrupção das operações comerciais. Dado que as 
técnicas utilizadas para obter o acesso não autorizado e sistemas de sabotagem mudam 
constantemente e poderão não ser conhecidos até que sejam lançados contra a Devedora ou 
seus prestadores de serviços terceirizados, a Devedora poderá não ser capaz de antecipar ou 
implementar medidas adequadas para fornecer proteção contra esses ataques. Caso não seja 
possível evitar essas violações de segurança, a Devedora poderia estar sujeita às obrigações 
legais e financeiras, sua reputação seria prejudicada e poderia sofrer perda substancial de receita 
decorrente da perda de vendas e descontentamento dos clientes.  

Dificuldades na gestão dos riscos de crédito e liquidez podem causar impactos adversos 
no desempenho financeiro e operacional e limitar o crescimento da Devedora 

A Devedora possui créditos com prazos variáveis e seus clientes possuem diversos graus de 
solvabilidade, o que expõe a Devedora ao risco de não recebimento ou inadimplementos no 
âmbito de seus contratos e outros acordos com eles. Caso um número significativo de clientes 
inadimpla suas obrigações de pagamento com a Devedora, sua condição financeira, resultados 
operacionais ou fluxos de caixa podem ser adversamente afetados.  

Por fim, eventual impacto na capacidade da Devedora de honrar seus compromissos pode levar 
a perda de seus ativos, em virtude dos contratos de Arrendamento Mercantil Financeiro (Leasing) 
firmados pela Devedora junto a instituições financeiras, os quais preveem a reintegração de 
posse dos ativos em caso de inadimplemento, podendo impactar adversamente os seus 
resultados financeiros e operacionais e, por consequência, seu crescimento. 

A Devedora pode ser afetada de forma material e adversa por decisões desfavoráveis em 
processos judiciais ou administrativos 

A Devedora pode vir a enfrentar processos judiciais, administrativos e arbitrais, nas esferas cível, 
tributária e trabalhista, cujos resultados desfavoráveis podem impactar de forma relevante a 
Devedora. Se o total, parcela ou algum desses processos judiciais, administrativos e arbitrais for 
decidido de forma desfavorável para a Devedora, isso pode ter um impacto adverso material nos 
seus negócios, condição financeira, resultados operacionais e na sua imagem perante o 
mercado. Além dos custos com honorários advocatícios para o patrocínio dessas causas, a 
Devedora poderá se ver obrigada a oferecer garantias em juízo relacionadas a tais processos, o 
que poderia afetar a sua capacidade financeira ou sua liquidez. 

Ainda, a Devedora está sujeita a fiscalização por diferentes autoridades federais, estaduais e 
municipais, incluindo fiscais, trabalhistas e ambientais. Essas autoridades poderão autuar a 
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Devedora e tais autuações podem se converter em processos administrativos e, posteriormente, em 
processos judiciais, os quais, caso decididos de forma desfavorável para a Devedora, poderão ter 
um efeito negativo. 

Da mesma forma, os membros do conselho de administração, da diretoria e acionistas da 

Devedora podem vir a se tornar réus em processos judiciais, administrativos e arbitrais, nas 

esferas cível, criminal, tributária e trabalhista, entre outros. Podem também ser alvo de 

investigações, por exemplo em decorrência de violações relacionadas a atos de corrupção, cuja 

instauração e/ou resultados podem afetá-los negativamente, especialmente em se tratando de 

processos de natureza criminal. Isso poderia, eventualmente, impossibilitá-los do exercício de 

suas funções na Devedora, o que poderia causar efeito adverso relevante em sua reputação, 

nos seus negócios ou nos seus resultados, direta ou indiretamente.  

O presidente do Conselho de Administração e acionista controlador indireto da Devedora 

é parte em processo criminal que pode afetar a Devedora negativamente.  

O presidente do Conselho de Administração e acionista controlador indireto da Devedora, o Sr. 

Fernando Antonio Simões, é réu em um processo criminal em curso na Comarca de Mogi das 

Cruzes, no Estado de São Paulo, referente a uma suposta fraude à licitação. O Sr. Fernando 

Antonio Simões poderá ter de alocar parte substancial de seu tempo e atenção para o 

acompanhamento e monitoramento desses processos, o que poderá eventualmente prejudicar 

a Devedora. 

Em caso de decisões desfavoráveis no processo acima mencionado, a reputação da Devedora 

perante clientes, fornecedores e investidores poderá ser afetada e o Sr. Simões poderá ter que 

cessar suas funções de conselheiro na Devedora, o que pode gerar efeito material adverso sobre 

negócios, oscilações nas ações e/ou resultados operacionais da Devedora.  

A Devedora pode vir a obter capital adicional no futuro por meio da emissão de ações ou 

valores mobiliários conversíveis em ações, o que poderá resultar numa diluição da 

participação dos acionistas em seu capital social. 

A Devedora pode precisar captar recursos adicionais no futuro por meio de emissões públicas 

ou privadas de ações ou valores mobiliários conversíveis em ações para financiar suas iniciativas 

de crescimento que pode resultar em uma alteração no preço de mercado de suas ações 

ordinárias e diluir a participação dos acionistas no capital social da Devedora. Qualquer captação 

de recursos por meio da distribuição pública de parcela primária de ações ou valores mobiliários 

conversíveis em ações que seja feita sem que seja ofertado aos acionistas o respectivo direito 

de preferência, ou em que optem por não exercer tal direito, nos termos da regulamentação 

aplicável, poderá resultar na diluição da participação destes investidores no capital social da 

Devedora. 

Não há como garantir o pagamento de dividendos ou juros sobre o capital próprio aos 

acionistas da Devedora no futuro. 

Qualquer decisão futura de pagar dividendos para as ações de emissão da Devedora será 

discricionária, observado também o disposto na Lei das Sociedades por Ações. A decisão de 

distribuir dividendos e/ou juros sobre o capital próprio dependerá da rentabilidade, condição 

financeira, plano de investimentos e restrições impostas pela legislação aplicável. Além disso, a 

capacidade da Devedora de pagar dividendos e/ou juros sobre o capital próprio dependerá da 

sua capacidade de gerar lucro líquido. Deste modo, a depender do desempenho da Devedora 

na geração de lucros, não há como assegurar que a Devedora irá pagar ou será capaz de pagar 

proventos aos seus acionistas. 

Por fim, a isenção de imposto de renda sobre a distribuição de dividendos e a tributação 

atualmente incidente sob o pagamento de juros sobre capital próprio prevista na legislação atual 

poderá ser revista e tanto os dividendos recebidos, quanto os distribuídos poderão passar a ser 

tributados e/ou, no caso dos juros sobre capital próprio, ter sua tributação majorada no futuro, 
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impactando o valor líquido a ser recebido pelos nossos acionistas a título de participação nos 

resultados da Devedora.  

A maior parte das concessionárias e lojas de seminovos da Devedora não estão 

localizadas em imóveis próprios. Caso a Devedora não seja capaz de manter ou renovar 

as locações de suas lojas ou caso renove em termos menos favoráveis, suas operações 

poderão ser material e adversamente afetadas.  

Na data de 22 de fevereiro de 2021, das 42 concessionárias e lojas de seminovos da Devedora, 

37 estão localizadas em imóveis alugados de terceiros e sobre os quais a Devedora não possui 

plena propriedade, apenas posse direta, sendo que os contratos de locação das 12 

concessionárias mais relevantes da Devedora não foram registrados e averbados nas matrículas 

dos imóveis correspondentes. Se seus contratos de locação forem extintos, se não conseguir 

renová-los ou se a renovação implicar em condições desfavoráveis aos seus interesses, a 

Devedora poderá ser obrigada a alterar a localização das suas lojas para locais sem a mesma 

visibilidade que possuem atualmente ou que não sejam tão adequados considerando as 

localidades em que estão situadas o público-alvo da Devedora. A renovação de contratos de 

locação em termos menos favoráveis do que os atuais, poderá reduzir a rentabilidade de suas 

concessionárias e afetar material e adversamente suas receitas operacionais. Um eventual 

aquecimento do mercado imobiliário pode, ainda, inviabilizar ou retardar seus planos de 

expansão, na medida em que torne mais onerosa a locação de espaços para a implantação de 

novas lojas. Ademais, a Devedora não possui todos os contratos de locação registrados e 

averbados nas matrículas dos imóveis correspondentes, hipótese em que, caso os respectivos 

proprietários decidam vender os imóveis durante a vigência dos contratos de locação, os novos 

proprietários poderão solicitar a sua desocupação no prazo de 90 dias contados da aquisição, 

ainda que o prazo locatício esteja em vigor por prazo determinado, livre de qualquer penalidade. 

Adicionalmente, em caso de alienação dos imóveis locados, nosso direito de preferência só será 

oponível a terceiros se os respectivos contratos de locação estiverem averbados nas respectivas 

matrículas, o que nos permite adjudicar judicialmente os imóveis na hipótese de o nosso direito 

de preferência não ser observado. Se os contratos de locação não estiverem averbados nas 

respectivas matrículas, teremos somente o direito de pleitear indenização por perdas e danos.  

Além disso, se decidirmos fechar qualquer uma das unidades localizadas em imóveis alugados 

de terceiros antes do fim do prazo contratual da locação, poderemos ser obrigados a pagar uma 

multa contratual ao proprietário como consequência da rescisão antecipada do contrato de 

locação. A quantidade de tal multa poderia nos afetar adversamente, principalmente se a decisão 

de fechamento se aplicar a mais de uma unidade. 

A Devedora pode não conseguir obter, manter ou renovar suas licenças e alvarás para 

operação de seus estabelecimentos. 

A Devedora depende de diversos cadastros perante órgãos e autarquias da administração 

pública federal, estadual e municipal e também de permissões, autorizações, licenças e alvarás 

para ocupação dos imóveis e funcionamento das operações. Parte das licenças municipais de 

funcionamento e dos alvarás do corpo de bombeiros ainda está em processo de obtenção ou de 

renovação ou, ainda, os processos de pedido de emissão não foram iniciados. Os alvarás de 

funcionamento e os alvarás do corpo de bombeiros em diversas localidades possuem prazo de 

validade e devem ser renovados de tempos em tempos, com ou sem o pagamento de taxas de 

renovação. Em razão das dificuldades e lentidão de alguns órgãos governamentais ou de 

eventual dificuldade da Devedora em fornecer documentos a relativos aos imóveis, a Devedora 

pode não ser capaz de obter todas as licenças, alvarás e autorizações necessárias ou, ainda, 

não obter as suas renovações de forma tempestiva. A não obtenção ou a não renovação das 

licenças poderá, caso a caso (i) resultar em autos de infração; (ii) nos sujeitar ao pagamento de 

multas; (iii) nos impedir de abrir e operar as unidades; (iv) resultar na interdição ou fechamento 

das unidades; (v) expor-nos a riscos adicionais no caso de um acidente de segurança e proteção, 

ou evento similar, afetar adversamente tal instalação enquanto uma licença estiver pendente; (vi) 

resultar na aplicação de outras penalidades, tais como advertência e apreensão de produtos, de 

acordo com a legislação específica aplicável (federal, estadual e municipal); e (vii) expor-nos, 
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bem como os representantes da Devedora, a sanções criminais, em caso de exercício de 

atividades sem as devidas licenças e autorizações ambientais. 

A estratégia de negócios poderá ser substancialmente e adversamente afetada se não 

conseguirmos abrir e operar novas unidades, se tivermos que suspender ou fechar algumas das 

unidades em consequência da incapacidade de obter ou renovar as licenças, ou se um acidente 

afetar adversamente uma unidade enquanto estiver com uma licença pendente. 

O valor de revenda de ativos utilizados nas operações da Devedora é fundamental para o 
retorno esperado dos seus contratos.  

O modelo de negócios da Devedora consiste em um ciclo que se inicia com a compra financiada 
de ativos a serem utilizados na prestação de serviços a seus clientes e sua posterior revenda ao 
final dos contratos. A precificação destes contratos leva em consideração a alienação do ativo 
ao término deste ciclo, sendo o seu volume e preço na revenda, determinantes para alcançarmos 
o retorno mínimo esperado de cada operação. A restrição ao crédito e aumento da taxa de juros, 
por exemplo, podem afetar direta ou indiretamente o mercado secundário desses ativos e reduzir 
de forma significativa a liquidez dos mesmos. A volatilidade de preços de mercado pode também 
reduzir o valor de revenda do ativo, criando um maior deságio em relação ao preço em que a 
Devedora o adquiriu. A Devedora não pode assegurar o comportamento do mercado na absorção 
destes ativos para a conclusão do seu ciclo de negócio, sendo que a piora em qualquer dessas 
variáveis, que dificultará a revenda dos ativos, pode afetar de forma adversa seus negócios. 

Os processos de governança da Devedora, gestão de riscos e compliance podem falhar 
ou não ser suficientes para detectar ou evitar comportamentos contrários à legislação e 
regulamentação aplicáveis e aos seus padrões de ética e conduta, podendo ocasionar 
impactos materiais e adversos em seus negócios, situação financeira, reputação, 
resultados operacionais e cotação de mercado de suas ações ordinárias.  

A Devedora está sujeita a regulamentos voltados à prevenção e combate à corrupção, sendo 
exemplos dessas normas, no Brasil, o Decreto-Lei n° 2.848/1940 (“Código Penal”), a Lei n° 
8.429/1992 (“Lei de Improbidade Administrativa”), a Lei n° 8.666/1993 (“Lei de Licitações”), a Lei 
nº 9.613/1998 (“Lei de Lavagem de Dinheiro”), a Lei nº 12.846/2013 (“Lei Anticorrupção”), o 
Decreto nº 8.420/2015, assim como outras normas relacionadas ao combate a corrupção, em 
alinhamento à Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros 
em Transações Comerciais Internacionais da OCDE (em conjunto, a “Legislação Brasileira de 
Combate à Corrupção”).  

A Lei Anticorrupção, nesse sentido, impõe responsabilidade objetiva às empresas, no âmbito 
cível e administrativo, por atos lesivos contra a Administração Pública praticados em interesse 
ou benefício da Devedora, exclusivo ou não. Dentre as sanções aplicadas àqueles considerados 
responsáveis estão: (i) multas e indenizações nas esferas administrativa, (ii) perdimento de bens, 
direitos ou valores que representem vantagem ou proveito, direta ou indiretamente, obtidos da 
infração, (iii) suspensão ou interdição parcial de suas atividades, ou (iv) proibição de receber 
incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos provenientes da Administração 
Pública por até 5 anos, entre outras. Essas sanções, se aplicadas, podem ter efeito adverso 
relevante sobre a Devedora, bem como afetar material e adversamente seus resultados.  

Os processos de governança, políticas, gestão de riscos e compliance da Devedora, incluindo 
as estruturas que foram reformuladas recentemente, para fins da sua oferta pública inicial de 
ações, com a Criação do Comitê de Auditoria Interna e da Função de Gerenciamento de Riscos, 
Controles Internos e Conformidade da Devedora, podem não ser capazes de detectar ou evitar: 
(i) violações à Legislação de Combate à Anticorrupção, exemplificada acima ou outras violações 
relacionadas, (ii) ocorrências de comportamentos fraudulentos e desonestos que sejam 
praticados em seu interesse ou benefício (exclusivo ou não), inclusive por parte de 
administradores, empregados, pessoas físicas e jurídicas contratadas e outros agentes ou 
terceiros que possam representar ou atuar em nome, interesse ou benefício (exclusivo ou não) 
da Devedora, (iii) mitigação dos riscos que a sua política de gerenciamento de riscos identifica 
atualmente e/ou a previsibilidade na identificação de novos riscos, e (iv) outras ocorrências de 
comportamentos não condizentes com a legislação ou com princípios éticos e morais por parte 
dos funcionários da Devedora, ou pessoas físicas e jurídicas e outros agentes agindo em nome, 
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interesse ou benefício (exclusivo ou não) da Devedora, que possam afetar material e 
adversamente a reputação, negócios, condições financeiras e resultados operacionais da 
Devedora, ou a cotação de mercado de suas ações ordinárias de forma negativa. 

Da mesma forma a Devedora não pode evitar que seu nome venha a ser envolvido em 
investigações, inquéritos e/ou processos judiciais ou administrativos, visando a apuração de 
infrações contra a Administração Pública, praticadas por ela ou terceiros em seu nome, interesse 
ou benefício (exclusivo ou não) da Devedora, como os previstos não somente na Lei 
Anticorrupção e seu Decreto regulamentador 8.420/2015, mas também na Lei o Decreto-Lei n° 
2.848/1940, a Lei nº 8.137/1990, a Lei n° 8.429/1992, a Lei n° 8.666/1993, a Lei nº 9.613/1998, 
o Decreto nº 3.678/2000, o Decreto nº 4.410/2002, o Decreto nº 5.687/2006, assim como outras 
normas relacionadas à Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos 
Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais da OCDE, que podem resultar nas 
sanções exemplificadas acima e em resultados como, por exemplo, (i) ações coercitivas ou 
responsabilização pela violação a leis aplicáveis e (ii) vencimento antecipado de determinados 
contratos.  

A Devedora também pode vir a ser solidariamente responsabilizada pelo pagamento de multa e 
reparação integral do dano causado em razão de práticas contrárias à Lei Anticorrupção por suas 
sociedades controladoras, controladas, coligadas ou consorciadas. Todas essas situações, 
podem afetar material e adversamente a reputação, negócios, condições financeiras e resultados 
operacionais da Devedora, ou a cotação de mercado de suas ações ordinárias de forma negativa. 

Os instrumentos de financiamento celebrados pela Devedora possuem certas cláusulas 
restritivas (covenants).  

A Devedora está sujeita a compromissos restritivos (covenants) de acordo com os termos e as 
condições dos documentos dos seus títulos de dívida e contratos de financiamento, que incluem 
disposições de vencimento antecipado, como a não manutenção de determinados índices 
financeiros apurados com base nas suas demonstrações financeiras. Caso os índices financeiros 
ultrapassem os limites fixados nos covenants previstos nos referidos documentos, a Devedora 
pode ser obrigada a pagar algumas dívidas de forma antecipada gerando a necessidade de uma 
disponibilidade de caixa imediata, afetando seu planejamento financeiro. Adicionalmente, tal 
evento pode resultar no vencimento antecipado ou vencimento antecipado cruzado (cross 
acceleration e cross default, respectivamente), o que pode afetar negativamente os negócios, a 
condição financeira e os resultados da Devedora.  

A Devedora pode sofrer impactos negativos em suas despesas financeiras devido a 
necessidades emergenciais de contratação de empréstimos e financiamentos.  

Caso haja retração do mercado financeiro ocasionada por instabilidade econômica ou fator 
correlacionado, a Devedora poderá ter dificuldades para realizar captações para fazer expandir 
seus investimentos nas condições financeiras adequadas. Isto poderá obrigar a Devedora a 
reduzir seus investimentos e, como resultado, reduzir seu crescimento e/ou, contratar 
empréstimos com custos maiores que os planejados, aumentando assim suas despesas 
financeiras, prejudicando seu resultado econômico e financeiro, bem como afetando sua liquidez. 

As despesas financeiras da Devedora podem ainda ser negativamente afetadas, pela eventual 
necessidade de contratação emergencial de empréstimos ou financiamentos necessários para 
cobrir compromissos não contemplados no planejamento de suas operações, ou por eventuais 
descasamentos entre as receitas e os custos/investimentos realizados. 

A existência de taxas de inadimplência e o atraso nos pagamentos pode afetar 
negativamente os negócios da Devedora.  

A Devedora poderá incorrer em perdas decorrentes de um cliente ou de uma contraparte em um 
instrumento financeiro, decorrentes da falha destes em cumprir com suas obrigações contratuais. 
O risco é proveniente do “contas a receber” de clientes e “caixa e equivalentes de caixa e títulos 
e valores mobiliários e aplicações financeiras”. Caso os ativos caracterizados pela Devedora 
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como estimativa de perda de créditos duvidosos não sejam efetivamente pagos, poderão afetar 
negativamente a situação financeira da Devedora. 

Falhas nos sistemas, políticas e procedimentos de controles poderão expor a Devedora a 
riscos inesperados ou imprevistos, o que poderia afetar adversamente seus negócios. 

Os sistemas, políticas e procedimentos da Devedora de controles internos podem não ser 
suficientes e/ou totalmente eficazes para detectar ou evitar práticas inapropriadas, erros ou 
fraudes. Se a Devedora não for capaz de manter seus controles internos operando de maneira 
efetiva, poderá não ser capaz de reportar seus resultados de maneira precisa ou prevenir a 
ocorrência de práticas inapropriadas, erros ou fraudes por parte dos funcionários ou membros 
da alta administração da Devedora, ou mesmo terceiros agindo em seu nome, interesse ou 
benefício (exclusivo ou não). Caso os funcionários ou outras pessoas relacionadas à Devedora, 
ou agindo em seu nome, interesse ou benefício (exclusivo ou não), se envolvam em práticas 
fraudulentas, corruptas ou desleais ou violem leis e regulamentos aplicáveis ou as políticas da 
Devedora, a Devedora poderá ser responsabilizada por qualquer uma dessas violações, o que 
pode resultar em multas ou sanções que podem afetar substancial e negativamente os negócios 
e a reputação da Devedora. Essa responsabilização pode se dar, inclusive, mas não se limitando, 
por aplicação de multa prevista na Lei Anticorrupção, que pode chegar até 20% do faturamento 
bruto da Devedora. Além disso, a falha ou a ineficácia nos controles internos, tais como aquelas 
apontadas pelos auditores da Devedora, poderá ter um efeito adverso significativo em sua 
reputação e seus negócios. 

Caso este risco se concretize, nos termos mencionados acima, os negócios da devedora poderão 
ser afetados de maneira adversa, e, consequentemente, a capacidade de pagamento da 
Devedora poderá ser reduzida, o que levaria à redução da capacidade de pagamento dos CRA. 

Os resultados da Devedora poderão ser afetados caso esta não consiga manter suas 
atuais condições comerciais favoráveis de descontos na aquisição de veículos, máquinas 
e equipamentos pesados novos junto aos fornecedores 

Os investimentos feitos pela Devedora em expansão e renovação da frota de veículos, máquinas 
e equipamentos, podem ser afetados caso a Devedora não consiga manter suas atuais 
condições comerciais junto aos fornecedores para aquisição dos referidos ativos, o que pode ser 
provocado, por exemplo, pela diminuição do volume de compras, pelo aumento na demanda por 
tais ativos no mercado, por uma alteração na política de venda praticada pelos fabricantes, por 
outras alterações macroeconômicas, dentre outros fatores. Nesse caso, a Devedora pode não 
mais usufruir, ou não usufruir na mesma medida, de tais condições.  

Como os preços que a Devedora cobra de seus clientes levam em consideração o custo de 
aquisição de ativos novos para a prestação de seus serviços, tais preços poderão ser 
aumentados, diminuindo, assim, a competitividade da Devedora, ou esta poderá ter que reduzir 
suas margens para manter os preços praticados, impactando negativamente a rentabilidade de 
seus contratos. Consequentemente, os negócios, condição financeira e resultados operacionais 
da Devedora podem ser adversamente impactados nas referidas hipóteses.  

Caso este risco se concretize, a capacidade de pagamento da Devedora poderá ser reduzida, o 
que poderá levar à redução da capacidade de pagamento dos CRA. 

Há uma concentração de montadoras de veículos com capacidade instalada limitada e de 
fabricantes de determinados tipos de máquinas e equipamentos pesados no Brasil 

O principal grupo de fornecedores da Devedora é composto por montadoras com fábricas 
localizadas no Brasil, das quais a Devedora adquire caminhões para locação. Caso tais 
fornecedores decidam alterar as condições de compra, por quaisquer razões, incluindo 
econômicas ou ainda em decorrência de transferência de localidade de suas fábricas, de forma 
adversa, a Devedora poderá ser afetada negativamente na medida em que sua capacidade de 
renovar e expandir sua frota operacional será prejudicada e, consequentemente, seus negócios, 
situação financeira, resultados operacionais e perspectivas serão diretamente afetados. 
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Caso este risco se concretize, nos termos mencionados acima, os negócios da devedora poderão 
ser afetados de maneira adversa, e, consequentemente, a capacidade de pagamento da 
Devedora poderá ser reduzida, o que levaria à redução da capacidade de pagamento dos CRA. 

As atividades da Devedora dependem de seu relacionamento com seus fornecedores 

O sucesso das atividades da Devedora relacionadas à aquisição e venda de ativos depende, em 
grande medida, da condição financeira, da reputação, do marketing, da estratégia gerencial e, 
principalmente, do relacionamento comercial da Devedora com tais fornecedores e da 
capacidade de seus fornecedores de projetarem, produzirem e distribuírem ativos desejados pelo 
público.  

As atividades da Devedora e de suas controladas relacionadas ao setor de locação de 
caminhões, máquinas e equipamentos agrícolas dependem de seu relacionamento com as 
montadoras desses ativos e fornecedores de peças para celebrar contratos de concessão, sem 
os quais a Devedora não pode revender ou prestar serviços de manutenção autorizada. 

Ainda, os fornecedores da Devedora, por meio dos referidos contratos de concessão, exercem 
grande influência sobre parte de suas atividades, podendo requerer que atendamos a 
determinados padrões de estética, qualidade, satisfação do consumidor, critérios financeiros 
como capital mínimo de giro, padrões de manutenção e preservação de seus estoques, bem 
como restringir a liberdade da Devedora de associar suas atividades e produtos às suas imagens 
e marcas, o que pode acarretar em custos substanciais. Caso seus fornecedores rescindam ou 
não renovem os contratos de concessão, por conta de inadimplementos, falta de alcance aos 
padrões de satisfação, alterações em estruturas internas de gerência e controle societário da 
Devedora que não contem com suas aprovações, ou por outros critérios, a Devedora pode não 
ser contemplada com programas de benefícios e outras vantagens como a consolidação de um 
estoque atraente, por exemplo, suas atividades, resultados operacionais e financeiros, podem 
ser prejudicados. 

Adicionalmente, tendo em vista que os fornecedores de veículos geralmente distribuem seus 
veículos entre seus concessionários com base nos respectivos históricos de venda e nos 
relacionamentos existentes entre fornecedores e concessionários, e que o histórico de vendas 
depende da capacidade dos fornecedores da Devedora de projetarem e produzirem veículos 
desejados pelo público, caso os automóveis produzidos por seus fornecedores não tenham 
aceitação pelo público, ou a capacidade da Devedora de consolidar estoque de veículos 
desejados pelo público reste prejudicada, seus resultados operacionais e financeiros podem ser 
afetados negativamente. Caso a Devedora tenha desentendimentos comerciais com seus 
fornecedores e/ou caso os ativos produzidos por seus fornecedores não tenham aceitação pelo 
público, os resultados operacionais e financeiros da Devedora podem ser afetados de forma 
adversa. 

Caso este risco se concretize, nos termos mencionados acima, os negócios da devedora poderão 
ser afetados de maneira adversa, e, consequentemente, a capacidade de pagamento da 
Devedora poderá ser reduzida, o que levaria à redução da capacidade de pagamento dos CRA. 

Aumentos significativos nos custos dos insumos necessários às atividades da Devedora 
podem afetar adversamente seus resultados operacionais 

A Devedora está sujeita a aumentos por parte de seus fornecedores e prestadores de serviços 
nos custos dos insumos e serviços necessários às suas atividades, tais como, peças de 
reposição ou mão de obra. Tais aumentos fogem ao controle da Devedora e a Devedora não 
pode prever quando os preços destes insumos e serviços sofrerão aumentos ou reajustes, 
inclusive aqueles provocados por aumento de demanda ou das políticas de venda praticadas 
pelos fabricantes, além de fatores externos como inflação e aumento da alíquota de tributos 
incidentes ou do preço de determinados commodities no mercado internacional. Caso haja um 
aumento na demanda ou uma mudança desfavorável na política de venda, a Devedora poderá 
enfrentar aumento de custos e consequente diminuição de suas margens. Como os preços 
cobrados pela Devedora de seus clientes nas atividades de locação de caminhões, máquinas e 
equipamentos levam em consideração o custo de aquisição dos seus insumos, principalmente 
nos casos em que há a contratação do serviço de manutenção, caso não seja possível à 
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Devedora repassar os aumentos dos custos aos clientes, os negócios, sua condição financeira 
e resultados podem ser impactados adversamente.  

Caso este risco se concretize, a capacidade de pagamento da Devedora poderá ser reduzida, o 
que poderá levar à redução da capacidade de pagamento dos CRA. 

A Devedora está sujeita ao risco de não renovação de contratos com seus clientes, bem 
como de rescisão antecipada dos contratos existentes 

O plano de negócios e estratégia da Devedora assumem a renovação de contratos com seus 
clientes de locação de máquinas e equipamentos pesados após seus respectivos vencimentos. 
Assim, a redução do índice histórico de renovação por qualquer motivo, inclusive devido a fatores 
que fogem ao controle da Devedora ou que não se relacionem com a qualidade dos serviços 
prestados por ela, poderá resultar em uma redução de sua receita e afetar negativamente sua 
estratégia de crescimento. A Devedora não pode garantir que será bem-sucedida na renovação 
de todos ou parte significativa dos contratos celebrados com seus clientes, em termos razoáveis. 
A não renovação de parte significativa dos contratos celebrados com seus clientes poderá 
resultar na redução da receita da Devedora e impactar adversamente seus negócios, condição 
financeira e seus resultados. 

Caso este risco se concretize, a capacidade de pagamento da Devedora poderá ser reduzida, o 
que poderá levar à redução da capacidade de pagamento dos CRA. 

Uma falha no sistema de segurança da Devedora com relação à proteção de informações 
confidenciais de seus clientes poderá prejudicar a reputação e a marca da Devedora e 
afetar substancialmente os seus negócios e os resultados de suas operações  

A Devedora possui diversas informações pessoais de seus clientes, armazenadas em seu banco 
de dados. Os sistemas que a Devedora utiliza podem ser violados, caso sejam descobertas 
vulnerabilidades que seus sistemas de segurança da informação ainda não estejam preparados 
para bloquear e, consequentemente o acesso não autorizado, apropriação indébita de 
informações ou dados, supressão ou modificação de informações sobre os clientes da Devedora 
ou outra interrupção das suas operações comerciais podem ocorrer. A Devedora pode não ser 
capaz de antecipar ou implementar medidas adequadas para fornecer proteção contra esses 
ataques cibernéticos. Qualquer comprometimento dos sistemas de segurança da Devedora 
poderá prejudicar a sua reputação e a sua marca, expondo a Devedora a situações de litígio, 
nas quais a Devedora poderá ser obrigada a indenizar a parte prejudicada, afetando 
negativamente os seus resultados operacionais. 

Caso este risco se concretize, nos termos mencionados acima, os negócios da devedora poderão 
ser afetados de maneira adversa, e, consequentemente, a capacidade de pagamento da 
Devedora poderá ser reduzida, o que levaria à redução da capacidade de pagamento dos CRA. 

A Devedora está sujeita ao risco de rescisão ou não renovação de contratos de locação 
de caminhões, máquinas e equipamentos com seus principais clientes ou não celebração 
de novos contratos de caminhões, máquinas e equipamentos. 

A atividade de locação de caminhões, máquinas e equipamentos junto a clientes representa uma 
importante atividade realizada pela Devedora. O insucesso na implementação de sua estratégia 
ou caso seus atuais clientes rescindam ou não renovem os contratos de locação de caminhões, 
máquinas e equipamentos com a Devedora ou caso a Devedora não seja capaz de obter novos 
contratos de locação de caminhões, máquinas e equipamentos, ela pode sofrer uma redução 
significativa da sua receita, afetando seus negócios, condição financeira e resultados 
operacionais. 

Caso este risco se concretize, nos termos mencionados acima, os negócios da devedora poderão 
ser afetados de maneira adversa, e, consequentemente, a capacidade de pagamento da 
Devedora poderá ser reduzida, o que levaria à redução da capacidade de pagamento dos CRA. 
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A busca de alternativas na forma de transporte por nossos clientes pode impactar 
adversamente a Devedora  

Aumentos significativos nos custos do transporte rodoviário, incluindo em tributos, fretes, 
pedágios, burocracias logísticas, entre outros, podem impactar clientes que utilizam a frota como 
sua fonte de prestação de serviço. Caso esses clientes optem por alternativas de transporte, 
como por exemplo, ferroviário, náutico ou aéreo, os negócios da Devedora, sua condição 
financeira e/ou seu resultado operacional poderão sofrer um impacto negativo adverso. 

Caso este risco se concretize, nos termos mencionados acima, os negócios da devedora poderão 
ser afetados de maneira adversa, e, consequentemente, a capacidade de pagamento da 
Devedora poderá ser reduzida, o que levaria à redução da capacidade de pagamento dos CRA. 

Caso o governo crie uma linha de crédito com taxa de juros subsidiadas para aquisição 
de caminhões, máquinas e equipamentos, a Devedora pode ter dificuldades em expandir 
seus negócios  

Caso o Governo venha a criar linhas de crédito para a aquisição de caminhões, máquinas e 
equipamentos com a concessão de taxas de juros subsidiadas, tal medida poderá facilitar o 
acesso à compra dos referidos ativos por seus concorrentes, clientes e mercado em geral. Diante 
dessa situação, a Devedora poderá enfrentar dificuldades em expandir seus negócios, dada a 
vantagem econômica que seus concorrentes e clientes poderiam ter para a aquisição dos ativos, 
em detrimento à opção de locação da frota, o que poderia impactar de maneira adversa o 
crescimento e fechamento de novos contratos pela Devedora. 

Caso este risco se concretize, nos termos mencionados acima, os negócios da devedora poderão 
ser afetados de maneira adversa, e, consequentemente, a capacidade de pagamento da 
Devedora poderá ser reduzida, o que levaria à redução da capacidade de pagamento dos CRA. 

A redução na demanda ou no valor de revenda de veículos, máquinas e equipamentos 
pesados usados no mercado secundário pode impactar material e adversamente os 
negócios da Devedora 

A venda de veículos, máquinas e equipamentos pesados usados é um importante fator do ciclo 
de negócios, sendo o seu volume e preço elementos importantes para o atingimento do retorno 
esperado de cada operação. Uma redução na demanda pelos ativos desmobilizados da 
Devedora, bem como restrições à concessão de crédito e aumento das taxas de juros aplicáveis 
a financiamentos de aquisição de veículos podem afetar direta ou indiretamente o mercado 
secundário desses ativos e reduzir de forma significativa sua liquidez. A volatilidade de preços 
de mercado pode, ainda, reduzir o preço dos ativos desmobilizados da Devedora ou de seu valor 
de venda, criando um maior deságio em relação ao preço em que são adquiridos. Todos estes 
fatores podem afetar a capacidade de venda destes ativos desmobilizados aos preços 
incialmente estimados, o que pode afetar adversamente os negócios, condição financeira e 
resultados operacionais da Devedora. 

Além disso, uma queda no nível de atividade econômica no Brasil também poderá afetar 
negativamente os resultados dos segmentos nos quais a Devedora opera. 

Caso este risco se concretize, a capacidade de pagamento da Devedora poderá ser reduzida, o 
que poderá levar à redução da capacidade de pagamento dos CRA. 

Os segmentos em que a Devedora atua são ou podem vir a ser altamente competitivos 

O segmento de locação de caminhões, máquinas e equipamentos pesados é incipiente no Brasil, 
sendo amplamente segmentado e pulverizado. Sua atratividade poderá resultar no aumento da 
concorrência no futuro próximo, tanto em termos de preços como em termos de atendimento. 
Qualquer alteração no ambiente competitivo pode implicar em uma queda de demanda nos 
segmentos de negócios nos quais a Devedora opera ou um aumento nos custos de captação ou 
retenção de seus clientes, afetando adversamente seu crescimento e rentabilidade.  
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Adicionalmente, fatores políticos e econômicos nacionais ou internacionais que influenciem as 
condições concorrenciais do setor podem impactar os resultados e as operações da Devedora, 
tais como alterações da carga tributária, principalmente por meio da majoração das alíquotas de 
impostos sobre produtos industrializados e da criação de tributos temporários, alterações das 
taxas de juros, flutuações da taxa de câmbio, concessão de benefícios a importadores, 
diminuição de barreiras alfandegárias para produtos provenientes de determinados países, 
modificação legislativas, entre outros. 

Nesse sentido, em um cenário onde a Devedora passe a enfrentar maior concorrência, seja com 
empresas nacionais ou estrangeiras (sendo que parte delas conta com significativos recursos 
financeiros próprios e de terceiros, podendo suportar estratégias de expansão de sua 
participação de mercado através de políticas comerciais mais agressivas) e de diferentes portes, 
não é possível garantir que a Devedora será capaz de manter ou aumentar sua participação de 
mercado no segmento em que atua de acordo com a sua estratégia atual e na forma pretendida. 

Caso este risco se concretize, nos termos mencionados acima, os negócios da devedora 
poderão ser afetados de maneira adversa, e, consequentemente, a capacidade de 
pagamento da Devedora poderá ser reduzida, o que levaria à redução da capacidade de 
pagamento dos CRA. 

Tendo em vista que uma parcela das receitas da Devedora está concentrada no setor de 
agronegócio, condições adversas que afetem esse setor podem impactar negativamente 
as operações da Devedora 

Um percentual da receita operacional brotada Devedora decorre de seus serviços prestados para 
o setor do agronegócio. A indústria do agronegócio está sujeita a diversos fatores internos e 
externos que influenciam materialmente seu desempenho, tais como sazonalidade de safras, 
condições meteorológicas e preços de mercadoria no mercado de commodities. Assim, 
oscilações adversas neste setor da economia que afetem negativamente os clientes da 
Devedora podem impactar de maneira adversa seus negócios e resultados operacionais. 

Caso este risco se concretize, a capacidade de pagamento da Devedora poderá ser reduzida, o 
que poderá levar à redução da capacidade de pagamento dos CRA. 

A Devedora poderá estar sujeita à falência, recuperação judicial ou extrajudicial 

Ao longo do prazo de duração dos CRA, a Devedora poderá estar sujeita a eventos de 
falência, recuperação judicial ou extrajudicial. Dessa forma, eventuais contingências da 
Devedora, em especial as fiscais, previdenciárias e trabalhistas, poderão afetar a sua 
capacidade de pagamento dos Direitos Creditórios do Agronegócio, o que, 
consequentemente, poderá afetar negativamente a capacidade da Emissora de honrar as 
obrigações assumidas junto aos Titulares de CRA. 

A Devedora está sujeita a riscos associados ao não cumprimento da Lei Geral de Proteção 
de Dados e poderá ser afetada adversamente pela aplicação de multas e outros tipos de 
sanções.  

No ano de 2018, foi sancionada a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018 – “LGPD”), 
que entrou em vigor no dia 18 de setembro de 2020, passando a transformar a forma pela qual 
a proteção de dados pessoais no Brasil é regulada e tratada. 

A LGPD estabelece um novo marco legal a ser observado nas operações de tratamento de dados 
pessoais e prevê, entre outros, os direitos dos titulares de dados pessoais, as bases legais 
aplicáveis à proteção de dados pessoais, os requisitos para obtenção de consentimento, as 
obrigações e requisitos relativos a incidentes de segurança e vazamentos e a transferências de 
dados, bem como a autorização para a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. 

Ademais, é necessário esclarecer que a LGPD entrou em vigor quanto a maior parte de suas 
disposições, exceto quanto às suas sanções administrativas (art. 52, 53 e 54), cuja aplicabilidade 
somente será possível a partir do dia 1º de agosto de 2021, nos termos da Lei nº 14.010/2020. 
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A Devedora, devido às suas atividades, coleta, utiliza, armazena e gerencia dados pessoas de 
seus usuários, funcionários, fornecedores e outros terceiros. Tais dados pessoas podem ser 
tratados em desacordo com a legislação e estão sujeitos a incidentes de segurança, 
especialmente, invasões, violações, bloqueios, sequestros ou vazamentos. 

A Devedora, de acordo com a LGPD, tem o dever legal de manter um canal de comunicação 
com os titulares dos dados pessoais sobre os quais realiza tratamento, inclusive seus usuários 
e parceiros comerciais. Os titulares de dados pessoais tratados pela Devedora têm todos os 
seguintes direitos, que devem ser garantidos pela Devedora: (a) obter confirmação da existência 
do tratamento de dados pessoais; (b) acessar seus dados pessoais; (c) retificar dados pessoais 
incompletos, inexatos ou desatualizados; (d) realizar a portabilidade dos dados pessoais para 
outro fornecedor de um serviço ou produto (conforme regulamentação adicional da ANPD); (e) 
solicitar a anonimização, bloqueio e exclusão de dados pessoais desnecessários, excessivos ou 
tratados em desconformidade com a LGPD; (f) obter informações sobre os órgãos públicos e 
privados com os quais o responsável pelo tratamento tenha compartilhado os seus dados; (g) 
possibilidade de negar o consentimento para tratamento de seus dados pessoais e ser informado 
sobre as consequências de tal recusa; (h) revogar o consentimento (i) solicitar a revisão de 
decisões automatizadas que possam afetar os seus interesses; (j) peticionar em relação aos 
seus dados contra o controlador perante a autoridade nacional; (k) opor-se ao tratamento 
realizado com fundamento em uma das hipóteses de dispensa de consentimento, em caso 
descumprimento ao disposto na LGPD. 

A LGPD também dispõe que as seguintes informações devem ser fornecidas aos titulares de 
dados pessoais, inclusive mediante avisos de privacidade: (i) finalidade(s) específica(s) do 
tratamento de dados; (ii) meios e duração do tratamento de dados; (iii) identificação do 
responsável pelo tratamento de dados; (iv) informações de contato do responsável pelo 
tratamento de dados; (v) informações e finalidade do compartilhamento de dados pessoais com 
terceiros; (vi) descrição da responsabilidade dos agentes de tratamento envolvidos; (vii) e 
menção explícita aos direitos dos titulares. 

No cenário atual (anterior à vigência das sanções administrativas previstas na LGPD), o 
descumprimento de quaisquer disposições previstas em tal normativa tem como riscos: (i) a 
propositura de ações judiciais, individuais ou coletivas pleiteando reparações de danos 
decorrentes de violações, baseadas não somente na LGPD, mas, na legislação esparsa e 
setorial sobre proteção de dados ainda vigente; e (ii) a aplicação das penalidades previstas no 
Código de Defesa do Consumidor e Marco Civil da Internet por alguns órgãos de defesa do 
consumidor, uma vez que estes já têm atuado neste sentido, antes mesmo da vigência da LGPD 
e da efetiva estruturação da ANPD, especialmente em casos de incidentes de segurança que 
resultem em acessos indevidos a dados pessoais.  

Com a entrada em vigor das sanções administrativas da LGPD, caso a Devedora não esteja em 
conformidade com a lei em questão, ela e suas subsidiárias poderão estar sujeitas às sanções, 
de forma isolada ou cumulativa, de advertência, obrigação de divulgação de incidente, bloqueio 
temporário e/ou eliminação de dados pessoais, multa de até 2% (dois por cento) do faturamento 
da empresa, grupo ou conglomerado no Brasil no seu último exercício, excluídos os tributos, até 
o montante global de R$50.000.000 (cinquenta milhões de reais) por infração, bem como multa 
diária, observado o limite global mencionado, suspensão parcial do funcionamento do banco de 
dados a que se refere a infração pelo período máximo de 6 (seis) meses, suspensão do exercício 
da atividade de tratamento dos dados pessoais a que se refere a infração pelo período máximo 
de 6 (seis) meses, proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a tratamento 
de dados. 

Além disso, a Devedora poderá ser responsabilizada por danos materiais, morais, individuais ou 
coletivos causados por ela e ser considerada solidariamente responsável por danos materiais, 
morais, individuais ou coletivos causados por suas subsidiárias, devido ao não cumprimento das 
obrigações estabelecidas pela LGPD. 

Desta forma, falhas na proteção dos dados pessoais tratados pela Devedora, bem como a 
inadequação à legislação aplicável, podem acarretar multas elevadas, divulgação do incidente 
para o mercado, eliminação dos dados pessoais da base, e até a suspensão de suas atividades, 
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o que poderá afetar negativamente sua reputação e seus resultados e, consequentemente, o 
valor de suas ações.  

A Devedora também deve observar os requisitos de segurança previstos na legislação e 
regulação vigente e aplicável em desenvolvimento quanto à proteção de dados, de modo a 
garantir conformidade com os requisitos legais e minimizar situações de risco, como 
indisponibilidade do serviço ou acesso ou uso não autorizado de dados pessoais, posto que 
eventual não conformidade com a legislação aplicável à proteção de dados pessoais, segurança 
da informação e outras regulamentações governamentais no setor de tecnologia da informação, 
atualmente, podem resultar, também, em indenizações e na perda da confiança de clientes na 
segurança dos serviços, afetando adversamente a Devedora. 

Incidentes de segurança cibernética, incluindo ataques à infraestrutura necessária para 
manter os sistemas de TI da Devedora podem resultar em danos financeiros e à reputação 
da Devedora.  

Incidentes de segurança cibernética podem resultar em apropriação indevida de informações da 
Devedora e/ou das informações de seus clientes ou em tempo de inatividade em seus servidores 
ou operações, o que pode afetá-la material e adversamente. Eventual perda de propriedade 
intelectual, segredos comerciais ou outras informações comerciais sensíveis ou a interrupção 
das suas operações podem afetar negativamente os resultados financeiros da Devedora. 

A infraestrutura de Tecnologia da Informação da Devedora está sujeita a problemas em sua 
segurança cibernética, que podem englobar: ataques cibernéticos, os quais podem incluir 
invasão das plataformas e dos sistemas de tecnologia da informação com os objetivos de 
acessar, alterar, furtar, corromper ou destruir plataformas e sistemas utilizados pela Devedora, 
redes de computadores e informações armazenadas ou transmitidas da Devedora ou de 
parceiros de negócio; e violação de privacidade e dados pessoais, bem como acesso ou 
divulgação não autorizados, de dados confidenciais e/ou particulares de clientes por pessoas 
dentro ou fora da Devedora.  

Os fatores acima podem ser decorrentes de malware (como vírus de computador), ransomware, 
worm, phishing, engenharia social, exploração de fraquezas do ambiente e sistemas, 
contaminação (seja intencional ou acidental) das redes e sistemas por terceiros com os quais 
existe a troca de dados, bem como outros tipos de ataques. Além disso, devido à pandemia do 
COVID-19, as práticas de trabalho remoto pelos colaboradores da Devedora aumentaram, o que 
pode tornar as plataformas e sistemas de tecnologia de informação mais suscetíveis aos 
problemas de segurança cibernética acima citados.  

Quaisquer ataques cibernéticos bem-sucedidos podem resultar em impactos na imagem e 
reputação da organização, na paralisação de sistemas ou na indisponibilidade de serviços. Em 
consequência, é possível que haja perdas de negócios, contaminação, corrupção ou perda de 
dados de clientes e outras informações sensíveis armazenadas, violação de segurança de 
dados, divulgação não autorizada de informações ou, ainda, perda de níveis significativos de 
ativos líquidos (incluindo valores monetários).  

Tentativas de ataques cibernéticos continuam evoluindo em dimensão e sofisticação, e a 
Devedora pode incorrer em custos significativos na tentativa de modificar ou melhorar as 
medidas de proteção, ou para investigar ou remediar quaisquer vulnerabilidades ou violação, ou, 
ainda, para comunicar ataques cibernéticos a seus clientes.  

Caso a Devedora não seja capaz de proteger de maneira eficiente seus sistemas e plataformas 
contra ataques cibernéticos, isso pode ocasionar: violações à privacidade, de dados pessoais e 
confidencialidade de clientes; prejuízos decorrentes de danos à segurança de rede e violação de 
dados de clientes; conflitos com clientes; danos de imagem e reputação da Devedora; 
responsabilidade de mídia e custos relacionados; processos judiciais, multas regulatórias, 
sanções, intervenções, reembolsos e outros custos de indenização; custos decorrentes de 
gerenciamento de crises para identificação e preservação de dados, consultoria jurídica, 
contratação de terceiros, defesas emergenciais e indenizações; custos necessários à 
restauração de ambientes (custos relativos à utilização da estrutura de backup da Devedora para 
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restaurar informações ou sistemas da Devedora); e custos relacionados a indenizações 
decorrentes de ações judiciais.  

Além disso, a Devedora administra, retém e mantém parcerias com terceiros para o 
arquivamento, processamento, manutenção e disponibilização, na internet, de dados eletrônicos 
que contêm informações pessoais confidenciais de clientes no curso regular de suas operações, 
as quais podem ser objeto de acesso e divulgações não autorizados.  

Qualquer uso indevido ou não autorizado de informações de clientes, ou qualquer percepção 
pública de que a Devedora divulgou informações de clientes sem sua autorização prévia, poderá 
sujeitar a Devedora a ações judiciais e sanções administrativas, que podem afetar de forma 
prejudicial e substancial sua reputação e situação financeira.  

Ainda, é importante ressaltar a LGPD estabelece responsabilidade solidária entre os 
controladores de dados, como a Devedora, e os operadores de dados, definidos como os 
agentes que realizam tratamento de dados pessoais em seu nome e no seu interesse, sempre 
que os controladores de dados estiverem diretamente envolvidos no tratamento de dados 
pessoais pelos operadores. Isto significa que as violações à legislação de proteção de dados por 
contratados e subcontratados da Devedora que realizem tratamento de dados em seu interesse, 
inclusive os provedores de aplicativos e conexão na internet, poderão resultar em deveres de 
compensação e indenização perante terceiros à Devedora, que poderão gerar custos e despesas 
relevantes e impactar os resultados financeiros da Devedora e sua reputação. 
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A SECURITIZAÇÃO NO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO 

Visão geral do setor de securitização de direitos creditórios do agronegócio 

A securitização no agronegócio consiste basicamente na antecipação de recursos provenientes 
da comercialização de determinados produtos agropecuários. 

Em 22 de agosto de 1994, com a publicação da Lei nº 8.929, de 22 de agosto de 1994, conforme 
em vigor, foi criada a cédula de produto rural, que pode ser considerada como o instrumento 
básico de toda a cadeia produtiva e estrutural do financiamento privado agropecuário. A cédula 
de produto rural 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 nº 10.200, de 14 de fevereiro de 2001, conforme em vigor, foi permitida a 
liquidação financeira desse ativo, por meio da denominada cédula de produto rural financeira. 

A criação da cédula de produto rural e da cédula de produto rural financeira 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 novos títulos 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 Certificado de Depósito Agropecuário (CDA), o 
Warrant Agropecuário (WA), o Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio (CDCA), a 
Letra de Crédito do Agronegócio (LCA) e o Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA). 

Com a criação desses novos títulos do agronegócio, agregados com a cédula de produto rural e 
a cédula de produto rural financeira, o agronegócio tornou-se um dos setores com maior 
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 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 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 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. 

Após a criação do arcabouço jurídico necessário para viabilizar a oferta dos títulos de 
financiamento do agronegócio no mercado financeiro, fez-se necessária a regulamentação 
aplicável para a aquisição desses títulos por parte principalmente de fundos de investimento, 
bem como para Entidades Fechadas e Abertas de Previdência Complementar. 

Regime Fiduciário 

Com a finalidade de lastrear a emissão de certificados de recebíveis do agronegócio, as 
companhias securitizadoras podem instituir o regime fiduciário sobre Créditos do Agronegócio. 
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O regime fiduciário é instituído mediante declaração unilateral da companhia securitizadora no 
contexto do termo de securitização de Créditos do Agronegócio e submeter-se-á, entre outras, 
às seguintes condições: (i) a constituição do regime fiduciário sobre os créditos que lastreiam a 
emissão; (ii) a constituição de patrimônio separado, integrado pela totalidade dos créditos 
submetidos ao regime fiduciário que lastreiam a emissão; (iii) a afetação dos créditos como lastro 
da emissão da respectiva série de títulos; e (iv) a nomeação de 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 fazer com que os créditos que sejam alvo desse regime 
não se confundam com os 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. 

Instituído o regime fiduciário, caberá à companhia securitizadora administrar cada patrimônio 
separado e manter registros contábeis independentes em relação a cada um deles. Não 
obstante, a companhia securitizadora responderá com seu patrimônio pelos prejuízos que causar 
por descumprimento de disposição legal ou regulamentar, por negligência ou administração 
temerária ou, ainda, por desvio da finalidade do patrimônio separado. 

Medida Provisória nº 2.158-35 

A Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, conforme em vigor, com a redação 
trazida em seu artigo 76, acabou por limitar os efeitos do regime fiduciário que pode ser instituído 
por companhias securitizadoras, ao determinar que “as normas que estabeleçam a afetação ou 
a separação, a qualquer título, de patrimônio de pessoa física ou jurídica não produzem efeitos 
com relação aos débitos de natureza fiscal, previdenciária ou trabalhista, em especial quanto às 
garantias e aos privilégios que lhes são atribuídos”. 

Assim, os Direitos Creditórios do Agronegócio e os recursos deles decorrentes que sejam objeto 
de Patrimônios Separados, 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. 

Termo de Securitização de Créditos 

A emissão dos certificados de recebíveis do agronegócio é realizada por meio de termo de 
securitização de créditos, que vincula os respectivos créditos do agronegócio à série de títulos 
emitidos pela securitizadora. O Termo de Securitização é firmado pela Securitizadora e o Agente 
Fiduciário, e contêm todas as características dos créditos, incluindo a identificação do devedor, 
o valor nominal do certificado de recebíveis do agronegócio e a identificação do lastro a que os 
créditos estejam vinculados, espécie de garantia, se for o caso, dentre outras. 
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TRIBUTAÇÃO DOS CRA 

Os Titulares de CRA não devem considerar unicamente as informações aqui contidas para fins 
de avaliar o tratamento tributário de seu investimento em CRA, devendo consultar seus próprios 
assessores quanto à tributação específica à qual estarão sujeitos, especialmente quanto a outros 
tributos eventualmente aplicáveis a esse investimento ou a ganhos porventura auferidos em 
transações com CRA. As informações aqui contidas levam em consideração as previsões de 
legislação e regulamentação aplicáveis à hipótese vigentes nesta data, bem como a melhor 
interpretação ao seu respeito neste mesmo momento, ressalvados entendimentos diversos. 

Imposto de Renda (IR), Contribuição Social sobre o Lucro (CSLL), PIS e COFINS: 

Há regras específicas aplicáveis a cada tipo de investidor, conforme sua qualificação como 
pessoa física, pessoa jurídica, inclusive isenta, instituições financeiras, fundos de investimento, 
seguradoras, por entidades de previdência privada, sociedades de capitalização, corretoras e 
distribuidoras de títulos e valores mobiliários e sociedades de arrendamento mercantil, ou 
investidor estrangeiro. 

Como regra geral, os rendimentos em CRA auferidos por pessoas jurídicas não-financeiras estão 
sujeitos à incidência do IRRF, a ser calculado com base na aplicação de alíquotas regressivas, 
aplicadas em função do prazo do investimento gerador dos rendimentos tributáveis: (i) até 180 
(cento e oitenta) dias: alíquota de 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento); (ii) de 
181 (cento e oitenta e um) a 360 (trezentos e sessenta) dias: alíquota de 20% (vinte por cento); 
(iii) de 361 (trezentos e sessenta e um) a 720 (setecentos e vinte) dias: alíquota de 17,5% 
(dezessete inteiros e cinco décimos por cento); e (iv) acima de 720 (setecentos e vinte) dias: 
alíquota de 15% (quinze por cento). 

No entanto, não há uniformidade de interpretação quanto à tributação aplicável sobre eventual 
ganho de capital auferido por pessoa jurídica não-financeira na alienação de CRA. Existem pelo 
menos duas interpretações correntes a respeito da incidência do imposto de renda nessa 
situação, quais sejam (i) a de que os ganhos decorrentes da alienação de CRA são tributados 
tais como os rendimentos de renda fixa, em conformidade com as alíquotas regressivas acima 
descritas; e (ii) a de que os ganhos decorrentes da alienação de CRA são tributados como 
ganhos líquidos sujeitos à alíquota de 15% de imposto de renda. Em virtude dessas divergências 
de interpretação, recomenda-se aos Titulares do CRA que consultem seus assessores tributários 
em relação ao tema. 

O rendimento também deverá ser computado pelas pessoas jurídicas na base de cálculo do IRPJ 
e da CSLL. As alíquotas do IRPJ correspondem a 15% (quinze por cento) e adicional de 10% 
(dez por cento), sendo o adicional calculado sobre a parcela do lucro tributável que exceder o 
equivalente a R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) por ano. Já a alíquota da CSLL, para 
pessoas jurídicas não financeiras, corresponde a 9% (nove por cento), sendo que para as 
pessoas jurídicas financeiras e entidades equiparadas (exceto bancos e agências de fomento) a 
alíquota da CSLL vigente a partir de 1º de janeiro de 2019 é de 15% (quinze por cento). No caso 
de bancos de qualquer espécie e agências de fomento, a alíquota da CSLL é de 15% (quinze 
por cento) para o período entre 1º de janeiro de 2019 e 29 de fevereiro de 2019, tendo sido 
majorada para 20% (vinte por cento) a partir de 1º de março de 2020 (artigo 32 da Emenda 
Constitucional nº 30, de 12 de novembro de 2019), devendo a proporcionalização das alíquotas 
de 15% (quinze por cento) e 20% (vinte por cento) do ano-calendário 2020 ser realizada de 
acordo com os artigos 30-A, 30-B e 30-C da Instrução Normativa RFB nº 1.700, de 14 de março 
de 2017). O IRRF, na forma descrita na Cláusula 21.3, das pessoas jurídicas não financeiras 
tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, é considerado antecipação do imposto 
de renda devido, gerando o direito à compensação quando da apuração (ou ainda restituição, se 
for o caso). 

A Contribuição ao PIS e a COFINS incidem sobre o valor do faturamento mensal das pessoas 
jurídicas ou a elas equiparadas, considerando-se, a depender do regime aplicável, a totalidade 
das receitas por estas auferidas, independentemente de denominação e da classificação contábil 
adotada para tais receitas. 
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A remuneração conferida a título de pagamento dos juros dos CRA aos investidores pessoas 
jurídicas constitui receita financeira. Desde 1º de julho de 2015 as receitas financeiras auferidas 
por pessoas jurídicas não-financeiras sujeitas à sistemática não-cumulativa da COFINS e do PIS, 
se sujeitam à contribuição ao PIS e à COFINS às alíquotas de 0,65% (sessenta e cinco 
centésimos por cento) e 4% (quatro por cento), respectivamente (Decreto nº 8.426, de 1º de abril 
de 2015). No futuro tais alíquotas poderão ser alteradas com a antecedência permitida em lei.  

No que se refere às pessoas jurídicas não-financeiras sujeitas à sistemática cumulativa da 
COFINS e do PIS, a incidência das contribuições, às alíquotas de 0,65% (sessenta e cinco 
centésimos por cento) e 3% (três por cento), respectivamente, depende de uma análise caso a 
caso com base na atividade e objeto social da pessoa jurídica. Como regra geral a remuneração 
conferida a título de pagamento dos juros dos CRA constitui receita financeira, porém, não está 
sujeita à Contribuição ao PIS e à COFINS desde que os investimentos em CRA não representem 
a atividade ou objeto principal da pessoa jurídica investidora, face a revogação do parágrafo 1º 
do artigo 3º da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de 
2009, revogado em decorrência da declaração de inconstitucionalidade de referido dispositivo 
pelo plenário do Supremo Tribunal Federal (“STF”). 

Com relação aos investimentos em CRA realizados por instituições financeiras, fundos de 
investimento, seguradoras, por entidades de previdência privada fechadas, entidades de 
previdência complementar abertas, sociedades de capitalização, corretoras e distribuidoras de 
títulos e valores mobiliários e sociedades de arrendamento mercantil, há dispensa de retenção 
do IRRF. Não obstante a isenção de retenção na fonte, os rendimentos decorrentes de 
investimento em CRA por essas entidades, via de regra e à exceção dos fundos de investimento 
(cujas carteiras estão, em regra, isentas de imposto de renda), serão tributados pelo IRPJ, à 
alíquota de 15% (quinze por cento) e adicional de 10% (dez por cento); pela CSLL, à alíquota 
geral de 15% (vinte por cento) ou de 20% (vinte por cento) no caso de bancos de qualquer 
espécie e agências de fomento a partir de 1º de março de 2020. As carteiras de fundos de 
investimento estão, em regra, isentas de imposto de renda. Ademais, no caso das instituições 
financeiras e entidades equiparadas, os rendimentos decorrentes de investimento em CRA estão 
potencialmente sujeitos à Contribuição ao PIS e à COFINS às alíquotas de 0,65% (sessenta e 
cinco centésimos por cento) e 4% (quatro por cento), respectivamente, podendo haver exceções. 

Para as pessoas físicas, os rendimentos gerados por aplicação em CRA estão isentos de imposto 
de renda (na fonte e na declaração de ajuste anual), por força do artigo 3°, inciso IV, da Lei 
11.033/2004. O parágrafo único do artigo 55 da Instrução Normativa RFB nº 1.585/2015 prevê 
que a isenção também se aplica ao ganho de capital auferido pelos investidores pessoa física 
na alienação ou cessão dos CRA. 

Sobre os rendimentos auferidos por investidores pessoas físicas não há qualquer incidência do 
PIS e da COFINS. 

Pessoas jurídicas isentas terão seus ganhos e rendimentos tributados exclusivamente na fonte, 
ou seja, o imposto não é compensável, conforme previsto no artigo 76, inciso II, da Lei 8.981. A 
retenção do imposto na fonte sobre os rendimentos das entidades imunes está dispensada desde 
que as entidades declarem sua condição à fonte pagadora, nos termos do artigo 71, da Lei 8.981, 
com redação dada pela Lei nº 9.065, de 20 de junho de 1955. 

Investidores Residentes ou Domiciliados no Exterior: 

Os rendimentos auferidos por investidores residentes, domiciliados ou com sede no exterior que 
invistam em CRA no país de acordo com as normas previstas na Resolução 4.373, emitida pelo 
Conselho Monetário Nacional em 29 de setembro de 2014, estão sujeitos à incidência do IRRF 
à alíquota de 15% (quinze por cento), como regra geral. Exceção é feita para o caso de investidor 
domiciliado em país ou jurisdição considerados como de tributação favorecida nos termos do 
artigo 24 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, assim entendidos aqueles que não 
tributam a renda ou que a tributam à alíquota máxima inferior a 20% (vinte por cento) ("Jurisdição 
de Tributação Favorecida" - "JTF"), ao qual se aplicam as mesmas regras de tributação 
regressiva geralmente aplicáveis às pessoas físicas. As jurisdições qualificadas como JTF foram 
listadas pelas autoridades fiscais no artigo 1º da Instrução Normativa da Receita Federal do 
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Brasil nº 1.037, de 4 de junho de 2010. Vale notar que a Portaria nº 488, de 28 de novembro de 
2014, reduziu de 20% (vinte por cento) para 17% (dezessete por cento) a alíquota máxima, para 
fins de classificação de uma JTF para determinados fins no caso de países, dependências e 
regimes que estejam alinhados com os padrões internacionais de transparência fiscal, nos 
termos definidos pela RFB. Há certa controvérsia acerca da possibilidade de tal redução também 
ser observada para fins da definição do regime tributário aplicado a investimentos de investidores 
residentes, domiciliados ou com sede no exterior nos mercados financeiro e de capitais ou se 
esta deve ser observada exclusivamente para fins de aplicação das regras de preços de 
transferência e subcapitalização. Outra exceção se aplica no caso de investidores pessoas 
físicas. Os rendimentos auferidos por pessoa física domiciliada no exterior que invista em CRA 
de acordo com as normas previstas na Resolução 4.373 estão isentos do IRRF, conforme 
parágrafo único, do artigo 88, da Instrução Normativa nº 1.585, inserida na Seção de Aplicações 
Sujeitas a Regime Especial. A possibilidade de aplicação da isenção no caso de investidores 
pessoas físicas residentes em JTF é controversa. 

Imposto sobre Operações de Câmbio (IOF/Câmbio): 

Regra geral, as operações de câmbio relacionadas aos investimentos estrangeiros realizados 
nos mercados financeiros e de capitais de acordo com as normas e condições do Conselho 
Monetário Nacional, inclusive por meio de operações simultâneas, incluindo as operações de 
câmbio relacionadas aos investimentos em CRA, estão sujeitas à incidência do IOF/Câmbio à 
alíquota zero tanto no ingresso como no retorno, conforme Decreto 6.306, de 14 de dezembro 
de 2007. Em qualquer caso, a alíquota do IOF/Câmbio pode ser majorada a qualquer tempo por 
ato do Poder Executivo, até o percentual de 25% (vinte e cinco por cento), relativamente a 
transações ocorridas após esta eventual alteração. 

Imposto sobre Operações com Títulos e Valores Mobiliários ("IOF/Títulos"): 

As operações com CRA estão sujeitas à alíquota zero do IOF/Títulos, conforme o Decreto 6.306, 
de 14 de dezembro de 2007. Em qualquer caso, a alíquota do IOF/Títulos pode ser majorada a 
qualquer tempo por ato do Poder Executivo, até o percentual de 1,50% (um inteiro e cinquenta 
centésimos por cento) ao dia, relativamente a transações ocorridas após este eventual aumento. 
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SUMÁRIO DA EMISSORA  

Este sumário é apenas um resumo das informações da Emissora. As informações completas 

sobre a Emissora estão no seu Formulário de Referência. Leia-o antes de aceitar a Oferta. 

Asseguramos que as informações contidas nesta seção são compatíveis com as apresentadas 

no Formulário de Referência da Securitizadora. Conforme a faculdade descrita no item 5.1, 

Anexo III da Instrução CVM 400, para a consulta ao Formulário de Referência, acesse 

www.ecoagro.agr.br, clique em "Eco Securitizadora", após, em seguida "Formulário de 

Referência". 

LEIA O PROSPECTO PRELIMINAR, O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA E O TERMO DE 

SECURITIZAÇÃO ANTES DE ACEITAR A OFERTA. 

Quanto ao Formulário de Referência, atentar para o fator de risco "Ausência de opinião 

legal sobre o Formulário de Referência da Emissora ou da Devedora", constante da seção 

"Fatores de Risco", na página 156 deste Prospecto. 

Breve Histórico 

A Emissora, empresa de Securitização Agrícola do Grupo Ecoagro, foi constituída em 2009, nos 

termos da Lei 11.076/04, com o objetivo principal de adquirir direitos creditórios do agronegócio 

com a consequente emissão de certificados de recebíveis do agronegócio no mercado financeiro 

e de capitais, buscando fomentar toda a produção agrícola brasileira, e disponibilizar aos 

investidores deste mercado um novo título financeiro capaz de aliar rentabilidade e segurança 

no investimento.  

O Grupo Ecoagro é controlado pela Ecoagro Participações S.A., constituída em 2013, empresa 

constituída com propósito único de deter participações em outras empresas, e ser a Controladora 

do Grupo Ecoagro, sendo, o Grupo Ecoagro, formado por profissionais com experiência no 

mercado financeiro e de capitais que se especializaram na estruturação de operações de 

financiamento, principalmente do setor agropecuário. 

Assim, pioneira na securitização agrícola brasileira, a Emissora desenvolve e estrutura 

operações financeiras adequadas tanto às necessidades de rentabilidade e segurança de 

investidores, quanto à demanda de recursos para produtores e empresas rurais, no custeio e 

comercialização das safras agrícolas, utilizando os instrumentos financeiros disponíveis e 

respeitando o ciclo operacional da cadeia produtiva. 

O patrimônio da Emissora e o patrimônio representado pelos créditos que lastreiam os 

certificados de recebíveis do agronegócio de sua emissão são administrados separadamente, 

de sorte que o patrimônio separado das suas emissões tem como única fonte de recursos os 

direitos creditórios do agronegócio, as garantias a ele atreladas, e os recursos cedidos 

fiduciariamente nele representados. Desta forma, qualquer atraso ou falta de recebimento dos 

fluxos devidos nos termos dos direitos creditórios do agronegócio que compõem o patrimônio 

separado de suas emissões pode afetar negativamente a capacidade de a Emissora honrar suas 

obrigações perante os titulares dos certificados de recebíveis do agronegócio de sua emissão. 

Ainda, a Emissora, sendo uma companhia securitizadora, tem por prática usual a administração 

separada de seu patrimônio próprio e dos patrimônios a ela afetados para fins de constituição do 

regime fiduciário dos lastros em suas atividades de securitização de direitos creditórios do 

agronegócio. Mesmo sendo a obrigada principal perante os titulares dos certificados de 

recebíveis do agronegócio, a Emissora utiliza os fluxos provenientes dos patrimônios a ela 

afetados para fazer frente aos valores devidos nos termos das securitizações por ela 

empreendidas. Portanto, é possível que seu patrimônio próprio se revele insuficiente para 

remediar ou ressarcir eventuais atrasos ou faltas de pagamento dos certificados de recebíveis 

do agronegócio. 
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Descrição dos Negócios, Processos Produtivos, Produtos e Mercados de Atuação da 
Emissora e Serviços Oferecidos 

A Emissora é companhia securitizadora e tem por setor de atuação a securitização de direitos 

creditórios do agronegócio, com a aquisição dos mesmos e consequente emissão de certificados 

de recebíveis do agronegócio no mercado financeiro e de capitais, buscando fomentar a 

produção agrícola brasileira e disponibilizar aos investidores uma alternativa de um investimento. 

A Emissora utiliza-se dos fluxos provenientes dos patrimônios a ela afetados para fazer frente 

aos valores devidos nos termos das securitizações por ela empreendidas. Portanto, é possível 

que seu patrimônio próprio se revele insuficiente para remediar ou ressarcir eventuais atrasos 

ou faltas de pagamento dos certificados de recebíveis do agronegócio. 

Fatores macroeconômicos que exerçam influência sobre os negócios da Emissora 

O Governo Brasileiro tem poderes para intervir na economia e, ocasionalmente, modificar sua 

política econômica, podendo adotar medidas que envolvam controle de salários, preços, câmbio, 

remessas de capital e limites à importação, entre outros, que podem causar efeito adverso 

relevante nas atividades da Emissora. 

A inflação e algumas medidas governamentais destinadas a combatê-la geraram significativos 

efeitos sobre a economia do Brasil. As medidas tomadas pelo Governo Federal para controlar a 

inflação implicaram aumento das taxas de juros, mudança das políticas fiscais, controle de 

preços, desvalorização cambial, controle de capital e limitação às importações, entre outros 

efeitos. 

As atividades, situação financeira e resultados operacionais da Emissora poderão ser 

prejudicados de maneira relevante devido a modificações nas políticas ou normas que envolvam 

ou afetem fatores, tais como (i) taxas de juros; (ii) controles cambiais e restrições a remessas 

para o exterior; (iii) flutuações cambiais; (iv) inflação; (v) liquidez dos mercados financeiros e de 

capitais domésticos; (vi) política fiscal; (vii) política de abastecimento, inclusive criação de 

estoques reguladores de commodities; e (viii) outros acontecimentos políticos, sociais e 

econômicos que venham a ocorrer no Brasil ou que o afetem. 

A incerteza quanto à implementação de mudanças por parte do Governo Federal nas políticas 
ou normas que venham a afetar esses ou outros fatores no futuro pode contribuir para a incerteza 
econômica no Brasil e para aumentar a volatilidade do mercado de valores mobiliários brasileiro, 
sendo assim, tais incertezas e outros acontecimentos futuros na economia brasileira poderão 
prejudicar as atividades e resultados operacionais da Emissora. 

Administração da Emissora 

A administração da Emissora compete a seus órgãos internos, Conselho de Administração e 

Diretoria, estando às competências entre eles divididas da seguinte forma:  

Conselho de Administração 

O Conselho de Administração é composto por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) 

membros, todos acionistas, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, com mandato de 2 (dois) 

anos, sendo permitida a reeleição. 

A Assembleia Geral nomeará dentre os conselheiros o Presidente do Conselho de 

Administração. Ocorrendo impedimento ou ausência temporária do Presidente, a presidência 

será assumida pelo membro designado previamente pelo Presidente ou, na falta de designação 

prévia, por quem os demais membros vierem a designar. 
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Compete ao Conselho de Administração, além das outras atribuições fixadas no Estatuto Social: 

(i) fixar a orientação geral dos negócios da Emissora; 

(ii) eleger e destituir os Diretores da Emissora e fixar-lhes as atribuições, observado o que a 
respeito dispuser o Estatuto Social; 

(iii) fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar a qualquer tempo os livros e documentos da 
Emissora, bem como solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de 
celebração ou sobre quaisquer outros atos; 

(iv) convocar a Assembleia Geral quando julgar conveniente e, no caso de Assembleia Geral 
Ordinária, no prazo determinado por lei; 

(v) manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria; 

(vi) aprovar a alienação ou aquisição de quotas ou ações de emissão de outras sociedades e 
de propriedade da Emissora; 

(vii) aprovar a aquisição, a venda, a promessa de compra ou de venda dos bens imóveis ou 
quaisquer outros que constituam parte do ativo imobilizado da Emissora, a constituição de 
ônus reais e a prestação de garantias a obrigações de terceiros; 

(viii) aprovar a contratação de auditores externos independentes; 

(ix) aprovar e autorizar previamente a Diretoria celebrar contratos de empréstimos; 

(x) aprovar e autorizar a contratação de empregados ou prestadores de serviços cuja 
remuneração anual seja superior a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais); 

(xi) aprovar e autorizar previamente a Diretoria na assunção de quaisquer obrigações 
contratuais cujo valor seja superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais) por transação; 

(xii) deliberar e aprovar sobre a emissão de ações, CCE, bônus de subscrição, Certificados de 
Recebíveis de Agronegócio - CRA e quaisquer outros títulos de créditos ou valores 
mobiliários, independentemente do valor, fixando o preço de emissão, forma de subscrição 
e integralização e outras condições da emissão; e 

(xiii) exercer outras atribuições legais ou que lhe sejam conferidas pela Assembleia Geral. 

O Conselho de Administração da Emissora é composto pelos seguintes membros: 

Nome Cargo 
Início do 
Mandato 

Término do 
Mandato 

Roberta Lacerda Crespilho Conselheira 07.05.2020 07.05.2022 

Joaquim Douglas de Albuquerque Conselheiro 07.05.2020 07.05.2022 

Milton Scatolini Menten Presidente 07.05.2020 07.05.2022 

Diretoria 

A Diretoria é o órgão de representação da Companhia, competindo-lhe praticar todos os atos de 
gestão dos negócios sociais. A Diretoria é composta por 2 (dois) diretores, eleitos e destituíveis 
pelo Conselho de Administração, com mandato de 2 (dois) anos, sendo permitida a recondução. 
Dentre os diretores um será designado Diretor Presidente e o outro será designado Diretor de 
Relações com os Investidores. 

Compete ao Diretor Presidente: 

(i) dirigir, coordenar e supervisionar as atividades dos demais Diretores; 
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(ii) coordenar os trabalhos de preparação das demonstrações financeiras e o relatório anual 

da administração da Emissora, bem como a sua apresentação ao Conselho de 

Administração e aos Acionistas; 

(iii) supervisionar os trabalhos de auditoria interna e assessoria legal; e 

(iv) presidir e convocar as reuniões de Diretoria. 

Compete ao Diretor de Relações com os Investidores, além das atribuições definidas pelo 

Conselho de Administração: 

(i) representar a Emissora perante a Comissão de Valores Mobiliários, o Banco Central do 

Brasil e demais órgãos relacionados às atividades desenvolvidas no mercado de capitais; 

(ii) representar a Emissora junto a seus investidores e acionistas; 

(iii) prestar informações aos investidores, à CVM e à bolsa de valores ou mercado de balcão 

onde forem negociados os valores mobiliários da Emissora; e 

(iv) manter atualizado o registro da Emissora em conformidade com a regulamentação 

aplicável da CVM. 

Nome Cargo 
Início do 

Mandato 

Término do 

Mandato 

Milton Scatolini Menten Diretor Presidente 30.04.2019 30.04.2021 

Cristian de Almeida Fumagalli 
Diretor de Relação 

com Investidores 
30.04.2019 30.04.2021 

Capital Social e Principais Acionistas  

O capital social da Emissora é de R$100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) 

ações ordinárias e sem valor nominal unitário e está dividido entre os acionistas da seguinte 

forma: 

ACIONISTA 
AÇÕES 

ORDINÁRIAS (%) 

AÇÕES 

PREFERENCIAIS (%) 

PARTICIPAÇÃO 

(%) 

Ecoagro Participações 

S.A. 
99,99999 N/A 99,99999 

Moacir Ferreira Teixeira 0,00001 N/A 0,00001 

Total 100,0 N/A 100,0 

Descrição do Patrimônio Líquido da Emissora 

O patrimônio líquido da Emissora em 31 de março de 2021 era de R$2.339.000,00 (dois milhões, 

trezentos e trinta e nove mil reais). 

Ofertas Públicas Realizadas 

Em 08 de junho de 2021, o volume de certificados de recebíveis do agronegócio emitido pela 

Emissora corresponde a R$ 26.294.002.459,72 (vinte e seis bilhões, duzentos e noventa e quatro 

milhões, dois mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e setenta e dois centavos) reais), 

correspondentes a 279 (duzentas e setenta e nove) emissões, das quais 158 (cento e cinquenta 

e oito) ainda se encontram em circulação. 
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DADOS DE OFERTAS PÚBLICAS REALIZADAS PELA EMISSORA 

Número Total de Ofertas Públicas emitidas de Valores 
Mobiliários ainda em circulação 

158 

Valor Total de Ofertas Públicas emitidas de Valores 
Mobiliários ainda em circulação. 

R$17.366.338.731,40 

Porcentagem de Ofertas Públicas realizadas com 
patrimônio separado 

100% (cem por cento) 

Porcentagem de Ofertas Públicas realizadas com 
coobrigação da Emissora (*) 

0% (zero por cento) 

(*) O Patrimônio Separado constituído em favor dos Titulares dos CRA da presente Emissão não conta com qualquer 
garantia adicional ou coobrigação da Emissora. 

Proteção Ambiental 

A Emissora age visando estar sempre em equilíbrio, de modo a promover o desenvolvimento e 
garantir a sustentabilidade. Para maiores informações sobre contingências relevantes, consulte 
a seção 4 de seu Formulário de Referência 

Efeitos da ação governamental nos negócios da Emissora 

A atividade que a Emissora desenvolve está sujeita à regulamentação da CVM no que tange a 
ofertas públicas de CRA. Ademais, o governo brasileiro tem poderes para intervir na economia 
e, ocasionalmente, modificar sua política econômica, podendo adotar medidas que envolvam 
controle de salários, preços, câmbio, remessas de capital e limites à importação, podendo afetar 
as atividades da Emissora. Mais informações acerca da influência de fatores macroeconômicos 
nas atividades da Emissora estão descritas na Seção “Fatores de Risco”, item “Riscos 
Relacionados a Fatores Macroeconômicos” na página 146 deste Prospecto Preliminar.  

Pendências Judiciais e Trabalhistas 

Para maiores informações acerca das pendências judiciais e trabalhistas da Emissora, vide 
seção 4 do seu Formulário de Referência. 

Listagem dos produtos e/ou serviços oferecidos pela emissora e participação percentual 
destes na receita líquida da Emissora. 

A totalidade da receita líquida da Emissora advém da prestação de serviços de estruturação e 
emissão de certificados de recebíveis do agronegócio. 

Descrição dos produtos e/ou serviços em desenvolvimento 

Não há produtos e/ou serviços em desenvolvimento pela Emissora. 

Relacionamento com fornecedores e clientes 

Não há contratos relevantes celebrados pela Emissora. A Emissora contrata prestadores de 
serviço no âmbito da emissão de certificados de recebíveis do agronegócio. Além disso, entende-
se por clientes os investidores que adquirem os certificados de recebíveis do agronegócio 
emitidos pela Emissora. O relacionamento da Emissora com os fornecedores e com os clientes 
é regido pelos documentos das respectivas emissões de certificados de recebíveis do 
agronegócio. 



 

187 

Relação de dependência dos mercados nacionais e/ou estrangeiros 

A Emissora atualmente possui seus negócios concentrados no mercado nacional, não possuindo 
títulos emitidos no exterior, havendo, neste sentido, uma relação de dependência com o mercado 
nacional. 

Efeitos da ação governamental no negócio da emissora e Regulação específica das 
atividades 

A atividade de securitização de Créditos do Agronegócio está sujeita à Lei 11.076 e à Instrução 
CVM 600, no que se refere a distribuições públicas de certificados de recebíveis do agronegócio. 
Como a Instrução CVM 600 foi recentemente publicada, poderão surgir diferentes interpretações 
acerca da Instrução CVM 600, o que pode gerar efeitos adversos sobre a estrutura da presente 
operação e a eficácia dos termos e condições constantes de seus documentos. Ademais, o 
Governo Brasileiro tem poderes para intervir na economia e, ocasionalmente, modificar sua 
política econômica, podendo adotar medidas que envolvam controle de salários, preços, câmbio, 
remessas de capital e limites à importação, podendo afetar as atividades da Emissora. Mais 
informações acerca da influência de fatores macroeconômicos nas atividades da Emissora estão 
descritas na seção “Fatores de Risco”, item “Riscos Relacionados a Fatores Macroeconômicos” 
na página 146 deste Prospecto Preliminar. 

Informações sobre patentes, marcas e licenças 

A Emissora não possui patentes, marcas ou licenças. 

Contratos relevantes celebrados pela Emissora 

Não há contratos relevantes celebrados pela Emissora. A Emissora contrata prestadores de 
serviço no âmbito da emissão de certificados de recebíveis do agronegócio. Além disso, 
entendemos por clientes os investidores que adquirem os certificados de recebíveis do 
agronegócio emitidos pela Emissora. O relacionamento da Emissora com os fornecedores e com 
os clientes é regido pelos documentos das respectivas emissões de certificados de recebíveis 
do agronegócio. 

Número de Funcionários e Política de Recursos Humanos 

A Emissora não possui funcionários contratados tampouco política de recursos humanos 

Negócios com partes relacionadas 

Para maiores detalhamentos e informações, consulte o item 16.2 do Formulário de Referência 
da Emissora. 

Informações sobre Concorrentes nos mercados em que atua 

A Emissora possui como principais concorrentes no mercado de Créditos do Agronegócio outras 
companhias securitizadoras, dentre as principais: Gaia Agro Securitizadora S.A. e Octante 
Securitizadora S.A. 

Práticas de governança corporativa diferenciadas adotadas pela Emissora 

A Emissora trabalha com rigorosos princípios éticos e mantem-se atenta para cumprir todas as 
exigências legais, normas e códigos de conduta estabelecidos para atuação de suas atividades 
de acordo com os padrões estabelecidos pelas regulações brasileiras e internacionais. 

Auditores Independentes da Emissora  

Para os exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2015, 2016 e 2017, a Emissora 
contratou a PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, inscrita no CNPJ/ME nº 
61.562.112/0001-20, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida 
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Francisco Matarazzo, 1.400, Torre Torino, Água Branca, CEP 05001-100, para realizar a 
auditoria independente de suas demonstrações financeiras, sob a responsabilidade do Sr. João 
Manoel dos Santos (telefone: (11) 3674-2000| e-mail: joao.santos@pwc.com). Para os exercícios 
sociais findos em 31 de dezembro de 2017, 2018, 2019 e 2020, a Emissora contratou a KPMG 
Auditores Independentes, inscrita no CNPJ/ME nº 57.755.217/0022-53, com sede na Cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, nº 105, 6º andar, Torre 
A, CEP 04707-970, para realizar a auditoria independente de suas demonstrações financeiras, 
sob a responsabilidade do Sr. Eduardo Tomazelli (telefone: (11) 3940-3133| e-mail: 
eremedi@kpmg.com.br).  

Política de Investimento 

A política de investimentos da Emissora compreende a aquisição de créditos decorrentes de 
operações do agronegócio que envolvam cédulas de produto rural, cédulas de produto rural 
financeiras, certificados de direitos creditórios do agronegócio, letras de crédito do agronegócio, 
certificados de depósito do agronegócio e warrant agropecuário, e/ou outros instrumentos 
similares, incluindo, sem limitação, notas de crédito à exportação e cédulas de crédito à 
exportação, visando a securitização de tais créditos por meio de emissão de certificados de 
recebíveis do agronegócio, com a constituição de patrimônio segregado em regime fiduciário. 

A seleção dos créditos a serem adquiridos baseia-se em análise de crédito específica, de acordo 
com a operação envolvida, bem como, em relatórios de avaliação de rating emitidos por agências 
especializadas, conforme aplicável. 

A Emissora adquire, essencialmente, ativos em regime fiduciário. Esta política permite que a 
Emissora exerça com plenitude o papel de securitizadora de créditos, evitando riscos de 
exposição direta de seus negócios. 

Até a presente data, todas as emissões de certificados de recebíveis do agronegócio contaram 
com a instituição de regime fiduciário dos respectivos patrimônios separados, sem garantia 
flutuante. 

Influência dos fatores macroeconômicos e efeitos da ação governamental e da 
regulamentação sobre os negócios da Emissora  

A atividade que a Emissora desenvolve está sujeita à regulamentação da CVM no que tange a 
ofertas públicas de CRA. Ademais, o Governo Brasileiro tem poderes para intervir na economia 
e, ocasionalmente, modificar sua política econômica, podendo adotar medidas que envolvam 
controle de salários, preços, câmbio, remessas de capital e limites à importação, podendo afetar 
as atividades da Emissora. Mais informações acerca da influência de fatores macroeconômicos 
nas atividades da Emissora estão descritas na seção “Fatores de Risco”, item “Riscos 
Relacionados a Fatores Macroeconômicos” na página 146 deste Prospecto Preliminar. 

Informações Cadastrais da Emissora 

Identificação da Emissora Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio 
S.A., sociedade anônima com sede na Avenida Pedroso de 
Morais, nº 1.553, 3º andar, conjunto 32, CEP 05419-001, em 
São Paulo - SP, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 
10.753.164/0001-43. 

Registro na CVM Registro de companhia aberta perante a CVM, sob o n.º 
21.741 (código CVM). 

Sede Avenida Pedroso de Morais, nº 1.553, 3º andar, conjunto 32, 
Pinheiros, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 

Diretor de Relações com 
Investidores  

Cristian de Almeida Fumagalli 

mailto:joao.santos@pwc.com
mailto:eremedi@kpmg.com.br
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Auditores Independentes PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, com 
sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na 
Avenida Francisco Matarazzo, nº 1.400, Torre Torino, Água 
Branca, CEP 05001-903, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 
61.562.112/0009-88. 

Jornais nos quais divulga 
informações 

As informações da Emissora são divulgadas no jornal O 
Estado de São Paulo e no Diário Oficial do Estado de São 
Paulo. 

Website na Internet www.ecoagro.agr.br  

  

http://www.ecoagro.agr.br/
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INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS COORDENADORES  

XP Investimentos 

O Grupo XP é uma plataforma tecnológica de investimentos e de serviços financeiros, que tem 
por missão transformar o mercado financeiro no Brasil e melhorar a vida das pessoas. 

A XP foi fundada em 2001, na cidade de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, Brasil, como 
um escritório de agentes autônomos de investimentos com foco em investimentos em bolsa de 
valores e oferecendo educação financeira para os investidores, vindo a tornar-se uma corretora 
de valores em 2007. 

Com o propósito de oferecer educação e de melhorar a vida das pessoas por meio de 
investimentos independentes dos grandes bancos, a XP Investimentos vivenciou uma rápida 
expansão. 

Em 2017, o Itaú Unibanco adquiriu participação minoritária no Grupo XP, de 49,9%, reafirmando 
o sucesso de seu modelo de negócios. 

Em dezembro de 2019, a XP Inc., sociedade holding do Grupo XP, realizou uma oferta inicial de 
ações na Nasdaq, sendo avaliada em mais de R$78 bilhões à época. 

O Grupo XP tem as seguintes áreas de atuação: (i) corretora de valores, que inclui serviços de 
corretagem e assessoria de investimentos para clientes pessoa física e jurídica, coordenação e 
estruturação de ofertas públicas e, além disso, possui uma plataforma de distribuição de fundos 
independentes com mais de 590 fundos de 150 gestores; (ii) gestão de recursos, com mais de 
R$94 bilhões de reais sob gestão em suas diferentes gestoras especializadas, sob a marca “XP 
Asset”, que oferece fundos de investimentos em renda fixa, renda variável, fundos de 
investimentos imobiliários e outros fundos de investimento estruturados; e (iii) mercado de 
capitais, que engloba um portfólio completo de serviços e soluções para adequação de estrutura 
de capital e assessoria financeira. Além da marca “XP” (www.xpi.com.br), o Grupo XP ainda 
detém as marcas “Rico” (www.rico.com.vc) e “Clear” (www.clear.com.br). 

Em 9 de novembro de 2020, o Grupo XP contava com mais de 2.645.000 clientes ativos e mais 
de 7.000 Agentes Autônomos em sua rede, totalizando R$563 bilhões de ativos sob custódia, e 
com escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Miami, Nova Iorque, Londres e Genebra. 

Atividade de Mercado de Capitais da XP Investimentos 

A área de mercado de capitais atua com presença global, oferecendo a clientes corporativos e 
investidores uma ampla gama de produtos e serviços por meio de uma equipe altamente 
experiente e dedicada aos seguintes segmentos: Dívida local (Debêntures, Debêntures de 
Infraestrutura, CRI, CRA, CDCA, FIDC, LF), Dívida Internacional (Bonds), Securitização, Equity 
Capital Markets, M&A, Crédito Estruturado, Project Finance e Development Finance. 

No segmento de renda fixa e híbridos, a XP apresenta posição de destaque ocupando o primeiro 
lugar no Ranking Anbima de Distribuição de Fundo de Investimento Imobiliário, tendo 
coordenado 32 ofertas que totalizaram R$ 10,2 bilhões em volume distribuído, representando 
59,1% de participação nesse segmento até novembro 2020. Ainda no Ranking Anbima 
Distribuição de Renda Fixa, detém a 1ª colocação nas emissões de CRA e 2ª colocação nas 
emissões de CRI. Na visão consolidada que engloba debêntures, notas promissórias e 
securitização, a XP está classificada em 2º lugar, tendo distribuído R$ 2,7 bilhões em 24 
operações no período. 

Em renda variável, a XP oferece serviços para estruturação de ofertas públicas primárias e 
secundárias de ações. A condução das operações é realizada em âmbito global com o apoio de 
uma equipe de equity sales presente na América do Norte, América Latina e Europa e de uma 
equipe de equity research que cobre mais de 45 empresas de diversos setores. Em 2019, a XP 
atuou de forma ativa no segmento de Equity Capital Markets atuando como assessora do Grupo 
CB na estruturação da operação de R$2,30 bilhões que alterou a estrutura societária da Via 
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Varejo; follow-on da Petrobras no valor de R$7,30 bilhões; follow-on da Light no valor de R$2,5 
bilhões; IPO da Afya no valor de US$250 milhões; follow-on da Movida no valor de R$832 
milhões; follow-on da Omega Geração no valor de R$830 milhões; IPO da Vivara no valor de 
R$2.041 milhões; follow-on de Banco do Brasil no valor de R$5.837 milhões; follow-on de LOG 
Commercial Properties no valor de R$637 milhões; IPO da C&A no valor de R$1.627 milhões de 
reais e no IPO do Banco BMG no valor de R$1.391 milhões, follow-on de Cyrela Commercial 
Properties no valor de R$760 milhões; IPO da XP Inc. no valor de R$9.276 milhões e no follow-
on de Unidas no valor de R$1.837 milhões. Ademais, nos anos de 2016, 2017 e 2018 a XP foi 
líder em alocação de varejo em ofertas de renda variável, responsável por alocar o equivalente 
a 72,2%, 53,4% e 64,1%, respectivamente, do total de ativos de renda variável alocados nos 
referidos anos. 

Adicionalmente, possui uma equipe especializada para a área de fusões e aquisições da XP 
Investimentos, oferecendo aos clientes estruturas e soluções para assessoria, coordenação, 
execução e negociação de aquisições, desinvestimentos, fusões e reestruturações societárias. 

BTG PACTUAL 

O BTG Pactual é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, 
constituída sob a forma de sociedade anônima de capital aberto, com escritório na Praia de 
Botafogo, nº 501, 5º e 6º andares, Torre Corcovado, Botafogo, CEP 22250-040 - Rio de Janeiro 
- RJ, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 30.306.294/0001-45. 

O BTG Pactual foi fundado em 1983 como uma distribuidora de títulos e valores mobiliários. Nos 
13 (treze) anos seguintes, a empresa expandiu-se consideravelmente, com foco nas áreas de 
pesquisa, finanças corporativas, mercado de capitais, fusões & aquisições, wealth management, 
asset management e sales and trading (vendas e negociações).  

Em 2006, o UBS A.G., instituição global de serviços financeiros, e o Banco Pactual S.A., 
associaram-se para criar o Banco UBS Pactual S.A. Em 2009, o Banco UBS Pactual S.A. foi 
adquirido pelo grupo BTG Investments, formando o BTG Pactual. Em dezembro de 2010, o 
Banco emitiu US$ 1,8 bilhão em capital para um consórcio de respeitados investidores e sócios, 
representando 18,65% (dezoito inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento) do BTG 
Pactual. 

Nos anos 2011 e 2012, o BTG Pactual adquiriu uma participação de 37,64% (trinta e sete inteiros 
e sessenta e quatro centésimos por cento) no Banco Pan Americano, bem como adquiriu as 
corretoras Celfin, no Chile, que também opera no Peru e na Colômbia e a Bolsa y Renta, na 
Colômbia, fazendo-se mais presente na América Latina. 

A área de Debt Capital Markets (DCM) do BTG Pactual é uma área relevante para o banco. 
Assessorou instituições públicas e privadas nos mercados de capitais de renda fixa, nos 
diferentes mercados locais onde o BTG Pactual atua, através da emissão de debêntures, notas 
promissórias, certificados de recebíveis imobiliários, fundos de investimentos imobiliários ou 
fundos de investimento em direitos creditórios. DCM também atua no mercado internacional, 
através da emissão de bonds. Além disso, DCM auxilia empresas em processo de renegociação 
de termos e condições de dívidas em ambos os mercados. 

O DCM do BTG Pactual possui um modelo de negócios diferenciado, com plataforma integrada 
com outras áreas do banco. Cobre desde o processo de estruturação e investor education, até o 
comprometimento do BTG Pactual em atuar como formador de mercado no mercado secundário 
das transações. Serviços estes com forte suporte das áreas de Research de Renda Fixa (líder 
segundo a revista Institutional Investor) e de Sales & Trading localizadas em Nova Iorque, 
Londres, Hong Kong, Santiago e São Paulo. 

Em 2015, o BTG Pactual participou de 36 (trinta e seis) operações, totalizando um volume de 

R$3,9 bilhões distribuídos no mercado local, ocupando a 3ª posição no ranking de distribuição 

consolidado da ANBIMA e 2º lugar no ranking de distribuição de longo prazo com 12,8% e 16,5% 

do market share, respectivamente. Neste ano, destacamos as operações de Cielo (R$ 4,6 

bilhões), Ecorodovias Infraestrutura (R$600 milhões), DASA (R$400 milhões), EDP (R$ 892 
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milhões), AES Tietê (R$ 594 milhões) e o CRI da 108ª Emissão da RB Capital lastreado em 

créditos imobiliários devidos por e garantidos por empresas do grupo Iguatemi.  

Em 2016, o BTG Pactual distribuiu o volume de R$1,9 bilhões em 28 (vinte e oito) operações. 

Destacam-se nesse período a emissão de debêntures de infraestrutura da TCP-Terminal de 

Contêiners de Paranaguá, no volume de R$590 milhões, da EDP, no volume de R$250 milhões, 

e da CTEEP, no volume de R$148 milhões, as Notas Promissórias de Eletrosul e Energia dos 

Ventos, no montante de R$250 milhões e R$100 milhões, respectivamente, e o CRI lastreado 

em créditos imobiliários da Iguatemi, no volume de R$275 milhões. 

Em 2017, o BTG Pactual classificou-se na 3ª posição em volume no ranking de renda fixa de 

longo prazo, com R$1,8 bilhões distribuídos em 14 operações. Destacamos a participação como 

coordenador único na Oferta de FIDC da Eletrosul no volume de R$690 milhões, das Debêntures 

de Triangulo do Sol e MRV, no volume de R$110 milhões e R$750 milhões, respectivamente, e 

das Debêntures de Infraestrutura de Energia dos Ventos e Transmissora Sul Litorânea no volume 

de R$100 milhões e R$150 milhões, respectivamente.  

Em 2018, o BTG Pactual classificou-se na 3ª posição em volume de renda fixa de longo prazo, 

com R$7,2 bilhões distribuídos em 30 operações. Destacam-se, nesse período, a emissão de 

debêntures de infraestrutura da Pirapora Solar Holding no volume de R$220 milhões, a emissão 

de duas debêntures da Lojas Americanas, como coordenador líder, no volume de R$1 bilhão 

cada, a Oferta de FIDC da Lojas Quero-Quero, também como coordenador único, no volume de 

R$ 300 milhões, a emissão de Debêntures da Intervias, no volume de R$800 milhões, a emissão 

de Debêntures da Iguatemi, como coordenador único, no volume de R$395 milhões, a emissão 

de Debêntures da Celeo Redes Transmissão, como coordenador líder, no volume de R$565 

milhões e a emissão de Debêntures da Movida, como coordenador único, no volume de R$ 600 

milhões. 

Em 2019, o BTG Pactual atuou como coordenador em 54 operações de renda fixa distribuindo 

um volume de R$ 14,7 bilhões. Destacam-se, nesse período, a emissão de debêntures de 

infraestrutura da Rota das Bandeiras no volume de R$2,2 bilhões, da Rumo no volume de R$1,1 

bilhões, a emissão de debêntures de Regis Bittencourt no volume de R$1,7bilhões, as 

debêntures de Natura no volume de R$1,57 bilhões e o FIP de infraestrutura de PERFIN 

APOLLO no volume de R$1,4 bilhões.  

Em 2020, o BTG Pactual classificou-se na 2ª posição em volume de renda fixa distribuído no 

mercado. Atuou como coordenador em 59 operações, estruturando um volume total de R$ 22,6 

bilhões. Destacam-se, nesse período a emissão de debêntures da Aegea (R$ 305 milhões), da 

Sabesp (R$ 1,45 bilhões), da Rumo (R$800 milhões), das Lojas Americanas (R$ 500 milhões), 

emissão de CRAs lastreados em recebíveis da Minerva (R$ 600 milhões), CRAs lastreados em 

recebíveis da Vamos Locação (R$ 500 milhões), da Ecorodovias Concessões e Serviços (R$ 1 

bilhão), da Paranaguá Saneamento (R$ 259 milhões), da Usina Termoelétrica Pampa Sul via 

ICVM 400 (R$ 582 milhões) e via 476 (R$ 340 milhões), do FIP de infraestrutura Proton Energy 

(R$ 470,4 milhões), das debêntures de infraestrutura via ICVM 400 (R$ 948 milhões), da B3 (R$ 

3,55 bilhões), das debêntures da AETE do grupo Alupar (R$ 130 milhões), do FIP de 

infraestrutura Dividendos (R$ 826,9 milhões), das debêntures da CCR (R$ 960 milhões), das 

debêntures da CTEEP (R$ 1,6 bilhões). Destaca-se que o BTG Pactual exerceu a função de 

Coordenador Líder em aproximadamente 75% das transações coordenadas nos últimos 12 

meses.  

Em 2021, o BTG Pactual atuou como Coordenador Líder nas Debêntures da Concessionária da 

Rodovia MS 306 (R$315 milhões), nas Debêntures da Ômega Geração (R$ 1,05 bilhão), nas 

Debêntures da Renner (R$ 1 bilhão), nas Debêntures de Corsan (R$ 600 milhões), nas 

Debêntures da Litoral Sul (R$ 550 milhões), nas Debêntures da Celeo Redes Expansões (R$ 

137 milhões) e nas Debêntures da Unifique Telecom (R$ 100 milhões). 
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UBS BB 

O UBS BB foi constituído em 2020 por meio da combinação das operações de banco de 
investimento do UBS e do Banco do Brasil, incluindo, entre outras, atividades de mercado de 
capitais de renda fixa e variável, fusões e aquisições, além da corretora institucional. Essa 
parceria abrange o Brasil, assim como outros países da América Latina, incluindo Argentina, 
Chile, Paraguai, Peru e Uruguai.  

Essa combinação de forças cria um banco de investimento único, oferecendo para nossos 
clientes o alcance e o conhecimento global do UBS, research de primeira linha, plataforma de 
análise de dados exclusiva, rede de distribuição com alcance em todos os principais mercados 
mundiais e uma das maiores corretoras institucionais do Brasil, e o melhor da rede de 
relacionamento do Banco do Brasil, com abrangência nacional e forte conhecimento dos clientes, 
principalmente em Corporate Banking. O Banco do Brasil também traz uma posição de liderança 
em mercados de capital de dívida e histórico comprovado de operações de ECM, project finance 
e M&A no país, além de uma incrível capacidade de distribuição de varejo. 

O UBS, acionista com 50,01% das ações, é um banco sediado em Zurich na Suíça e conta com 
escritórios espalhados nos maiores centros financeiros globais onde emprega mais de 68.000 
(sessenta e oito mil) funcionários. O sucesso do UBS baseia-se em seu modelo de negócio 
diversificado, composto pelas áreas de: Wealth Management, Investment Bank, Personal & 
Corporate Banking e Asset Management, e detém mais de US$2,6 trilhões em ativos sob gestão 
e uma cadeia de relacionamento em mais de 50 países.  

Esse modelo que vem sendo consistentemente reconhecido em todos seus segmentos, com o 
UBS tendo recebido inúmeros prêmios de prestígio ao longo dos anos, tendo sido reconhecido 
em 2017, pelo terceiro ano consecutivo, “Best Global Investment Bank” e em 2019, pelo quarto 
ano consecutivo, “Best M&A Bank” pela Global Finance. O UBS também foi nomeado “Most 
innovative Investment Bank for IPOs and equity raisings” nos anos de 2019 e 2018 e, em 2016, 
“Most Innovative Bank for M&A” pela The Banker. Ainda, em 2019, o UBS foi nomeado como 
“Best Bank for Swiss Francs", “Best Equity Bank for Western Europe” e “Best Investment Bank 
in China, Hong Kong and Singapore”. Além disso, recebeu o primeiro lugar na categoria “Bank 
of the Year” como parte dos Prêmios IFR em 2015, considerado um dos prêmios mais 
prestigiados da indústria global de mercados de capitais. Em 2020, ganhamos o prêmio da Latin 
Finance como Cross-Border M&A Deal of the Year na compra da Avon pela Natura. Outras 
plataformas do UBS também têm se destacado, como a de Private Banking que foi reconhecida 
pelo sexto ano consecutivo como "Best Global Private Bank" pela Euromoney em 2021. 

O Banco do Brasil, acionista com 49,99% das ações, em seus mais de 210 anos de existência, 
acumulou experiências e pioneirismos, promovendo o desenvolvimento econômico do Brasil e 
tornando-se parte integrante da cultura e história brasileira. Sua marca é uma das mais 
conhecidas no país, ocupando pela 28ª vez consecutiva a primeira colocação na categoria 
“Bancos” do Prêmio Top of Mind 2018, do Instituto Data Folha, sendo reconhecido como Melhor 
Banco no Brasil em 2020 pela Euromoney, Banco do Ano na América Latina em 2019 pela The 
Banker e Banco mais Inovador da América Latina em 2019 e 2020 pela Global Finance. 

Ao final do 4º trimestre de 2020, o Banco do Brasil apresentou aproximadamente R$1,7 trilhão 
de ativos totais e presença em 99% dos municípios brasileiros, resultado do envolvimento de 92 
mil funcionários, distribuídos entre 4.367 (quatro mil, trezentas e sessenta e sete) agências, 15 
(quinze) países e mais de 60.200 (sessenta mil e duzentos) pontos de atendimento.  

No Brasil e América Latina, a parceria estratégica, por meio de seus acionistas, teve forte atuação 
em fusões e aquisições, tendo participado em importantes transações como: a aquisição do Éxito 
pelo Grupo Pão de Açúcar, a aquisição da Avon pela Natura &Co, a aquisição da The Body Shop 
pela Natura, aquisição da Vale Fertilizantes pela Mosaic, fusão entre a BM&Fbovespa e Cetip, 
aquisição de participação pela Salic na Minerva Foods e fechamento de capital da Souza Cruz.  

Desempenhou também um papel importante em emissões de ações, tendo atuado em diversas 
ofertas públicas de ações na região, incluindo as ofertas da Telefônica, Terrafina, Senior 
Solution, Bioserv, Smiles, Tupy, CPFL Renováveis, BB Seguridade, Fibra Uno, Avianca Holdings, 
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Volaris, Grupo Financiero Inbursa, Oi, Ourofino Saúde Animal, OHL México, Santander México, 
Volaris, Via Varejo, Unifin Financiera, Grupo Financiero Galicia, Gerdau, Rumo Logística, Azul 
Linhas Aéreas, CCR, Lojas Americanas, Magazine Luiza, BR Distribuidora, Grupo NotreDame 
Intermedica, Arco Platform, Banco BTG Pactual, Petrobras, IRB Brasil Resseguros, Centauro, 
Neoenergia, Banco Inter, Movida, Afya, XP Inc., Vasta Platform, Quero Quero, D1000, Estapar, 
Moura Dubeux, Minerva Foods, Marfrig, Marisa, Pague Menos, entre outros. 

Além disso, no mercado doméstico de renda fixa coordenou, em 2020, 50 (cinquenta) emissões 
que totalizaram o valor de R$ 8,5 bilhões e 5,5% de market share, encerrando o período em 6º 
lugar no Ranking ANBIMA de Originação por Valor de Renda Fixa Consolidado Acumulado de 
2020. No mesmo período, foram estruturadas 11 operações de securitização, sendo 1 CRI e 10 
CRA, com volume total de R$ 1,7 bilhão.  

A parceria estratégica também conta com a maior corretora institucional do país em volume de 
transações na B3 em 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.  
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(Esta página foi intencionalmente deixada em branco) 
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SUMÁRIO DA DEVEDORA 

Este sumário é apenas um resumo das informações da Devedora. As informações financeiras e 
contábeis completas sobre a Devedora estão em suas Demonstrações Financeiras Combinadas 
Carve-out referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, suas 
Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro 
de 2019 e 2020 e suas Informações Trimestrais referentes ao período findo em 31 de março de 
2021, que integram o presente Prospecto Preliminar, no Anexo X. O Investidor deverá ler 
referidos documentos antes de aceitar ou participar da Oferta.  

Conforme faculdade descrita no item 5.1 do Anexo III da Instrução CVM 400, algumas 
informações contidas nesta seção podem ser encontradas no Formulário de Referência da 
Devedora com data mais recente, elaborado nos termos da Instrução CVM 480, que se encontra 
disponível para consulta no seguinte website: www.cvm.gov.br (neste website, acessar, o campo 
“Pesquisa de Dados” disponível na página inicial, clicar em “Companhias”, clicar em “Informações 
Periódicas e Eventuais Enviadas à CVM”, buscar “VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. ” no campo disponível, e, logo em seguida, clicar em 
“VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.”. Posteriormente, 
selecionar os filtros de pesquisa (i) “Categoria” e escolher a opção “FRE - Formulário de 
Referência”; e (ii) “Período de Tempo” e inserir o período (“de”/”até”) de busca, que deverá 
considerar a data da consulta como data final, para acesso e download da versão mais recente 
do Formulário de Referência). 

Apresentação da Devedora 

A Devedora é uma sociedade por ações devidamente constituída de acordo com as leis 
brasileiras desde 17 de janeiro de 2018, cuja denominação social gira sob ‘Vamos Locação de 
Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A. Nossa sede está localizada na Avenida Saraiva, 
400, sala 09, Vila Cintra, no município de Mogi Das Cruzes/SP, Brasil, CEP 08745-900. 

A Devedora está focada em suas principais atividades comerciais, sendo: (i) a locação de 
máquinas, veículos e equipamentos pesados, com ou sem condutor; (ii) a prestação dos 
serviços de gerenciamento, gestão e manutenção de frota (preventiva e corretiva); e (iii) a 
participação em outras sociedades, como sócia ou acionista.  

Em 29 de janeiro de 2021 a Devedora concluiu sua oferta pública de ações com captação 
líquida primária de R$842 milhões, iniciando a negociação das ações através do ticker VAMO3 
no Novo Mercado da B3 – Brasil, Bolsa e Balcão 

 

Em 31 de março de 2021, especificadamente ao fim do primeiro trimestre contábil do exercício 
social de 2021, a Devedora conta 16.025 ativos locados através de 50 lojas, auferindo um lucro 
líquido de Lucro Líquido de aproximadamente R$215.000.000,00. 
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A Devedora é uma empresa do grupo SIMPAR 

Grupo de Empresas focadas em entregar soluções customizadas e inovadoras voltadas às 
necessidades de seus clientes. 

 

Breve Resumo dos Negócios da Devedora 

A Devedora é empresa líder no setor de locação de caminhões, máquinas e equipamentos do 

Brasil, operando nesse segmento há mais de 20 anos através da antiga controladora JSL. 

O principal negócio da Devedora é a locação de caminhões, máquinas e equipamentos de longo 

prazo (na grande maioria caminhões com contratos de prazos em média de 60 meses ou mais) 

com serviços que asseguram a disponibilidade da frota para seus clientes, viabilizando assim, 

uma maior produtividade com menor número de ativos. 

Descrição das Principais Atividades da Devedora 

 

Fonte: Devedora 
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Em 31 de março de 2021, as Informações Financeiras Trimestrais – ITR do Grupo Vamos 

apresentavam os seguintes números: 

 

Fonte: Devedora 

 

Fonte: Devedora 

 

Fonte: Devedora 
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Principais Negócios da Devedora 

Os negócios do Grupo Vamos foram divididos em três principais negócios, conforme indicados 

na imagem a seguir:  

 

Segmentos Operacionais da Devedora 

Locação de caminhões, máquinas e equipamentos: o segmento de locação de caminhões, 
máquinas e equipamentos compreende a terceirização de frota por meio da locação de 
caminhões, máquinas e equipamentos e gestão de frotas. O modelo de negócios da Devedora 
está baseado em contratos de locação de longo prazo customizados, com ou sem serviços de 
manutenção, assegurando a disponibilidade da frota locada para seus clientes. A Devedora atua 
em diversos setores da economia, principalmente agronegócio, energia, logística e alimentos, 
com uma carteira diversificada de clientes e ativos locados. 

Concessionárias de caminhões, máquinas e equipamentos: o segmento de concessionárias de 
caminhões, máquinas e equipamentos compreende a comercialização de caminhões, máquinas 
e equipamentos, novos e seminovos, bem como peças, máquinas e acessórios, prestação de 
serviços de mecânica, funilaria e pintura. As lojas da Devedora vendem caminhões novos e 
seminovos, além de peças, acessórios e prestação de serviços de manutenção. 

Cenário Setorial 

O Brasil é dependente do transporte de cargas de caminhões, já que representa mais da metade 
de tudo que circula no país, especialmente todos os itens indispensáveis para o consumidor, 
como alimentos e combustível. O sistema ferroviário não é desenvolvido o suficiente para atingir 
todos as regiões do Brasil e não supre a demanda pelo transporte via rodovias. De acordo com 
os dados públicos do Relatório Anual da Fenabrave (Federação Nacional de Distribuição de 
Veículos Automotores), em 2020, a frota total brasileira de caminhões e ônibus era composta por 
4,1 milhões de veículos, sendo 3,4 milhões de caminhões e 0,7 milhões de ônibus. A idade média 
dos caminhões era de 20,8 anos e a dos ônibus era de 17,5 anos.  

A elevada idade média, comparada a idade média dos veículos pesados em países 
desenvolvidos, sinaliza a necessidade de renovação da frota brasileira no curto prazo. Esse fato 
é positivo para o mercado de locação uma vez que as empresas deverão optar entre comprar o 
veículo/máquina novo ou alugá-lo em uma conjuntura econômica brasileira pouco favorável ao 
investimento, principalmente em se tratando de ativos non-core para a empresa.  

Neste contexto, nota-se que o mercado endereçável é 150 (cento e cinquenta) vezes maior que 
a frota atual da Devedora. 
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Modelo de Negócios da Devedora 

 

O ciclo dos negócios da Vamos é suportado por um modelo que envolve aquisição de caminhões, 
equipamentos e máquinas, onde cerca de 80% do valor de aquisição é financiado, e receitas de 
longo prazo (média de cinco anos), decorrentes dos contratos de locação celebrados pela 
Devedora e seus clientes, gerando alta previsibilidade de fluxo de caixa para a Devedora. Esse 
modelo de negócios é integrado de forma que a Devedora possua um posicionamento 
diferenciado, com controle sobre todo o ciclo do negócio conforme representado abaixo: 
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Fonte: Devedora.  

1) Prospecção de clientes: a Devedora conta com uma equipe comercial treinada para 
mapear oportunidades de negócio em todos os segmentos da economia, de forma a 
identificar potenciais novos clientes para a locação de caminhões, máquinas e 
equipamentos. A prospecção de clientes engloba tanto os clientes que já possuem frota 
locada, quanto clientes com frota própria. Além do serviço de locação, a Devedora oferece 
o serviço de manutenção (preventiva e corretiva) dos caminhões locados e garante a 
disponibilidade da frota aos clientes que contratam o serviço de manutenção. 

2) Assinatura do contrato de locação: A partir do contato inicial, a equipe comercial da 
Devedora encaminha os dados do potencial cliente para a área de crédito, a qual elabora 
uma análise da situação econômica financeira do mesmo para a aprovação de seu crédito. 
Além disso, a equipe de engenharia de projeto desenvolve um estudo detalhado que 
considera as necessidades de cada cliente. Por fim, uma proposta comercial é elaborada 
e, após aprovada internamente, é apresentada ao cliente.  

3) Caminhões, máquinas e equipamentos são encomendados às montadoras: A Devedora 
adquire os caminhões, máquinas e equipamentos somente após a assinatura dos 
contratos de locação, de forma a mitigar o risco na relação investimento/retorno. A 
Devedora possui um time especializado na aquisição de tais ativos que atua com todos os 
principais fornecedores do mercado, conforme gráficos abaixo, e com os quais possui 
relacionamento há mais de 30 anos, possuindo participação representativa nas vendas de 
cada um deles. Por isso, a Devedora acredita ter acesso a condições diferenciadas na 
negociação com esses fornecedores tanto em termos de preço, bem como prazo de 
entrega.  

4) Caminhões, máquinas e equipamentos são entregues ao cliente: Além do longo 
relacionamento que a Devedora tem com as principais montadoras, a sinergia com o 
Grupo Simpar, (o maior comprador de caminhões no Brasil), traz agilidade e flexibilidade 
na compra desses ativos. Isto permite à Devedora reduzir sensivelmente o prazo de 
entrega e sua exposição ao risco de fornecimento em períodos de alta demanda. No caso 
dos contratos com clientes que também contratam o serviço de manutenção dos veículos, 
a Devedora desenvolve um plano que contempla: o tipo de ativo, a intensidade no uso do 
ativo, a localização geográfica prevista no contrato, entre outros. Assim, a Devedora opta 
entre o modelo que oferece o suporte de oficinas locais próximas às operações de seus 
clientes e/ou por manter um centro de manutenção próprio localizado no cliente. 

5) Veículos retornam para a Vamos e são disponibilizados à venda: Ao final dos contratos de 
locação, ou mediante renovação, a Devedora efetua a venda dos caminhões, máquinas e 
equipamentos. Essa revenda é a última etapa ciclo do negócio, sendo fundamental para 
garantir o retorno financeiro esperado pela Devedora nesse segmento. Para garantir a 
qualidade do ativo na revenda, a Devedora realiza uma vistoria nos ativos que retornam 
de clientes e, em especial para os contratos sem a contratação do serviço de manutenção 
corretiva e preventiva. Para isso, a Devedora exige através de cláusulas contratuais que 
os ativos estejam em boas condições ao retornarem à Devedora no final do contrato.  
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Em linhas gerais, a Vamos preza por um modelo de negócio resiliente, previsível com maior 
diversificação de clientes, projetando uma redução significativa da concentração de contratos. 

 

 

Modelo de negócio em linha com os princípios EASG 

A Vamos visa criar oportunidades para o desenvolvimento da frota brasileira, contribuindo 
naturalmente para a redução de gases poluentes e para negócios íntegros, seguros e eficientes. 
Para tanto, propõe um modelo de negócio em linha com os princípios EASG, a saber: 
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Portfólio de serviços customizado para maior geração de valor para os clientes da Devedora  

Bases sólidas para aceleração do crescimento 

A Vamos projeta a aceleração de seu crescimento no mercado através de bases sólidas, como 

por exemplo: (i) equipe comercial em todo o país; (ii) plataforma de novos canais de venda 

lançada; (iii) consolidação dos canais de venda digitais; (iv) lojas de seminovos e rede de 

concessionárias; (v) processos e controles suportados pelo uso intensivo de tecnologia para 

escalabilidade do modelo de negócios; e (vi) rede de oficinas próprias e credenciadas, sem 

prejuízo a outras bases de aceleração do crescimento não mencionadas nesta seção. 

Crescimento robusto com fortes indicadores financeiros 
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Acesso recorrente ao mercado de capitais para financiar o crescimento e melhorar a estrutura 

de capital 

Vantagens Competitivas 

A Vamos é a maior companhia de locação e comercialização de caminhões, máquinas e 

equipamentos do Brasil, possuindo uma estrutura completa e única em seu segmento, com 

aproximadamente 11,3 mil ativos alugados e uma rede de 50 lojas próprias, divididas entre a 

maior rede de concessionárias autorizadas de caminhões e ônibus do Brasil (14 lojas Transrio), 

uma rede de concessionárias de máquinas e equipamentos agrícolas (19 lojas Valtra e 4 lojas 

Fendt), com a maior cobertura geográfica do Brasil, além de uma rede de lojas próprias de 

seminovos (11 lojas) e lojas de distribuição da marca Komatsu (2 lojas). O grande volume de 

aquisição de caminhões, equipamentos e máquinas da Vamos lhe assegura um poder de 

negociação capaz de trazer condições mais favoráveis, especialmente em um mercado 

pulverizado de fornecedores. 
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Fonte: Devedora  

Condições de competição nos mercados 

Locação de caminhões, máquinas e equipamentos: o mercado de locação de caminhões, 

máquinas e equipamentos encontra-se em um estágio embrionário, com poucas empresas 

participantes e uma baixa penetração no mercado de veículos pesados, o que gera espaço de 

crescimento para todos os competidores. Além disso, há diferenças significativas entre as atuais 

empresas do mercado no que se refere ao tipo de ativo oferecido, nível de serviço oferecido, 

marca dos ativos oferecidos, entre outros. De forma geral, as principais empresas de locação de 

veículos pesados, além da Vamos, incluem: a Ouro Verde, a Rodobens e a LM.  

Concessionárias de caminhões, máquinas e equipamentos: o mercado de caminhões e ônibus 

está entre os mais competitivos no cenário mundial, com players globais de alta capacidade 

comercial. A marca Transrio é a líder do mercado nacional de caminhões, com um total de 27% 

de market share em dezembro de 2020. A Vamos, por sua vez, destaca-se por ter a maior rede 

de concessionárias da marca Transrio no Brasil, atuando em 5 estados, sendo 14 unidades de 

atendimento com estrutura focada no atendimento de vendas e pós-vendas. 

Já o mercado de máquinas agrícolas no Brasil ainda está em expansão. A marca Valtra foi a 

primeira fábrica de tratores a se instalar na América do Sul (em 1960). A marca possui uma linha 

completa de tratores, colheitadeiras, pulverizadores e plantadeiras; com atuação concentrada 

nos mercados sucroalcooleiro, grãos, cafeicultura e citricultura. Em dezembro de 2020, a Valtra 

registrou um market share de 14% no segmento de equipamentos agrícolas, que é um segmento 

fragmentado entre os principais players: John Deere, Massey Ferguson, New Holland e Case. 
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Mercado secundário com alta capacidade de absorção dos nossos ativos seminovos 

Alta liquidez dos ativos 

Além da consistência do modelo de negócios, das políticas de crescimento e do panorama 

competitivo, é importante destacar que a capacidade de venda dos ativos da Devedora no final 

da vida útil dos contratos apresenta retornos atrativos e controle sobre todo o ciclo do negócio. 
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Indicadores Financeiros Selecionados 

Abaixo os gráficos que indicam os resultados financeiros da Devedora, bem como indicadores financeiros 

selecionados:  

              Receita Líquida (R$ milhões)                                                           Lucro Líquido (R$ milhões) 

 

              

 

                                                            

 

              

 

                               Dívida Líquida                                                                    EBITDA (R$ milhões)                                              

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   ROE e ROIC (%) 

Fonte: Devedora. 
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Medições não contábeis  

a. Valores das medições não contábeis  

  

  

Período findo 
em 

31/03/2021 

Exercício 
social 

encerrado em 

31/12/2020 

Exercício 
social 

encerrado em 

31/12/2019 

Exercício 
social 

encerrado em 

31/12/2018 

EBIT (R$ mil)¹ 421.065 369.555 292.653 233.713 

EBITDA (R$ mil)¹ 704.040 638.774 527.624 452.175 

Dívida Líquida (R$ mil) 1.482.427 1.920.437 1.581.663 863.390 

Dívida Líquida/EBITDA 2,11 3,01 3,00 1,91 

(1) Últimos 12 meses 

b. conciliações entre os valores divulgados e os valores das demonstrações financeiras 

combinas carve-out 

  

Período 
findo em 

31/03/20
21 

Exercíci
o social 
encerrad

o em 

31/12/20
20 

Exercíci
o social 
encerrad

o em 

31/12/20
19 

Exercíci
o social 
encerrad

o em 

31/12/20
18 

Lucro líquido do exercício¹ 215.860 179.192 141.782 116.274 

(+) Total do imposto de renda e da contribuição 
social¹ 

96.444 78.271 57.383 50.816 

(+) Resultado financeiro líquido¹ 108.761 112.092 93.488 66.623 

(=) EBIT¹ 421.065 369.555 292.653 233.713 

(1) Últimos 12 meses 

 

Período 
findo em 

31/03/20
21 

Exercíci
o social 
encerrad

o em 

31/12/20
20 

Exercíci
o social 
encerrad

o em 

31/12/20
19 

Exercíci
o social 
encerrad

o em 

31/12/20
18 

Lucro Líquido do exercício¹ 215.860 179.192 141.782 116.274 

(+) Total do imposto de renda e da contribuição 
social¹ 

96.444 78.271 57.383 50.816 

(+) Resultado financeiro líquido¹ 108.761 112.092 93.488 66.623 

(+) Depreciação e amortização¹ 282.975 269.219 234.971 218.462 

(=) EBITDA 704.040 638.774 527.624 452.175 

(1) Últimos 12 meses 
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Período 
findo em 

31/03/2021 

Exercício 
social 

encerrado 
em 

31/12/2020 

Exercício 
social 

encerrado 
em 

31/12/2019 

Exercício 
social 

encerrado 
em 

31/12/2018 

(+) Empréstimos e financiamentos 2.380.104 2.799.230 2.070.840 889.986 

(+) Arrendamentos financeiros a pagar 4.535 5.275 26.783 44.936 

(-) Instrumentos Financeiros Derivativos (88.685) (98.500) (16.048) (4.880) 

(=) Dívida bruta 2.295.954 2.706.005 2.081.575 930.042 

(-) Caixa e equivalente de caixa (34.858) (18.405) (322.830) (58.605) 

(-) Títulos e valores mobiliários (778.669) (767.163) (177.082) (8.047) 

(=) Dívida Líquida 1.482.427 1.920.437 1.581.663 863.390 

EBITDA¹ 704.040 638.774 527.624 452.175 

Dívida Líquida / EBITDA 2,11 3,01 3,00 1,91 

(1) Últimos 12 meses  

c. motivo pelo qual entendemos que tal medição é mais apropriada para a correta compreensão 

da condição financeira do Grupo Vamos e do resultado de suas operações 

 

EBIT e EBITDA 

 

O EBIT é uma medição não contábil elaborada pela Devedora e conciliada com suas 

Demonstrações Financeiras Combinadas Carve-Out. Tal medição consiste no lucro líquido 

acrescido do total do imposto de renda e contribuição social e do resultado financeiro líquido 

(EBIT). 

 

O EBITDA é uma medição não contábil elaborada pela Devedora e conciliada com suas 

Demonstrações Financeiras Combinadas Carve-Out. Tal medição consiste no lucro líquido 

acrescido do total do imposto de renda e contribuição social, do resultado financeiro líquido e das 

despesas de depreciação e amortização (EBITDA). 

 

Os valores mencionados no EBIT e EBITDA não são medidas reconhecida de acordo com as 

práticas contábeis adotadas no Brasil e nem pelas Normas Internacionais de Relatório Financeiro 

– IFRS, emitidas pelo IASB, e não devem ser considerados como substitutos para o lucro líquido 

ou como indicadores de desempenho operacional, como substitutos do fluxo de caixa, nem como 

indicador de liquidez da Devedora. 

 

A Devedora utiliza os indicadores não contábeis EBIT e o EBITDA para medir seu desempenho 

operacional, uma vez que corresponde a indicadores financeiros utilizados para avaliar os 

resultados de uma companhia, sem a influência de sua estrutura de capital, de efeitos tributários 

e financeiros e outros impactos que refletem diretamente em seu fluxo de caixa. 
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Dívida Líquida e Dívida Líquida/EBITDA 

A Dívida Líquida é uma medição não contábil elaborada pela Devedora e conciliada com suas 

Demonstrações Financeiras Combinadas Carve-Out. Tal medição consiste no risco sacado a pagar 

– montadoras, empréstimos e financiamentos, arrendamentos financeiros a pagar, todos circulantes 

e não circulantes (em conjunto “dívida bruta”), subtraída do caixa e equivalente de caixa e dos títulos 

e valores mobiliários e a posição liquida dos instrumentos financeiros derivativos, todos circulantes 

e não circulantes. 

 

Os valores mencionados na Dívida Líquida e Dívida Líquida/EBITDA não são medidas 

reconhecidas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e nem pelas Normas 

Internacionais de Relatório Financeiro – IFRS, emitidas pelo IASB, e não devem ser 

considerados como substitutos para o lucro líquido ou como indicadores de desempenho 

operacional, como substitutos do fluxo de caixa, nem como indicador de liquidez da Devedora e 

não possuem um significado padrão, podendo não ser comparáveis a medidas com títulos 

semelhantes fornecidos por outras companhias.  

 

A Devedora utiliza a Dívida Líquida para mensurar o capital necessário para quitar os 

instrumentos de dívida. 

 

A Devedora utiliza o índice Dívida Financeira Líquida para Fins de Covenants dividido pelo 

EBITDA como um indicador suplementar para auxiliar a gestão da alavancagem, bem como para 

ajudar a avaliar a liquidez da Devedora. 

 

Para mais informações acerca da Devedora, consultar o Formulário de Referência da Devedora 
disponível no website da Devedora e da CVM. 
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INFORMAÇÕES REFERENTES AO ITEM 7.2 DO ANEXO III DA INSTRUÇÃO  
CVM Nº 400/03 – DEVEDORA 

Nível de Endividamento 

Informações referentes a esta seção podem ser encontradas no item 3.7 do Formulário de 
Referência da Devedora. 

Constituição, Prazo de Duração e Data de Registro na CVM 

Devedora 

Constituição  21/09/2015 / Arquivamento JUCESP: 29/09/2015 

Forma de Constituição  
(Tipo Societário) 

Sociedade Limitada (Transformada em S.A. em 31 de outubro 
de 2017) 

País de Constituição Brasil 

Prazo de Duração Prazo de duração Indeterminado 

Data de Registro na CVM 30/04/2019 (Nº 24716) 

Breve Histórico 

A antiga controladora da Devedora, a JSL S.A. (“JSL”), opera desde 1956, com início de seu 

negócio com o transporte de cargas gerais e, atualmente, opera em todo o território nacional 

e mais três países do Mercosul (Argentina, Chile e Uruguai), prestando serviços de alto valor 

agregado, que vão desde o transporte de cargas até a terceirização total das cadeias 

logísticas, sempre de forma integrada, flexível, customizada e ágil.  

Na década de 1980, com base na demanda dos clientes, passou também a atuar nos serviços 

de transporte de seus colaboradores e na terceirização de suas frotas. Na década de 1990, 

observando a necessidade de redução de custos por parte dos seus clientes, passou a focar 

na otimização de suas cadeias de suprimentos, incluindo a conexão da empresa com seus 

fornecedores e clientes, por meio da prestação de serviços dedicados e customizados. Assim, 

a partir do ano de 2000, consolidou a prestação de serviços integrados de logística com a 

implementação de operações inovadoras e customizadas junto aos seus clientes, o que vem 

contribuindo para a redução dos custos logísticos bem como com o aumento da eficiência das 

operações dos seus respectivos clientes. Adicionalmente, realizou aquisições de empresas 

com o principal objetivo de ampliar a carteira de clientes em setores estratégicos. 

Nesse contexto, em setembro de 2015, a Devedora foi constituída, como sociedade limitada e 

sob a denominação JSL Locação de Máquinas e Veículos Pesados Ltda., tendo como objetivo 

a locação de máquinas, veículos e equipamentos pesados, com ou sem condutor, e a 

prestação de serviços de gerenciamento, gestão e manutenção de frota, tanto preventiva, 

quanto corretiva. A Devedora foi idealizada com vistas a suprir a demanda de clientes do Grupo 

Simpar nos setores de atuação que se tornaram da Devedora.  

Em 30 de setembro de 2016, a Devedora incorporou a J.P. Tecnolimp S.A. (“Tecnolimp”). Com 

a incorporação, a Tecnolimp foi extinta e a Devedora tornou-se a titular de seus ativos – 

inclusive os operacionais – que passaram a ser utilizados em suas atividades.  

Em 31 de agosto de 2016, a Devedora incorporou os ativos e passivos oriundos da cisão 

parcial da Movida Gestão e Terceirização de Frotas S.A. avaliados nos termos de laudo de 

avaliação pelo valor total de R$15.330.882,02. 

Ao término do exercício social de 2016, a Devedora contava 6.504 ativos locados através de  

24 lojas, auferindo um lucro líquido de Lucro Líquido de aproximadamente R$77.900.000,00. 
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Em 31 de outubro de 2017, a Devedora aprovou (i) a transformação do tipo societário, 

tornando-se uma sociedade por ações; (ii) alteração da denominação social, por meio da qual 

passou a ser a Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A.; (iii) uma 

reorganização societária, pela qual a Devedora incorporou a JSL Holding Financeira Ltda. e a 

Transrio Caminhões, Ônibus, Máquinas e Motores Ltda., a qual representa parcela cindida da 

JSL Investimentos em Concessionárias e Lojas de Veículos, Máquinas e Equipamentos S.A., 

ambas sociedades controladas pelo então controlador comum, a JSL. 

Em 22 de dezembro de 2017, concluímos a aquisição da totalidade do capital social da Borgato 

Máquinas S.A., atualmente denominada Vamos Máquinas e Equipamentos S.A.; da Borgato 

Serviços Agrícolas S.A.; e da Borgato Caminhões S.A., atualmente denominada Vamos 

Seminovos S.A., empresas com forte atuação no setor agrícola e que, após tal operação, 

tornaram-se subsidiárias integrais da Devedora.  

Adicionalmente, em 31 de dezembro de 2018, a Devedora aprovou a sua cisão de forma a 

excluir os serviços financeiros prestados por sua então controlada JSL Arrendamento Mercantil 

S.A., de sua linha de negócio. Essa última operação se deu principalmente em razão dos 

administradores da Devedora e de sua controladora entenderem que, para o melhor 

aproveitamento da sinergia de cada um dos negócios desenvolvidos dentro do conglomerado 

do qual fazem parte, a Devedora deve deter apenas participação em negócios relacionados à 

sua atividade principal, qual seja, locação de máquinas, veículos e equipamentos pesados. 

Já em 2019, a Devedora obteve seu registro de Devedora aberta perante a CVM; constituiu a 

Vamos Comércio de Máquinas Linha Amarela Ltda.; e alterou a razão social de suas 

subsidiárias Borgato Máquinas S.A., que passou a ser Vamos Máquinas e Equipamentos S.A. 

e Borgato Caminhões S.A., a qual atualmente é denominada Vamos Seminovos S.A.  

Em abril de 2020, a JSL, à época controladora da Devedora, divulgou fato relevante acerca da 

aprovação do Conselho de Administração para dar continuidade ao projeto de organização de 

suas operações em empresas independentes, através da incorporação da totalidade de ações 

de emissão da JSL pela Simpar, sua controladora e, em seguida, a cisão da JSL, com a versão 

da parcela cindida para a Simpar (“Reorganização”).  

A Reorganização reflete a estratégia do Grupo Simpar de gerar valor por meio da segregação 

de suas atividades em sociedades dedicadas, permitindo que cada sociedade se posicione 

melhor estrategicamente ao passar a atuar com administração própria, com orçamento 

independente, maior agilidade e foco exclusivo em seu negócio. Nesse sentido, a JSL deixou 

de exercer a função de holding da Devedora. 

O Grupo acredita que a Reorganização irá propiciar aos participantes do mercado um melhor 

entendimento e avaliação de cada atividade exercidas, de modo segregado, permitindo levar 

a mercado Devedoras com diferentes portfólios de serviços, perfis de alavancagem, 

necessidades de capital, riscos e retornos, além de garantir a capacidade de crescimento dos 

negócios das empresas em apartado. 

Foi aprovada na Assembleia Geral Extraordinária da JSL realizada em 5 de agosto de 2020 a 

incorporação de suas ações pela Simpar e a cisão das participações que detinha na Devedora, 

Movida, CS Brasil, Original, BBC e outros investimentos no Brasil e exterior para a Simpar.  

Desde 5 de agosto de 2020, a JSL deixou de exercer a função de holding, tornando-se uma 

empresa operacional de serviços logísticos com administração própria e a Devedora passou a 

ser controlada, diretamente, pela Simpar.  

Em 29 de janeiro de 2021 a Devedora concluiu sua oferta pública de ações com captação 

líquida primária de R$842 milhões, iniciando a negociação das ações através do ticker VAMO3 

no Novo Mercado da B3 – Brasil, Bolsa e Balcão.  
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Descrição das principais atividades desenvolvidas pela Devedora e suas Controladas 

Abaixo descrição sumária das principais atividades desenvolvidas pela Devedora e suas 

controladas. 

Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A. 

A Devedora pratica, como suas principais atividades comerciais, (i) a locação de máquinas, 

veículos e equipamentos pesados, com ou sem condutor; (ii) a prestação dos serviços de 

gerenciamento, gestão e manutenção de frota (preventiva e corretiva); e (iii) a participação em 

outras sociedades, como sócia ou acionista  

Ainda, a Devedora possui participação em outras sociedades, como sócia ou acionista, que 

exercem as atividades descritas no item a seguir. 

Controladas: 

Transrio Caminhões, Ônibus, Máquinas e Motores Ltda. 

A Transrio Caminhões, Ônibus, Máquinas e Motores Ltda. pratica, como suas principais 

atividades comerciais, (i) a comercialização de veículos novos e usados (caminhões e ônibus), 

peças e acessórios; e (ii) a prestação de serviços de oficina mecânica, elétrica, funilaria e pintura. 

Vamos Seminovos S.A. 

A Vamos Seminovos S.A. (anteriormente denominada Borgato Caminhões S.A.) pratica, como 

sua principal atividade, o comércio de caminhões e peças; e a prestação de serviços de reparos, 

conservação de veículos e afins. 

Vamos Máquinas e Equipamentos S.A. 

A Vamos Equipamentos e Máquinas S.A. (anteriormente denominada Borgato Máquinas S.A.) 

pratica, como suas principais atividades, (i) o comércio de tratores novos e usados, máquinas e 

implementos agrícolas, peças e acessórios; e (ii) a prestação de serviços de assistência técnica 

e afins. 

Borgato Serviços Agrícolas S.A. 

A Borgato Serviços Agrícolas S.A. pratica, como sua principal atividade, a locação de tratores, 

máquinas e implementos agrícolas, implementos rodoviários, caminhões, ônibus e veículos em 

geral. 

Vamos Comércio de Máquinas Linha Amarela Ltda. 

A Vamos Comércio de Máquinas Linha Amarela Ltda. pratica, como sua principal atividade, o 

comércio de tratores, máquinas e implementos, veículos automotores, novos e usados, inclusive 

importação e exportação, peças e acessórios, lubrificantes; a prestação de serviços de reparos 

e conservação de máquinas, implementos e veículos automotores, assistência técnica e afins. 

Vamos Comércio de Máquinas Agrícolas Ltda. 

A Vamos Comércio de Máquinas Agrícolas Ltda. pratica, como sua principal atividade, o 

comércio de tratores, máquinas e implementos agrícolas, comércio de veículos automotores em 
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geral, novos e usados, peças e acessórios, lubrificantes e atividades agropastoris, prestação de 

serviços de assistência técnica e afins. 

Negócios Extraordinários  

Desde a constituição da Devedora, não foi celebrado nenhum contrato relevante pela Devedora 

ou por suas controladas que não fosse diretamente relacionado com suas atividades 

operacionais. 

Descrição da Estrutura Administrativa 

Conselho de Administração 

O Conselho de Administração será composto por no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) 

membros, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, com mandato unificado de 2 (dois) anos, 

podendo ser reeleitos.  

O Conselho de Administração da Devedora, na presente data, é composto por:  

(i) Fernando Antonio Simões (Presidente do Conselho de Administração); 

(ii) Denys Marc Ferrez (Membro do Conselho de Administração);  

(iii) Paulo Sérgio Kakinoff (Membro Independente do Conselho de Administração); 

(iv) José Mauro Depes Lorga (Membro Independente do Conselho de Administração); e 

(v) Antônio da Silva Barreto Júnior (Membro do Conselho de Administração). 

O Conselho de Administração é o órgão responsável, dentre outros, pelo estabelecimento 

das políticas gerais dos negócios da Devedora e pela eleição dos diretores executivos, bem 

como pela supervisão da gestão dos mesmos. O estatuto social da Devedora estabelece as 

seguintes atribuições ao Conselho de Administração: 

(i) Definir as políticas e fixar as estratégias orçamentárias para a condução dos negócios, 

bem como liderar a implementação da estratégia de crescimento e orientação geral dos 

negócios da Devedora; 

(ii) Aprovar o orçamento anual, o plano de negócios, bem como quaisquer planos de 

estratégia, de investimento, anuais e/ou plurianuais, e projetos de expansão da Devedora 

e o organograma de cargos e salários para a Diretoria e para os cargos gerenciais; 

(iii) Eleger e destituir os Diretores da Devedora; 

(iv) Definir o número de cargos a serem preenchidos na Diretoria da Devedora, eleger seus 

Diretores, bem como atribuir aos Diretores suas respectivas funções, atribuições e limites 

de alçada não especificados no Estatuto Social; criação e alteração nas competências, 

regras de funcionamento, convocação e composição dos órgãos de administração da 

Devedora, incluindo seus comitês de assessoramento;  
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(v) Criação e alteração nas competências, regras de funcionamento, convocação e 

composição dos órgãos de administração da Devedora, incluindo seus comitês de 

assessoramento;  

(vi) Distribuir a remuneração global fixada pela Assembleia Geral entre os membros do 

Conselho de Administração e da Diretoria; 

(vii) Deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral, quando julgar conveniente, ou no 

caso do artigo 132 da Lei das Sociedades por Ações; 

(viii) Fiscalizar a gestão dos Diretores, examinando, a qualquer tempo, os livros e papéis da 

Devedora e solicitando informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração 

e quaisquer outros atos; 

(ix) Apreciar os resultados trimestrais das operações da Devedora; 

(x) Escolher e destituir os auditores independentes, observando-se, nessa escolha, o disposto 

na legislação aplicável. A empresa de auditoria externa reportar-se-á ao Conselho de 

Administração; 

(xi) Convocar os auditores independentes para prestar os esclarecimentos que entender 

necessários; 

(xii) Apreciar o Relatório da Administração e as contas da Diretoria e deliberar sobre sua 

submissão à Assembleia Geral; 

(xiii) Manifestar–se previamente sobre qualquer proposta a ser submetida à deliberação da 

Assembleia Geral; 

(xiv) Aprovar a proposta da administração de distribuição de dividendos, ainda que intercalares 

ou intermediários, ou pagamento de juros sobre o capital próprio com base em balanços 

semestrais, trimestrais ou mensais; 

(xv) Deliberar sobre a associação com outras sociedades para a formação, consórcios ou para 

subscrição ou aquisição de participação no capital social de outras sociedades; 

(xvi) Autorizar a emissão de ações e bônus de subscrição da Devedora, nos limites autorizados 

no Estatuto Social, fixando as condições de emissão, inclusive preço e prazo de 

integralização; 

(xvii) Deliberar, dentro dos limites do capital autorizado, sobre a emissão de debêntures 

conversíveis em ações, especificando o limite do aumento de capital decorrente da 

conversão das debêntures, em valor do capital social ou em número de ações, bem como 

(i) a oportunidade da emissão, (ii) a época e as condições de vencimento, amortização e 

resgate, (iii) a época e as condições do pagamento dos juros, da participação nos lucros 



 

217 

e do prêmio de reembolso, se houver, e (iv) o modo de subscrição ou colocação, e o tipo 

das debêntures;  

(xviii) Autorizar a exclusão (ou redução do prazo para) do direito de preferência nas emissões 

de ações, bônus de subscrição e debêntures conversíveis, cuja colocação seja feita 

mediante venda em bolsa ou por subscrição pública ou em oferta pública de aquisição de 

controle, nos termos estabelecidos em lei; 

(xix) Deliberar sobre a aquisição pela Devedora de ações de sua própria emissão, ou sobre o 

lançamento de opções de venda e compra, referenciadas em ações de emissão da 

Devedora, para manutenção em tesouraria e/ou posterior cancelamento ou alienação; 

(xx) Outorgar opção de compra de ações a seus administradores e empregados, assim como 

aos administradores e empregados de outras sociedades que sejam controladas direta ou 

indiretamente pela Devedora, sem direito de preferência para os acionistas nos termos 

dos planos aprovados em Assembleia Geral; 

(xxi) Deliberar sobre a emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, bem como 

sobre a emissão de commercial papers, notas promissórias, bonds, notes e de quaisquer 

outros títulos, valores mobiliários e/ou instrumentos de crédito para captação de recursos, 

de uso comum no mercado, para distribuição pública ou privada; 

(xxii) Aprovar qualquer investimento ou despesa não prevista no orçamento anual, mediante a 

assinatura, modificação ou prorrogação de quaisquer documentos, contratos ou 

compromissos para assunção de responsabilidade, dívidas ou obrigações, envolvendo 

(individualmente ou num conjunto de atos relacionados), quantia total superior a R$ 

100.000.000,00; 

(xxiii) Aprovar a criação de ônus reais sobre os bens da Devedora ou a outorga de garantias a 

terceiros por obrigações da própria Devedora, ressalvados os contratos de financiamentos 

celebrados com o propósito de aquisição de bens móveis referentes a equipamentos 

operacionais, nos quais a garantia recaia sobre os respectivos bens adquiridos; 

(xxiv) Deliberar sobre a alienação, venda, locação, doação ou oneração, direta ou indiretamente, 

a qualquer título e por qualquer valor, de participações societárias pela Devedora; 

(xxv) Aprovar a obtenção de qualquer linha de crédito, financiamento ou empréstimo, incluindo 

operações de leasing, em nome da Devedora, não prevista no orçamento anual, cujo valor 

seja superior a R$ 100.000.000,00; 

(xxvi) Aprovar qualquer transação, operação ou conjunto de operações cujo valor supere o 

menor dos seguintes valores: (a) R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais); ou (b) 1% 

(um por cento) do ativo total da Devedora envolvendo a Devedora e qualquer Parte 

Relacionada. O valor do ativo total deve ser apurado com base nas últimas demonstrações 

financeiras consolidadas divulgadas pela Devedora; 
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(xxvii) Apresentar à Assembleia Geral proposta de distribuição de participação nos lucros anuais 

aos empregados e aos administradores; 

(xxviii) Autorizar a realização de operações envolvendo qualquer tipo de instrumento financeiro 

derivativo, assim considerados quaisquer contratos que gerem ativos e passivos 

financeiros para suas partes, independente do mercado em que sejam negociados ou 

registrados ou da forma de realização; qualquer proposta envolvendo as operações aqui 

descritas deverá ser apresentada ao Conselho de Administração pela Diretoria da 

Devedora, devendo constar da referida proposta, no mínimo, as seguintes informações: (i) 

avaliação sobre a relevância dos derivativos para a posição financeira e os resultados da 

Devedora, bem como a natureza e extensão dos riscos associados a tais instrumentos; (ii) 

objetivos e estratégias de gerenciamento de riscos, particularmente, a política de proteção 

patrimonial (hedge); e (iii) riscos associados a cada estratégia de atuação no mercado, 

adequação dos controles internos e parâmetros utilizados para o gerenciamento desses 

riscos. Não obstante as informações mínimas que devem constar da proposta, os 

membros do Conselho de Administração poderão solicitar informações adicionais sobre 

as tais operações, incluindo, mas não se limitando, a quadros demonstrativos de análise 

de sensibilidade; 

(xxix) Aprovar a emissão de título de valor mobiliário, assim como a obtenção de qualquer linha 

de crédito, financiamento e/ou empréstimo atrelado ou de qualquer outra forma baseado 

em moeda estrangeira; 

(xxx) Aprovar os regimentos internos ou atos regimentais da Devedora e sua estrutura 

administrativa, incluindo, mas não se limitando ao: (a) Código de Conduta; (b) Política de 

Remuneração; (c) Política de Indicação e Preenchimento de Cargos de Conselho de 

Administração, comitês de assessoramento e diretoria estatutária; (c) Política de 

Gerenciamento de Riscos; (d) Política de Transações com Partes Relacionadas; e (e) 

Política de Negociação de Valores Mobiliários (f) Política de Divulgação de Ato ou Fato 

Relevante;  

(xxxi) Elaborar e divulgar parecer fundamentado, favorável ou contrário à aceitação de qualquer 

OPA que tenha por objeto as ações de emissão da Devedora, em até 15 (quinze) dias da 

publicação do edital da OPA, no qual se manifestará, ao menos: (i) sobre o preço da OPA; 

(ii) sobre a conveniência e oportunidade da OPA quanto ao interesse da Devedora e do 

conjunto dos acionistas, inclusive em relação ao preço e aos potenciais impactos para a 

liquidez das ações; (iii) sobre as repercussões da oferta sobre os interesses da Devedora; 

(iv) quanto aos planos estratégicos divulgados pelo ofertante em relação à Devedora; (v) 

sobre a descrição das alterações relevantes na situação financeira da Devedora ocorridas 

desde a data das últimas demonstrações financeiras ou informações trimestrais 

divulgadas ao mercado; (vi) a respeito de alternativas à aceitação da OPA disponíveis no 

mercado; e (vii) quanto aos demais aspectos relevantes para a tomada de decisão dos 

acionistas. 

Ainda, de acordo com o regimento interno do Conselho de Administração, o Conselho de 

Administração deve estabelecer a orientação geral dos negócios da Devedora e decidir sobre 

questões estratégicas, visando realizar as seguintes diretrizes: 
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(i) fixar a orientação geral dos negócios da Devedora; 

(ii) eleger e destituir os Diretores da Devedora e fixar-lhes as atribuições, observado o 

Estatuto Social da Devedora; 

(iii) fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da 

Devedora, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e 

quaisquer outros atos; 

(iv) manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria; 

(v) deliberar sobre a emissão de debêntures não conversíveis em ação;  

(vi) autorizar a emissão de ações da Devedora, observado o seu capital autorizado, fixando 

as condições de emissão, inclusive preço e prazo de integralização, podendo, ainda, 

excluir ou reduzir o direito de preferência nas emissões de ações, bônus de subscrição e 

debêntures conversíveis, cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa ou por 

subscrição pública ou em Oferta Pública de aquisição de controle, nos termos 

estabelecidos em lei;  

(vii) manifestar-se favorável ou contrariamente a respeito de qualquer oferta pública de 

aquisição de ações que tenha por objeto as ações de emissão da Devedora, por meio de 

parecer prévio fundamentado, divulgado em até 15 dias contados da publicação do edital 

da oferta pública de aquisição de ações, que deverá abordar, no mínimo: (i) a conveniência 

e oportunidade da oferta pública de aquisição de ações quanto ao interesse do conjunto 

dos acionistas e em relação à liquidez dos valores mobiliários de sua titularidade; (ii) os 

planos estratégicos divulgados pelo ofertante em relação à Devedora; (iii) as alternativas 

à aceitação da oferta pública de aquisição de ações disponíveis no mercado; (iv) outros 

pontos que o Conselho de Administração considerar pertinentes, bem como as 

informações exigidas pelas regras aplicáveis estabelecidas pela CVM; e 

(viii) escolher e destituir os auditores independentes. 

Diretoria 

A Diretoria será composta de, no mínimo, 3 e, no máximo, 15 membros, acionistas ou não, eleitos 

e destituíveis pelo Conselho de Administração, com mandato de 2 anos, sendo permitida a 

reeleição. Atualmente, a Diretoria não possui regimento interno, mas, de acordo com o Estatuto 

Social da Devedora, os diretores possuem as seguintes atribuições:  

(i) cumprir e fazer cumprir o Estatuto Social e as deliberações do Conselho de Administração 
e da Assembleia Geral de Acionistas; 

(ii) submeter, anualmente, à apreciação do Conselho de Administração, o relatório da 
administração e as contas da Diretoria, acompanhados do relatório dos auditores 
independentes, bem como a proposta de aplicação dos lucros apurados no exercício 
anterior; 
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(iii) submeter ao Conselho de Administração orçamento anual; 

(iv) apresentar trimestralmente ao Conselho de Administração o balancete econômico-
financeiro e patrimonial detalhado da Devedora e suas controladas; 

(v) representar a Devedora ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, observado o previsto 
no artigo 28 do Estatuto Social; e 

(vi) autorizar a Devedora a prestar garantias a obrigações de suas controladas e/ou 
subsidiárias integrais, ressalvados os contratos de leasing e de financiamento que tenham 
por objeto bens operacionais, para os quais não será necessária a autorização, sendo 
expressamente vedada a outorga de garantias a obrigações de terceiros e prestação de 
aval ou fiança em benefício de terceiros. 

A Diretoria da Devedora, na presente data, é composta por:  

(i) Gustavo Henrique Braga Souto (Diretor Presidente);  

(ii) Gustavo Henrique Paganoto Moscatelli (Diretor Financeiro e de Relações com 
Investidores); 

(iii) Christian Hahn da Silva (Diretor); e 

(iv) José Geraldo Santana Franco Junior (Diretor). 

Compete à Diretoria a administração dos negócios sociais em geral e a prática, para tanto, de 
todos os atos necessários ou convenientes, ressalvados aqueles para os quais, por lei ou pelo 
estatuto social, seja atribuída a competência à Assembleia Geral ou ao Conselho de 
Administração.  

Ainda de acordo com o seu Estatuto Social, compete ao Diretor Presidente, coordenar a ação 
dos Diretores e dirigir a execução das atividades relacionadas com o planejamento geral da 
Devedora, além das funções, atribuições e poderes a ele cometidos pelo Conselho de 
Administração, e observadas a política e orientação previamente traçadas pelo Conselho de 
Administração, bem como: 

(i) convocar e presidir as reuniões da Diretoria; 

(ii) superintender as atividades de administração da Devedora, coordenando e 
supervisionando as atividades dos membros da Diretoria; 

(iii) propor sem exclusividade de iniciativa ao Conselho de Administração a atribuição de 
funções a cada Diretor no momento de sua respectiva eleição; 

(iv) coordenar a política de pessoal, organizacional, gerencial, operacional e de marketing da 
Devedora; 

(v) anualmente, elaborar e apresentar ao Conselho de Administração o plano anual de 
negócios e o orçamento anual da Devedora;  

(vi) fazer elaborar as demonstrações financeiras; e 

(vii) administrar os assuntos de caráter societário em geral. 

Compete ao Diretor Administrativo-Financeiro, dentre outras atribuições que lhe venham a ser 

cometidas pelo Conselho de Administração:  
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i. auxiliar o Diretor Presidente na coordenação da ação dos Diretores e direção da execução 
das atividades relacionadas com o planejamento geral da Devedora; 

ii. substituir o Diretor Presidente em caso de ausência ou afastamento temporário deste, 
hipótese em que lhe incumbirá as funções, atribuições e poderes àquele cometidos pelo 
Conselho de Administração, bem como as atribuições indicadas no Estatuto Social; 

iii. propor alternativas de financiamento e aprovar condições financeiras dos negócios da 
Devedora, 

iv. administrar o caixa e as contas a pagar e a receber da Devedora; e dirigir as áreas contábil, 
de planejamento financeiro e fiscal/tributária. 

v. Compete ao Diretor de Relações com Investidores:  
vi. representar a Devedora perante os órgãos de controle e demais instituições que atuam no 

mercado de capitais; 
vii. prestar informações ao público investidor, à CVM, às Bolsas de Valores em que a 

Devedora tenha seus valores mobiliários negociados e demais órgãos relacionados às 
atividades desenvolvidas no mercado de capitais, conforme legislação aplicável, no Brasil 
e no exterior; e  

viii. manter atualizado o registro de companhia aberta perante a CVM. 

Compete aos diretores sem designação específica assistir e auxiliar o Diretor Presidente na 

administração dos negócios da Devedora, bem como as funções que lhes sejam atribuídas pelo 

Conselho de Administração, por ocasião de sua eleição, ressalvada a competência do Diretor 

Presidente fixar-lhes outras atribuições não conflitantes. 

Conselho Fiscal 

O Conselho Fiscal da Devedora funcionará em caráter não permanente e, quando instalado, será 

composto por 3 (três) membros efetivos e igual número de suplentes, todos residentes no país, 

acionistas ou não, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral para mandato 

de 1 (um) ano, sendo permitida a reeleição, conforme estatuto social. 

O Conselho Fiscal da Devedora, na presente data, não está instalado. 

Administradores 

Nome 

CPF 

Outros cargos e funções 

exercidas no emissor 

Data de 

Nascimento 

Profissão 

Órgão administração 

Cargo eletivo ocupado 

Descrição de outro 

cargo/função 

Data de eleição 

Data de Posse 

Percentual de 

participação 

nas reuniões 

Prazo de 

mandato 

Foi eleito pelo 

controlador 

Denys Marc Ferrez 

009.018.327-40 

Não aplicável. 

20/07/1970 

 

Administrador 

de Empresas 

Conselho de 

Administração 

 

Conselheiro (Membro 

Efetivo) 

 

18/01/2021 

 

18/01/2021 

 

100.00% 

 

até Agosto 2023 

Sim 

Gustavo Henrique Paganoto 

Moscatelli 

353.651.228-36 

Diretor Administrativo 

Financeiro 

12/04/1986 

Administrador 

de empresas 

Diretoria 

Diretor Administrativo-

Financeiro e de 

Relações com 

Investidores 

15/01/2021 

15/01/2021 

100.00% 

até 15/01/2023 

Sim 
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Nome 

CPF 

Outros cargos e funções 

exercidas no emissor 

Data de 

Nascimento 

Profissão 

Órgão administração 

Cargo eletivo ocupado 

Descrição de outro 

cargo/função 

Data de eleição 

Data de Posse 

Percentual de 

participação 

nas reuniões 

Prazo de 

mandato 

Foi eleito pelo 

controlador 

Gustavo Henrique Braga 

Couto 

617.152.125-68 

Membro do Comitê de 

Sustentabilidade. 

05/04/1975 

Engenheiro 

Civil 

Diretoria 

Diretor Presidente 

15/01/2021 

15/01/2021 

100.00% 

até 15/01/2023 

Sim 

José Geraldo Santana Franco 

Junior 

158.510.708-54 

Não aplicável. 

30/03/1975 

Diretor 

comercial 

Diretoria 

Diretor sem designação 

específica 

15/01/2021 

15/01/2021 

100.00% 

até 15/01/2023 

Sim 

Christian Hahn da Silva 

046.253.396-42 

Não aplicável. 

 

08/11/1981 

Administrador 

de Empresas 

Diretoria 

Diretor sem designação 

específica 

15/01/2021 

15/01/2021 

100.00% 

até 15/01/2023 

Sim 

Fernando Antonio Simões 

088.366.618-90 

Não aplicável. 

13/06/1967 

Empresário 

Conselho de 

Administração 

Conselheiro (Presidente 

do Conselho de 

Administração) 

18/01/2021 

18/01/2021 

100.00% 

até Agosto de 

2023 

Sim 

Paulo Sérgio Kakinoff 

194.344.518-41 

Não aplicável. 

06/09/1974 

Administrador 

de empresas 

Conselho de 

Administração 

Conselheiro (Membro 

Independente) 

18/01/2021 

18/01/2021 

0.00% 

até Agosto de 

2023 

Sim 

José Mauro Depes Lorga 

711.509.277-04 

Coordenador do Comitê de 

Auditoria 

05/11/1960 

Economista 

Conselho de 

Administração 

Conselheiro (Membro 

Independente) 

18/01/2021 

18/01/2021 

0.00% 

Até Agosto de 

2023 

Sim 

Antônio da Silva Barreto 

Júnior 

003.245.181-45 

13/02/1984 

Administrador 

de Empresas 

Conselho de 

Administração 

Conselheiro (Membro 

Efetivo) 

18/01/2021 

18/01/2021 

100.00% 

Até Agosto de 

2023 

Sim 

Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações  

Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações  

Denys Marc Ferrez - 009.018.327-40 

O Sr. Denys Marc Ferrez é graduado em administração de empresas e pós-graduado em corporate 

finance. Possui experiência como diretor de relações com investidores da Redecard (administradora de 

cartões de crédito), em 2008, tendo ainda atuado por 10 anos na tesouraria e relações com investidores 



 

223 

Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações  

da Aracruz (setor de celulose) e 5 anos na Pricewaterhouse (empresa de auditoria independente). Foi 

admitido como diretor Administrativo e Financeiro da JSL em 2008 e em 2009 passou a cumular o cargo 

de Diretor de Relações com Investidores. Em 2018, assumiu o cargo de Conselheiro da Devedora. 

Na data de elaboração da última versão do Formulário de Referência da Devedora, não havia 

condenação criminal;  

Na data de elaboração da última versão do Formulário de Referência da Devedora, não havia 

condenação em processo administrativo da CVM; e 

Na data de elaboração da última versão do Formulário de Referência da Devedora, não havia 

condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou 

inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial. 

Gustavo Henrique Paganoto Moscatelli – 353.651.228-36 

Gustavo Henrique Paganoto Moscatelli é graduado em Administração de Empresas, com MBA em 

Finanças. Possui experiência como Diretor Financeiro na Gafisa (empresa do setor de construção), tendo 

atuado por mais de 10 anos nessa empresa. Foi admitido como Diretor Administrativo e Financeiro da 

Vamos em abril de 2017 em 2018 passou a cumular o cargo de Diretor de Relações com Investidores.  

Na data de elaboração da última versão do Formulário de Referência da Devedora, não havia 

condenação criminal;  

Na data de elaboração da última versão do Formulário de Referência da Devedora, não havia 

condenação em processo administrativo da CVM; e 

Na data de elaboração da última versão do Formulário de Referência da Devedora, não havia 

condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou 

inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial. 

Gustavo Henrique Braga Couto - 617.152.125-68  

Gustavo Henrique Braga Souto é engenheiro civil formado pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), 

pós-graduado em marketing pela ESPM e MBA em Gestão de Negócios pela Fundação Dom Cabral/MG. 

Foi Diretor executivo da Swissport Brasil como COO (Country Operations Officer) de 2016 a 2017, diretor 

de Supply Chain da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) de 2013 a 2015, diretor de Supply Chain e 

TI da Suzano Papel e Celulose de 2006 a 2013. Foi profissional de vendas, gerente de marketing e 

planejamento de grandes consumidores, entre outras funções, da Shell no período de 1997 a 2006. Foi 

Diretor Executivo na Petrobras Distribuidora de 2017 a 2019. Foi eleito Diretor Presidente da Devedora 

em 25 de fevereiro de 2019. 
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Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações  

Na data de elaboração da última versão do Formulário de Referência da Devedora, não havia 

condenação criminal;  

Na data de elaboração da última versão do Formulário de Referência da Devedora, não havia 

condenação em processo administrativo da CVM; e 

Na data de elaboração da última versão do Formulário de Referência da Devedora, não havia 

condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou 

inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial. 

José Geraldo Santana Franco Junior – 158.510.708-54 

José Geraldo Santana Franco Júnior é graduado em Engenharia Industrial Mecânica (Unimep), com 

especialização em Propaganda e Marketing (Universidade Toledo) e MBA em Gestão de Negócios (FIA 

SP). Atua há 15 anos no mercado de veículos comerciais pesados, máquinas e equipamentos, com 

especialidade no mercado de terceirização de frota e especificação de produtos com implementos e 

equipamentos. Foi Superintendente Comercial na Rodobens; Gerente Comercial Nacional na Klin 

Calçados Infantis Ltda., Gerente Comercial Nacional na Indústria Metalúrgica Natalaço e engenheiro na 

IBM Brasil. O Sr. José Geraldo Santana Franco Júnior é Diretor Comercial da Devedora desde maio de 

2011. 

Na data de elaboração da última versão do Formulário de Referência da Devedora, não havia 

condenação criminal;  

Na data de elaboração da última versão do Formulário de Referência da Devedora, não havia 

condenação em processo administrativo da CVM; e 

Na data de elaboração da última versão do Formulário de Referência da Devedora, não havia 

condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou 

inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial. 

Paulo Sérgio Kakinoff – 194.344.518-41 

Paulo Sergio Kakinoff assumiu o cargo de Diretor-Presidente da Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. em 

julho de 2012, tendo sido membro independente do Conselho de Administração desta de janeiro de 2010 

a 02 de julho de 2012, quando deixou o cargo junto ao Conselho de Administração para assumir a 

presidência da Gol. Foi Presidente da Audi Brasil até junho de 2012 e atuou na indústria automobilística 

por 18 anos, tendo ocupado anteriormente as funções de Diretor de Vendas & Marketing da Volkswagen 

do Brasil e Diretor Executivo para a América do Sul na matriz do Grupo Volkswagen na Alemanha. É 

membro do Comitê de Governança Corporativa e Pessoas, do Comitê de Políticas de Risco, do Comitê 

de Política Financeira e do Comitê de Alianças da Devedora. Formado em Administração de Empresas 

pela Universidade Mackenzie, ocupou o cargo de Vice-Presidente da ABEIVA - Associação Brasileira 
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Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações  

das Empresas Importadoras de Veículos Automotores e de membro do Conselho da Volkswagen 

Participações até junho de 2012. É conselheiro independente da Devedora desde abril de 2019. O critério 

utilizado na determinação de sua independência foi o previsto no Regulamento de Listagem do Novo 

Mercado. 

Na data de elaboração da última versão do Formulário de Referência da Devedora, não havia 

condenação criminal;  

Na data de elaboração da última versão do Formulário de Referência da Devedora, não havia 

condenação em processo administrativo da CVM; e 

Na data de elaboração da última versão do Formulário de Referência da Devedora, não havia 

condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou 

inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial. 

Fernando Antonio Simões - 088.366.618-90 

O Sr. Fernando Simões é empresário e atua na JSL desde 1981. É diretor presidente e membro do 

Conselho de Administração da JSL É Presidente do Conselho de Administração da Devedora e da 

Movida Participações S.A. (empresa controlada da JSL). É também Diretor Presidente e membro do 

Conselho de Administração da Simpar S.A., controladora indireta da Devedora.  

Na data de elaboração da última versão do Formulário de Referência da Devedora, não havia 

condenação criminal;  

Na data de elaboração da última versão do Formulário de Referência da Devedora, não havia 

condenação em processo administrativo da CVM; e 

Na data de elaboração da última versão do Formulário de Referência da Devedora, não havia 
condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou 
inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial. 

Christian Hahn da Silva - 046.253.396-42 

Christian Hahn da Silva é graduado em Ciência Política (UEMG), especialização em gestão de negócios 

e marketing (UNIMONTES), Controladoria e Finanças (FG), MBA em Gestão de Concessionários 

(Fundação Dom Cabral). Atua há 15 anos no mercado de concessionárias de veículos, máquinas e 

equipamentos pesados. Foi Diretor Executivo do Grupo Tracbel, por onde atuou 8 anos. O Sr. Christian 

Hahn da Silva foi admitido como Diretor Geral das concessionárias Transrio Caminhões, Máquinas e 

Motores Ltda. em 2018 e como Diretor da Vamos em 2019.  

Na data de elaboração da última versão do Formulário de Referência da Devedora, não havia 

condenação criminal. 
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Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações  

Na data de elaboração da última versão do Formulário de Referência da Devedora, não havia 

condenação em processo administrativo da CVM. 

Na data de elaboração da última versão do Formulário de Referência da Devedora, não havia 

condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou 

inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial. 

José Mauro Depes Lorga – 711.509.277-04 

José Mauro Depes Lorga é graduado em Economia pelo Instituto Metodista Bennett, com MBA Executivo 

em Finanças pelo IBMEC. Atua como Professor Convidado da Fundação Dom Cabral – FDC e Diretor 

Voluntário da Junior Achievement (ONG de Empreendedorismo). Atua como Diretor de Operações - 

COO – Fundação do Câncer e Hospital Fundação do Câncer (desde 2015) e como membro do Comitê 

de Auditoria da Movida Participações S.A. (2019). Atuou como Diretor Executivo (CFO) na empresa 

GiraMais – Holding Grupo Giraffas e Diretor Presidente (CEO) da Brasil Gourmet Indústria e Comércio 

de Alimentos (2014). Entre 2011 e 2012, foi Diretor (CFO) na empresa Casa Saba – SA – maior empresa 

de atividades de logística e venda de medicamentos da América Latina. Entre 2009 e 2011, foi Diretor 

(COO) no Grupo Umbria, CFO do Grupo Outback SteakHouse e Starbucks Cafe (2007-2009), Gerente 

de Produtos - LA - Bank of America - Miami- EUA (2001-2006) Gerente de Finanças, Impostos e 

Imobiliário no McDonalds. O critério utilizado na determinação de sua independência foi o previsto no 

Regulamento de Listagem do Novo Mercado. 

Na data de elaboração da última versão do Formulário de Referência da Devedora, não havia 

condenação criminal. 

Na data de elaboração da última versão do Formulário de Referência da Devedora, não havia 

condenação em processo administrativo da CVM. 

Na data de elaboração da última versão do Formulário de Referência da Devedora, não havia 

condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou 

inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial.  

Antônio da Silva Barreto Júnior - 003.245.181-45 

O Sr. Antonio é graduado em Administração de Empresas pela Escola de Administração de Empresas 

de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (EAESP-FGV). Iniciou sua carreira no mercado financeiro em 

2006, trabalhando em uma boutique de investimentos em operações de M&A e Private Equity. Em 2009, 

trabalhando em um Fundo de Private Equity Americano, assumiu a posição em empresa investidor no 

setor de Energia Renovável (Etanol e Biodiesel) como Gerente de Novos Negócios. De 2010 a 2018 

trabalhou no grupo J&F investimentos em diversas funções, onde terminou como Diretor de M&A. É 

Diretor e membro do conselho de administração da JSL desde 2019.  
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Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações  

Na data de elaboração da última versão do Formulário de Referência da Devedora, não havia 

condenação criminal. 

Na data de elaboração da última versão do Formulário de Referência da Devedora, não havia 

condenação em processo administrativo da CVM. 

Na data de elaboração da última versão do Formulário de Referência da Devedora, não havia 

condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou 

inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial. 

Time de Gestão Experiente 

 

Remuneração total por órgão da administração  

 

Remuneração total para o Exercício social encerrado em 31/12/2020 – Valores Anuais 

 
Conselho de 

Administração 
Diretoria 

Estatutária 
Conselho 

Fiscal Total 

Nº total de membros 5,00 6,25 0 11,25 

Nº de membros 
remunerados 

1,00 6,25 0 7,25 

Remuneração fixa 
anual 

R$360.000,00 R$6.023.987,43 R$0,00 R$6.383.987,43 

Salário ou pró-labore R$300.000,00 R$4.499.525,89 R$0,00 R$4.799.525,89 

Benefícios direto e 
indireto 

R$0,00 R$145.556,36 R$0,00 R$145.556,36 
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Participações em 
comitês 

R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

Outros R$60.000,00 R$899.905,18 R$0,00 R$959.905,18 

Descrição de outras 
remunerações fixas 

R$0,00 R$479.000,00 R$0,00 R$479.000,00 

Remuneração 
variável 

R$0,00 R$4.226.138,81 R$0,00 R$4.226,138,81 

Bônus R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

Participação de 
resultados 

R$0,00 R$2.099.194,79 R$0,00 R$2.099.194,79 

Participação em 
reuniões 

R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

Comissões R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

Outros R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

Descrição de outras 
remunerações 
variáveis 

R$0,00 R$2.126.944,02 R$0,00 R$2.126.944,02 

Pós-emprego R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

Cessação do cargo R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

Baseada em ações, 
incluindo opções 

R$0,00 R$273.426,15 R$0,00 R$273.426,15 

Valor por órgão da 
remuneração 

R$360.000,00 R$10.523.552,39 R$0,00 R$10.883.552,39 

 

Remuneração total para o Exercício social encerrado em 31/12/2019 – Valores Anuais 

 
Conselho de 

Administração 
Diretoria 

Estatutária 
Conselho 

Fiscal Total 

Nº total de membros 3,00 4,50 0 7,50 

Nº de membros 
remunerados 

0,75 4,50 0 5,25 

Remuneração fixa 
anual 

    

Salário ou pró-labore R$60.000,00 R$3.452.454,55 R$0,00 R$3.512.454,55 

Benefícios direto e 
indireto 

R$0,00 R$113.652,00 R$0,00 R$113.652,00 

Participações em 
comitês 

R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

Outros R$15.000,00 R$172.023,66 R$0,00 R$187.023,66 
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Descrição de outras 
remunerações fixas 

R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

Remuneração variável     

Bônus R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

Participação de 
resultados 

R$0,00 R$891.731,46 R$0,00 R$891.731,46 

Participação em 
reuniões 

R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

Comissões R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

Outros R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

Descrição de outras 
remunerações variáveis 

R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

Pós-emprego R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

Cessação do cargo R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

Baseada em ações, 
incluindo opções 

R$0,00 R$456.125,98 R$0,00 R$456.125,98 

Observações R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

Total da remuneração R$75.000,00 R$5.085.987,65 R$0,00 R$5.160.987,65 

 

Remuneração total para o Exercício social encerrado em 31/12/2018 – Valores Anuais 

 
Conselho de 

Administração Diretoria Estatutária 
Conselh
o Fiscal Total 

Nº total de 
membros 

3 3,50 0 6,50 

Nº de 
membros 
remunerados 

0 3,50 0 3,50 

Remuneraçã
o fixa anual 

    

Salário ou 
pró-labore 

R$0,00 R$2.352.901,24 R$0,00 
R$2.352.901,2

4 

Benefícios 
direto e 
indireto 

R$0,00 R$28.286,48 R$0,00 R$28.286,48 

Participações 
em comitês 

R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

Outros R$0,00 R$582.518,85 R$0,00 R$582.518,85 
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Descrição de 
outras 
remuneraçõe
s fixas 

- 

Outros: refere-se à 
contribuição patronal do INSS, 

conforme especificado no 
OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/

N° 03/2019. 

- - 

Remuneraçã
o variável 

    

Bônus R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

Participação 
de resultados 

R$0,00 R$427.178,33 R$0,00 R$427.178,33 

Participação 
em reuniões 

R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

Comissões R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

Outros R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

Descrição de 
outras 
remuneraçõe
s variáveis 

R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

Pós-
emprego 

R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

Cessação 
do cargo 

R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

Baseada em 
ações, 
incluindo 
opções 

R$0,00 R$559.693,00 R$0,00 R$559.693,00 

Observaçõe
s 

Conforme disposto no 
OFÍCIO 

CIRCULAR/CVM/SEP/
Nº 03/2019, o número 

de membros do 
Conselho de 

Administração foi 
apurado de acordo 

com a média anual do 
número de membros 

do Conselho de 
Administração apurado 

mensalmente, com 
duas casas decimais. 

Conforme disposto no OFÍCIO 
CIRCULAR/CVM/SEP/Nº 

03/2019, o número de 
membros da Diretoria foi 
apurado de acordo com a 
média anual do número de 

membros da Diretoria apurado 
mensalmente, com duas 

casas decimais. 

- - 

Total da 
remuneraçã
o 

R$0,00 R$3.950.577,90 R$0,00 
R$3.950.577,9

0 
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Posição Acionária e Organograma do Grupo Econômico  

Informações referentes a esta seção podem ser encontradas nos itens 15.1 e 15.2 do Formulário 

de Referência da Devedora 

Organograma 

 

a) Controladores Diretos e Indiretos 

A Devedora é controlada pela SIMPAR. 

b) Controladas e Coligadas 

A tabela abaixo mostra a participação no capital social das controladas diretas e indiretas da 

Devedora na data deste Prospecto Preliminar:  

 

Denominação Social Relação 
Participação 

Direta 
Participação 

Indireta 

Transrio Caminhões, Ônibus, Máquinas 
e Motores Ltda. 

Controladora 99,9% – 

Vamos Seminovos S.A. (nova denominação da 
Borgato Caminhões S.A.) 

Controladora 100% - 

Vamos Máquinas e Equipamentos S.A. 
(nova denominação da Borgato Máquinas S.A.) 

Controladora 100% - 

Borgato Serviços Agrícolas S.A. Controladora 100% – 

Vamos Comércio de Máquinas Linha 
Amarela Ltda. 

Controladora 99,9% – 

Vamos Comércio de Máquinas 
Agrícolas Ltda. 

Controladora 100% – 

Monarca Máquinas e Implementos 
Agrícolas Ltda. 

Controladora  - 100% 
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c) Participações da Devedora em Sociedades do Grupo 

Conforme tabela acima, a Devedora possui participação direta em 6 (seis) sociedades do grupo 

(Transrio Ltda., Vamos Seminovos S.A., Vamos Máquinas e Equipamentos S.A., Borgato 

Serviços Agrícolas S.A., Vamos Comércio de Máquinas Linha Amarela Ltda. e Vamos Comércio 

de Máquinas Agrícolas Ltda.) e participação indireta em 1 (uma) sociedade (Monarca Máquinas 

e Implementos Agrícolas Ltda.)  

d) Participações de Sociedades do Grupo na Devedora 

Não há participação de outra sociedade do grupo econômico da Devedora no capital da 

Devedora além da SIMPAR. 

Transações com Partes Relacionadas  

Abaixo informações a respeito de transações com partes relacionadas: 

 

Parte 
relacionada 

Data 
transação 

Montante 
envolvido 

Saldo 
existente 

Montante Duração 
Empréstimo 
ou outro tipo 

de dívida 

Taxa de 
juros 
cobrada 

JSL S.A. 01/01/2018 153.694.318,35 15.652.00,00 
Não é 

possível 
aferir 

Prazo 
indeterminado 

Não N/A 

Relação 
com 
o emissor 

Empresa controlada pela mesma controladora 

Objeto 
contrato 

Prestação de serviços de locação de caminhões, máquinas e equipamentos. 

Credora 
ou 
Devedora 

Credora 

Garantia e 
seguros  

Não aplicável 

Rescisão 
ou 
extinção 

Descumprimento de cláusula do contrato 

Natureza e 
razão para 
a 
operação 

A transação consiste na locação de caminhões, máquinas e equipamentos da Devedora para a parte 
relacionada JSL, a fim de atender aos clientes da JSL, também na atividade de locação. Considerando 
que os contratos de locação possuem valor variável, visto que cada locação possui um valor próprio e 
que não há valor fixo da transação, informamos como montante envolvido todos os valores 
movimentados no período encerrado em 31/03/21 e aos exercícios sociais encerrados em 31 de 
dezembro de 2020, 2019 e 2018. 

 

Parte 
relacionada 

Data 
transação 

Montante 
envolvido 

Saldo 
existente 

Montante Duração 
Empréstimo ou 

outro tipo de 
dívida 

Taxa de 
juros 

cobrada 

JSL S.A. 01/01/2018 538.000,00 538.000,00 
Não é 

possível 
aferir 

Prazo 
indeterminado 

Não N/A 

Relação 
com o 
emissor 

Empresa controlada pela mesma controladora 

Objeto 
contrato 

Reembolsos de despesas 

Credora 
ou 
Devedora 

Credora 

Garantia e 
seguros  

Não aplicável 

Rescisão 
ou 
extinção 

Não aplicável 

Natureza e 
razão para 
a operação 

A transação consiste em reembolsos de despesas diversas transacionadas entre as empresas 
relacionadas. Considerando que não existe um valor fixo para pagamento ou recebimento de 
reembolsos entre as companhias, informamos como montante envolvido todos os valores 
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movimentados entre as empresas correspondentes ao período encerrado em 31/03/21 e aos 
exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018. 

 

Parte 
relacionada 

Data 
transação 

Montante 
envolvido 

Saldo 
existente 

Montante Duração 
Empréstimo ou 

outro tipo de 
dívida 

Taxa de 
juros 
cobrada 

JSL S.A. 01/01/2018 132.860.651,22 1.374.000,00 
Não é 

possível 
aferir 

Prazo 
indeterminado 

Não N/A 

Relação com 
o emissor 

Empresa controlada pela mesma controladora 

Objeto 
contrato 

Contratação de locação e compra de caminhões, máquinas e equipamentos 

Credora ou 
Devedora 

Devedora 

Garantia e 
seguros  

Não aplicável 

Rescisão ou 
extinção 

Descumprimento de cláusula do contrato 

Natureza e 
razão para a 
operação 

A transação consiste na compra de caminhões, máquinas e equipamentos e também na contratação 
de locação de caminhões, máquinas e equipamentos da empresa relacionada JSL para locação e 
sublocação, respectivamente, aos clientes da Vamos. Como os serviços possuem valor variável, 
pois cada transação possui valor próprio/não há valor fixo, o montante envolvido são os valores totais 
movimentados do período encerrado em 31/03/21 e dos exercícios encerrados em 31/12/2020, 2019 
e 2018 

 

Parte 
relacionada 

Data 
transação 

Montante 
envolvido 

Saldo 
existente 

Montante Duração 

Empréstimo 
ou outro 
tipo de 
dívida 

Taxa de 
juros 

cobrada 

JSL S.A. 01/01/2018 22.528.000,00 74.000,00 
Não é 

possível 
aferir 

Prazo 
indeterminado 

Não N/A 

Relação 
com o 
emissor 

Empresa controlada pela mesma controladora 

Objeto 
contrato 

Reembolso de despesas do centro de serviços administrativos 

Credora ou 
Devedora 

Devedora 

Garantia e 
seguros  

Não aplicável 

Rescisão ou 
extinção 

Descumprimento de cláusula do contrato 

Natureza e 
razão para a 
operação 

A transação consiste em reembolso de despesas relativo aos gastos compartilhados da estrutura 
administrativa e BackOffice (controladoria, recursos humanos, auditoria interna, controles internos, 
etc,) da JSL, na qual era a holding até 31 de agosto de 2020  
Como os serviços possuem valor variável, pois cada transação possui valor próprio/não há valor fixo, 
o montante envolvido são os valores totais movimentados do período encerrado em 31/03/21 e dos 
exercícios encerrados em 31/12/2020, 2019 e 2018 

 

Parte 
relacionada 

Data 
transação 

Montante 
envolvido 

Saldo 
existente 

Montante Duração 
Empréstimo 
ou outro tipo 
de dívida 

Taxa de 
juros 
cobrada 

JSL S.A. 01/01/2018 55.000,00 55.000,00 
Não é 
possível 
aferir  

Prazo 
indeterminado 

Não N/A 

Relação 
com o 
emissor 

Empresa controlada pela mesma controladora 

Objeto 
contrato 

Adiantamento recebido pela venda de caminhões, máquinas e equipamentos 

Credora ou 
Devedora 

Devedora 

Garantia e 
seguros  

Não aplicável 

Rescisão 
ou extinção 

Descumprimento de cláusula do contrato 

Natureza e 
razão para 
a operação 

A transação consiste em adiantamento recebido pela venda de caminhões, máquinas e equipamentos 
da Devedora para a parte relacionada JSL, a fim de atender aos clientes da JSL. Considerando que 
os contratos de locação possuem valor variável, visto que cada locação possui um valor próprio e que 
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não há valor fixo da transação, informamos como montante envolvido o valor correspondente ao 
adiantamento em aberto em 31/03/21. 

 

Parte 
relacionada 

Data 
transação 

Montante 
envolvido 

Saldo 
existente 

Montante Duração 

Empréstimo 
ou outro 
tipo de 
dívida 

Taxa de 
juros 

cobrada 

CS Brasil 
Transportes 
de 
Passageiros 
e Serviços 
Ambientais 
Ltda. 

01/01/2018 104.061.275,79 7.186.000,00 
Não é 

possível 
aferir 

Prazo 
indeterminado 

Não N/A 

Relação 
com o 
emissor 

Empresa controlada pela mesma controladora 

Objeto 
contrato 

Prestação de serviços de locação de caminhões, máquinas e equipamentos. 

Credora ou 
Devedora 

 Credora 

Garantia e 
seguros  

 Não aplicável 

Rescisão ou 
extinção 

 Descumprimento de cláusula do contrato 

Natureza e 
razão para a 
operação 

A transação consiste na prestação de serviços de locação de caminhões, máquinas e equipamentos de 
propriedade da Devedora para a parte relacionada CS Brasil, para que seja realizada a locação para seus 
respectivos clientes. Considerando que o serviço possui valor variável, visto que cada locação possui um 
valor próprio e que não há valor fixo da transação, informamos como montante envolvido os valores totais 
movimentados correspondentes ao período encerrado em 31/03/21 e aos exercícios sociais encerrados 
em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018. 

 

Parte 
relacionada 

Data 
transação 

Montante 
envolvido 

Saldo 
existente 

Montante Duração 
Empréstimo ou 
outro tipo de 
dívida 

Taxa de 
juros 
cobrada 

CS Brasil 
Transportes 
de 
Passageiros 
e Serviços 
Ambientais 
Ltda. 

01/01/2018 43.000,00 43.000,00 
Não é 
possível 
aferir 

Prazo 
indeterminado 

Não N/A 

Relação 
com o 
emissor 

Empresa controlada pela mesma controladora 

Objeto 
contrato 

Reembolsos de despesas. 

Credora ou 
Devedora 

 Credora 

Garantia e 
seguros  

 Não aplicável 

Rescisão ou 
extinção 

 Não aplicável 

Natureza e 
razão para a 
operação 

A transação consiste em reembolsos de despesas diversas transacionadas entre as empresas 
relacionadas. Considerando que não existe um valor fixo para pagamento ou recebimento de 
reembolsos entre as companhias, informamos como montante envolvido todos os valores 
movimentados entre as empresas correspondentes ao período encerrado em 31/03/21 e aos 
exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018. 

 

Parte 
relacionada 

Data 
transação 

Montante 
envolvido 

Saldo 
existente 

Montante Duração 
Empréstimo 
ou outro tipo 
de dívida 

Taxa de 
juros 
cobrada 

CS Brasil 
Transportes 
de 
Passageiros 
e Serviços 
Ambientais 
Ltda. 

01/01/2021 90.000,00 90.000,00 
Não é 
possível 
aferir 

Prazo 
indeterminado 

Não N/A 



 

235 

Relação com 
o emissor 

Empresa controlada pela mesma controladora 

Objeto 
contrato 

Adiantamento de fornecedores 

Credora ou 
Devedora 

 Credora 

Garantia e 
seguros  

 Não aplicável 

Rescisão ou 
extinção 

 Não aplicável 

Natureza e 
razão para a 
operação 

A presente transação consiste no adiantamento para locação de máquinas e equipamentos de 
propriedade da parte relacionada CS Brasil pela Devedora e na compra de veículos de propriedade 
da CS Brasil para utilização no serviço de locação da Devedora. Considerando que o serviço possui 
valor variável, visto que cada locação e venda possuem um valor próprio e que não há valor fixo da 
transação, informamos como montante envolvido os valores totais movimentados correspondentes 
ao período encerrado em 31/03/21. 

 

Parte 
relacionada 

Data 
transação 

Montante 
envolvido 

Saldo 
existente 

Montante Duração 

Empréstimo 
ou outro 
tipo de 
dívida 

Taxa de 
juros 
cobrada 

CS Brasil 
Transportes 
de 
Passageiros e 
Serviços 
Ambientais 
Ltda. 

01/01/2018 96.952.828,54 288.000,00 
Não é 
possível 
aferir 

Prazo 
indeterminado 

Não N/A 

Relação com 
o emissor 

Empresa controlada pela mesma controladora 

Objeto 
contrato 

Contratação de locação e compra de caminhões, máquinas e equipamentos 

Credora ou 
Devedora 

Devedora 

Garantia e 
seguros  

Não aplicável 

Rescisão ou 
extinção 

Descumprimento de cláusula do contrato 

Natureza e 
razão para a 
operação 

A presente transação consiste na locação de máquinas e equipamentos de propriedade da parte 
relacionada CS Brasil pela Devedora e na compra de veículos de propriedade da CS Brasil para 
utilização no serviço de locação da Devedora. Considerando que o serviço possui valor variável, 
visto que cada locação e venda possuem um valor próprio e que não há valor fixo da transação, 
informamos como montante envolvido os valores totais movimentados correspondentes ao período 
encerrado em 31/03/21 e aos exercícios encerrados em 31/12/2020, 2019 e 2018. 

 

Parte 
relacionada 

Data 
transação 

Montante 
envolvido 

Saldo 
existente 

Montante Duração 
Empréstimo 
ou outro tipo 
de dívida 

Taxa de 
juros 
cobrada 

CS Brasil 
Transportes 
de 
Passageiros 
e Serviços 
Ambientais 
Ltda. 

01/01/2018 1.629.000,00 16.000,00 
Não é 
possível 
aferir 

Prazo 
indeterminado 

Não N/A 

Relação 
com o 
emissor 

Empresa controlada pela mesma controladora 

Objeto 
contrato 

Reembolso de serviços prestados 

Credora ou 
Devedora 

Devedora 

Garantia e 
seguros  

Não aplicável 
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Rescisão ou 
extinção 

Não aplicável 

Natureza e 
razão para a 
operação 

Tal transação consiste em reembolsos decorrentes de serviços administrativos prestados pela parte 
relacionada CS Brasil. Considerando que o serviço possui valor variável, visto que cada serviço 
possui um valor próprio e que não há valor fixo da transação, informamos como montante envolvido 
os valores totais correspondentes ao período encerrado em 31/03/21 e aos exercícios encerrados 
em 31/12/2020, 2019 e 2018. 

 

Parte 
relacionada 

Data 
transação 

Montante 
envolvido 

Saldo 
existente 

Montante Duração 
Empréstimo 
ou outro tipo 
de dívida 

Taxa de 
juros 
cobrada 

Movida 
Participações 
S.A. 

01/01/2018 22.713.492,51 - 
Não é 
possível 
aferir 

Prazo 
indeterminado 

Não N/A 

Relação 
com o 
emissor 

Empresa controlada pela mesma controladora 

Objeto 
contrato 

Prestação de serviços de locação de máquinas e equipamentos e Venda de veículos 

Credora ou 
Devedora 

Credora 

Garantia e 
seguros  

Não aplicável 

Rescisão ou 
extinção 

Descumprimento de cláusula do contrato 

Natureza e 
razão para a 
operação 

A presente transação consiste na locação de máquinas e equipamentos e na venda de veículos 
utilizados para o serviço de locação, todos bens de propriedade da Devedora para a Movida 
Participações, para que seja realizada a locação/venda, conforme o caso, para seus respectivos 
clientes. Considerando que o serviço possui valor variável, visto que cada locação/venda possui um 
valor próprio e que não há valor fixo da transação, informamos como montante envolvido os valores 
totais correspondentes ao período encerrado em 31/03/21 e aos exercícios sociais encerrados em 
31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018. 

 

Parte 
relacionada 

Data 
transação 

Montante 
envolvido 

Saldo 
existente 

Montante Duração 
Empréstimo 
ou outro tipo 
de dívida 

Taxa de 
juros 
cobrada 

Movida 
Participações 
S.A. 

01/01/2018 26.955.706,82 60.000,00 
Não é 
possível 
aferir  

Prazo 
indeterminado 

Não N/A 

Relação 
com o 
emissor 

Empresa controlada pela mesma controladora 

Objeto 
contrato 

Contratação de serviços de locação de veículos e Compra de veículos  

Credora ou 
Devedora 

Devedora 

Garantia e 
seguros  

Não aplicável 

Rescisão ou 
extinção 

Descumprimento de cláusula do contrato 

Natureza e 
razão para a 
operação 

A transação consiste na compra de veículos e também na contratação de locação de veículos da 
empresa relacionada Movida Participações para locação e sublocação, respectivamente, aos clientes 
da Vamos. Considerando que o serviço possui valor variável, visto que cada locação/venda possui 
um valor próprio e que não há valor fixo da transação, informamos como montante envolvido os 
valores totais correspondentes ao período encerrado em 31/03/21 e aos exercícios sociais 
encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018. 

 

Parte 
relacionada 

Data 
transação 

Montante 
envolvido 

Saldo 
existente 

Montante Duração 
Empréstimo 
ou outro tipo 
de dívida 

Taxa de 
juros 
cobrada 

Movida 
Participações 
S.A. 

01/01/2018 11.000,00 1.000,00 
Não é 
possível 
aferir 

Prazo 
indeterminado 

Não N/A 

Relação com 
o emissor 

Empresa controlada pela mesma controladora 

Objeto 
contrato 

Reembolso de despesas de serviços prestados 

Credora ou 
Devedora 

Devedora 
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Garantia e 
seguros  

Não aplicável 

Rescisão ou 
extinção 

Descumprimento de cláusula do contrato 

Natureza e 
razão para a 
operação 

A transação consiste no reembolso relativo a prestação de serviços administrativos da empresa 
relacionada Movida Participações. Considerando que o serviço possui valor variável, visto que cada 
reembolso possui um valor próprio e que não há valor fixo da transação, informamos como montante 
envolvido os valores totais correspondentes ao serviço prestado no período. 

 

Parte 
relacionada 

Data 
transação 

Montante 
envolvido 

Saldo 
existente 

Montante Duração 

Empréstimo 
ou outro 
tipo de 
dívida 

Taxa de 
juros 
cobrada 

Movida 
Locações 
S.A. 

01/01/2018 1.586.453,37 230.000,00 
Não é 
possível 
aferir 

Prazo 
indeterminado 

Não N/A 

Relação com 
o emissor 

Empresa controlada pela mesma controladora 

Objeto 
contrato 

Reembolso de despesas 

Credora ou 
Devedora 

 Credora 

Garantia e 
seguros  

 Não aplicável 

Rescisão ou 
extinção 

 Descumprimento de cláusula do contrato 

Natureza e 
razão para a 
operação 

A transação consiste em reembolsos de despesas diversas transacionadas entre as empresas 
relacionadas. Considerando que o serviço possui valor variável, visto que cada locação/venda 
possui um valor próprio e que não há valor fixo da transação, informamos como montante envolvido 
os valores totais correspondentes ao período encerrado em 31/03/21 e aos exercícios sociais 
encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018. 

 

Parte 
relacionada 

Data 
transação 

Montante 
envolvido 

Saldo 
existente 

Montante Duração 

Empréstimo 
ou outro 
tipo de 
dívida 

Taxa de 
juros 
cobrada 

Movida 
Locações 
S.A. 

01/01/2018 3.885.247,70 81.000,00 
Não é 
possível 
aferir 

Prazo 
indeterminado 

Não N/A 

Relação 
com o 
emissor 

 Empresa controlada pela mesma controladora 

Objeto 
contrato 

Contratação de serviços de locação de veículos e de compra de veículos  

Credora ou 
Devedora 

Devedora 

Garantia e 
seguros  

 Não Aplicável 

Rescisão 
ou extinção 

 Descumprimento de cláusula do contrato 

Natureza e 
razão para 
a operação 

A presente transação consiste na contratação de serviços de locação de veículos de propriedade da 
Movida pela Devedora e na compra de veículos da Movida Locações para utilização no serviço de 
locação da Devedora. Considerando que o serviço possui valor variável, visto que cada locação/venda 
possui um valor próprio e que não há valor fixo da transação, informamos como montante envolvido 
os valores totais correspondentes ao período encerrado em 31/03/21 e aos exercícios sociais 
encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018. 

 

Parte 
relacionada 

Data 
transação 

Montante 
envolvido 

Saldo 
existente 

Montante Duração 
Empréstimo 
ou outro tipo 
de dívida 

Taxa de 
juros 
cobrada 

Movida 
Locações 
S.A. 

01/01/2018 37.000,00 - 

 
Não é 
possível 
aferir  

Prazo 
indeterminado 

Não N/A 

Relação 
com o 
emissor 

 Empresa controlada pela mesma controladora 

Objeto 
contrato 

Reembolso de despesas  
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Credora ou 
Devedora 

Devedora 

Garantia e 
seguros  

 Não Aplicável 

Rescisão 
ou extinção 

 Não aplicável 

Natureza e 
razão para 
a operação 

A transação consiste em reembolsos de despesas diversas transacionadas entre as empresas 
relacionadas. Considerando que o serviço possui valor variável, visto que cada locação/venda possui 
um valor próprio e que não há valor fixo da transação, informamos como montante envolvido os 
valores totais correspondentes ao período encerrado em 31/03/21 e aos exercícios sociais encerrados 
em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018. 

 

Parte 
relacionada 

Data 
transação 

Montante 
envolvido 

Saldo 
existente 

Montante Duração 
Empréstimo 
ou outro tipo 
de dívida 

Taxa de 
juros 
cobrada 

Original 
Veículos 
Ltda. 

01/01/2018 240.169,01 6.000,00 
Não é 
possível 
aferir 

Prazo 
indeterminado 

Não N/A 

Relação 
com o 
emissor 

Empresa controlada pela mesma controladora 

Objeto 
contrato 

Compra de veículos  

Credora ou 
Devedora 

Devedora 

Garantia e 
seguros  

Não aplicável 

Rescisão 
ou extinção 

Descumprimento de cláusula do contrato 

Natureza e 
razão para 
a operação 

A presente transação consiste na compra de veículos de propriedade da Original Veículos para 
utilização no serviço de locação da Devedora. Considerando que o serviço possui valor variável, visto 
que cada venda possui um valor próprio e que não há valor fixo da transação, informamos como 
montante envolvido os valores totais correspondentes ao período encerrado em 31/03/21 e aos 
exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018. 

 

Parte 
relacionada 

Data 
transação 

Montante 
envolvido 

Saldo 
existente 

Montante Duração 
Empréstimo 
ou outro tipo 
de dívida 

Taxa de 
juros 
cobrada 

Original 
Veículos 
Ltda. 

01/01/2018 835.029,23 6.000,00 
Não é 
possível 
aferir 

Prazo 
indeterminado 

Não N/A 

Relação 
com o 
emissor 

Empresa controlada pela mesma controladora 

Objeto 
contrato 

Locação e venda de veículos 

Credora ou 
Devedora 

Credora 

Garantia e 
seguros  

Não aplicável 

Rescisão 
ou extinção 

Descumprimento de cláusula do contrato 

Natureza e 
razão para 
a operação 

A presente transação consiste na locação e na venda de veículos utilizados para o serviço de locação, 
todos bens de propriedade da Devedora para a Original Veículos, para que seja realizada a 
locação/venda, conforme o caso, para seus respectivos clientes. Considerando que o serviço possui 
valor variável, visto que cada locação/venda possui um valor próprio e que não há valor fixo da 
transação, informamos como montante envolvido os valores totais correspondentes ao período 
encerrado em 31/03/21 e aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 
2018. 

 

Parte 
relacionada 

Data 
transação 

Montante 
envolvido 

Saldo 
existente 

Montante Duração 

Empréstimo 
ou outro 
tipo de 
dívida 

Taxa de 
juros 
cobrada 

BBC Leasing 
S.A. 
Arrendamento 
(anteriormente 
JSL 

01/01/2018 6.352.000,00 6.352.000,00 
Não é 
possível 
aferir 

Prazo 
indeterminado 

Não N/A 
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Arrendamento 
Mercantil S.A.) 

Relação com 
o emissor 

Empresa controlada pela mesma controladora 

Objeto 
contrato 

Serviços financeiros de controle de garantias de clientes 

Credora ou 
Devedora 

Credora 

Garantia e 
seguros  

Não aplicável 

Rescisão ou 
extinção 

Descumprimento de cláusula do contrato 

Natureza e 
razão para a 
operação 

A presente transação consiste na prestação de serviços financeiros de controle de garantia de 
clientes que são depositados em Letras de Arrendamento Mercantil (LAM) na empresa relacionada 
BBC Leasing. Considerando que o serviço possui valor variável, visto que cada serviço possui um 
valor próprio e que não há valor fixo da transação, informamos como montante envolvido os valores 
totais correspondentes ao período encerrado em 31/03/21 e aos exercícios sociais encerrados em 
31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018.  

 

Parte 
relacionada 

Data 
transação 

Montante 
envolvido 

Saldo 
existent
e 

Montant
e 

Duração 

Empréstim
o ou outro 
tipo de 
dívida 

Taxa de 
juros 
cobrad
a 

BBC Leasing 
S.A. 
Arrendamento 
(anteriorment
e JSL 
Arrendamento 
Mercantil S.A.) 

01/01/201
8 

35.895.878,4
6 

- 
Não é 
possível 
aferir 

Prazo 
indeterminad
o 

Não N/A 

Relação com o 
emissor 

Empresa controlada pela mesma controladora 

Objeto 
contrato 

Venda de máquinas, implementos e veículos 

Credora ou 
Devedora 

Credora 

Garantia e 
seguros  

Não aplicável 

Rescisão ou 
extinção 

Descumprimento de cláusula do contrato 

Natureza e 
razão para a 
operação 

A presente transação consiste na venda de máquinas, implementos e veículos de propriedade da 
Devedora para a BBC Leasing, para que seja realizado o arrendamento para seus respectivos 
clientes. Considerando que o serviço possui valor variável, visto que cada serviço possui um valor 
próprio e que não há valor fixo da transação, informamos como montante envolvido os valores 
totais correspondentes ao período encerrado em 31/03/21 e aos exercícios sociais encerrados em 
31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018.  

 

Parte 
relacionada 

Data 
transação 

Montante 
envolvido 

Saldo 
existente 

Montante Duração 
Empréstimo 
ou outro tipo 
de dívida 

Taxa de 
juros 
cobrada 

BBC Leasing 
S.A. 
Arrendamento 
(anteriormente 
JSL 
Arrendamento 
Mercantil S.A.) 

01/01/2018 120.000,00 120.000,00 
Não é 
possível 
aferir 

Prazo 
indeterminado 

Não N/A 

Relação com 
o emissor 

Empresa controlada pela mesma controladora 

Objeto 
contrato 

Reembolso de despesas 

Credora ou 
Devedora 

Credora 

Garantia e 
seguros  

 Não aplicável 

Rescisão ou 
extinção 

 Descumprimento de cláusula do contrato. 

Natureza e 
razão para a 
operação 

A transação consiste em reembolsos de despesas diversas transacionadas entre as empresas 
relacionadas. Considerando que o serviço possui valor variável, visto que cada locação/venda 
possui um valor próprio e que não há valor fixo da transação, informamos como montante envolvido 
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os valores totais correspondentes ao período encerrado em 31/03/21 e aos exercícios sociais 
encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018. 

 

Parte 
relacionada 

Data 
transação 

Montante 
envolvido 

Saldo 
existente 

Montante Duração 
Empréstimo ou 

outro tipo de dívida 

Taxa de 
juros 

cobrada 

Ponto 
Veículos Ltda. 

01/01/2018 498.717,53 - 
Não é 

possível 
aferir 

Prazo 
indeterminado 

Não N/A 

Relação com 
o emissor 

Empresa controlada pela mesma controladora 

Objeto 
contrato 

Locação de máquinas e equipamentos / Venda de veículos 

Credora ou 
Devedora 

Credora 

Garantia e 
seguros  

Não aplicável 

Rescisão ou 
extinção 

Descumprimento de cláusula do contrato 

Natureza e 
razão para a 
operação 

A presente transação consiste na locação de máquinas e equipamentos e na venda de veículos 
utilizados para o serviço de locação, todos bens de propriedade da Devedora para a Ponto Veículos, 
para que seja realizada a locação/venda, conforme o caso, para seus respectivos clientes. 
Considerando que o serviço possui valor variável, visto que cada locação/venda possui um valor 
próprio e que não há valor fixo da transação, informamos como montante envolvido os valores totais 
correspondentes ao período encerrado em 31/03/21 e aos exercícios sociais encerrados em 31 de 
dezembro de 2020, 2019 e 2018. 

 

Parte 
relacionada 

Data 
transação 

Montante 
envolvido 

Saldo 
existente 

Montante Duração 
Empréstimo 
ou outro tipo 
de dívida 

Taxa de 
juros 
cobrada 

Quick 01/01/2018 62.000,00 1.000,00 
Não é 
possível 
aferir 

Prazo 
indeterminado 

Não N/A 

Relação 
com o 
emissor 

Empresa controlada pela mesma controladora 

Objeto 
contrato 

Provisão de obrigações trabalhistas. 

Credora ou 
Devedora 

Devedora 

Garantia e 
seguros  

 Não aplicável 

Rescisão ou 
extinção 

 Descumprimento de cláusula do contrato. 

Natureza e 
razão para a 
operação 

Esta transação se refere às provisões de obrigações trabalhistas (como por exemplo férias e 13° 
salário) pela Devedora de funcionários que foram transferidos para a Quick. Informamos acima os 
valores envolvidos na transação. 

 

Parte 
relacionada 

Data 
transação 

Montante 
envolvido 

Saldo 
existente 

Montante Duração 
Empréstimo 
ou outro tipo 
de dívida 

Taxa de 
juros 
cobrada 

Quick 01/01/2018 1.000,00 1.000,00 
Não é 
possível 
aferir 

Prazo 
indeterminado 

Não N/A 

Relação 
com o 
emissor 

Empresa controlada pela mesma controladora 

Objeto 
contrato 

Reembolso de despesas 

Credora ou 
Devedora 

Devedora 

Garantia e 
seguros  

 Não aplicável 

Rescisão 
ou extinção 

 Não aplicável 

Natureza e 
razão para a 
operação 

A transação consiste em reembolsos de despesas diversas transacionadas entre as empresas 
relacionadas. Considerando que o os reembolsos possuem um valor variável, visto que cada despesa 
possui um valor próprio e que não há valor fixo da transação, informamos como montante envolvido 
os valores totais correspondentes ao período encerrado em 31/03/21. 
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Parte 
relacionada 

Data 
transação 

Montante 
envolvido 

Saldo 
existente 

Montante Duração 
Empréstimo 
ou outro tipo 
de dívida 

Taxa de 
juros 
cobrados 

Família 
Borgato 

22/12/2018 258.739.000,00 - 
Não é 
possível 
aferir 

Prazo 
indeterminado 

Não N/A 

Relação com 
o emissor 

Acionista não controlador da empresa controladora 

Objeto 
contrato 

Recompra de ações da Devedora. 

Credora ou 
Devedora 

Devedora 

Garantia e 
seguros  

Não aplicável 

Rescisão ou 
extinção 

Descumprimento de cláusula do contrato. 

Natureza e 
razão para a 
operação 

Obrigações a pagar por aquisição de empresas. Recompra de ações da Devedora que haviam sido 
entregues na negociação de compra das Sociedades Borgato. Informamos acima os valores 
envolvidos na transação. 

 

Parte 
relacionada 

Data 
transação 

Montante 
envolvido 

Saldo 
existente 

Montante Duração 
Empréstimo 
ou outro tipo 
de dívida 

Taxa de 
juros 
cobrada 

Ribeira 
Empreendimentos 
Imobiliários Ltda. 

16/11/2018 41.904.000,00 144.000,00 
Não é 
possível 
aferir 

Até 
16/01/2035 

Não N/A 

Relação com o 
emissor 

Empresa controlada do controlador final 

Objeto contrato Locação de imóveis 

Credora ou 
Devedora 

Devedora 

Garantia e 
seguros  

Não aplicável 

Rescisão ou 
extinção 

Descumprimento de cláusula do contrato. 

Natureza e razão 
para a operação 

Contratos de locação dos imóveis da controlada Transrio, especificamente das filiais de 
Pavuna/RJ, Eldorado/RS e Pelotas/RS, e Vamos Locação relativo a sede administrativa da 
Devedora, em Mogi das Cruzes/SP e a operação da Devedora no intermodal de 
Itaquaquecetuba/SP. Os valores informados como montante envolvido foram considerados a 
totalidade do contrato, com vencimento até jan/2035, sendo Pavuna/RJ: R$14.245mil, 
Eldorado/RS: R9.525mil e Pelotas/RS: R$2.578mi, com base na nova norma do CPC 06(R2) - 
IFRS/16 

 

Parte 
relacionada 

Data 
transação 

Montante 
envolvido 

Saldo 
existente 

Montante Duração 

Empréstimo 
ou outro 
tipo de 
dívida 

Taxa de 
juros 
cobrada 

CS Brasil 
Frotas 
Ltda. 

01/01/2020 7.384.744,47 - 
Não é 
possível 
aferir 

Indeterminado Não N/A 

Relação 
com o 
emissor 

Subsidiária de controlada do controlador final 

Objeto 
contrato 

Prestação de serviços de locação de caminhões, máquinas e equipamentos 

Credora ou 
Devedora 

Credora 

Garantia e 
seguros  

Não aplicável 

Rescisão 
ou extinção 

Descumprimento de cláusula do contrato 

Natureza e 
razão para 
a operação 

A transação consiste na prestação de serviços de locação de caminhões, máquinas e equipamentos 
de propriedade da Devedora para a parte relacionada CS Brasil Frotas, para que seja realizada a 
locação para seus respectivos clientes. Considerando que o serviço possui valor variável, visto que 
cada locação possui um valor próprio e que não há valor fixo da transação, informamos como 
montante envolvido os valores totais correspondentes ao período encerrado em 31/03/21 e ao 
exercício de 2020 e 2019. 
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Parte 
relacionada 

Data 
transação 

Montante 
envolvido 

Saldo 
existente 

Montante Duração 
Empréstimo 
ou outro tipo 
de dívida 

Taxa de 
juros 
cobrada 

MOGI MOB 
TRANSPORTES 
DE 
PASSAGEIROS 
LTDA. 

01/01/2020 1.651.965,94 34.000,00 
Não é 
possível 
aferir 

Indeterminado Não N/A 

Relação com o 
emissor 

Subsidiária de controlada do controlador final 

Objeto 
contrato 

Prestação de serviços de locação de caminhões, máquinas e equipamentos 

Credora ou 
Devedora 

Credora 

Garantia e 
seguros  

Não aplicável 

Rescisão ou 
extinção 

Descumprimento de cláusula do contrato 

Natureza e 
razão para a 
operação 

A transação consiste na prestação de serviços de locação de caminhões, máquinas e 
equipamentos de propriedade da Devedora para a parte relacionada CS Brasil Frotas, para que 
seja realizada a locação para seus respectivos clientes. Considerando que o serviço possui valor 
variável, visto que cada locação possui um valor próprio e que não há valor fixo da transação, 
informamos como montante envolvido os valores totais correspondentes ao período encerrado em 
31/03/21.  

 

Parte relacionada 
Data 
transação 

Montante 
envolvido 

Saldo 
existente 

Montante Duração 
Empréstimo 
ou outro tipo 
de dívida 

Taxa de 
juros 
cobrada 

MOGI MOB 
TRANSPORTES 
DE 
PASSAGEIROS 
LTDA. 

01/01/2020 626.000,00 - 
Não é 
possível 
aferir 

Indeterminado Não N/A 

Relação com o 
emissor 

Subsidiária de controlada do controlador final 

Objeto 
contrato 

Reembolso de despesas 

Credora ou 
Devedora 

Credora 

Garantia e 
seguros  

Não aplicável 

Rescisão ou 
extinção 

Não aplicável 

Natureza e 
razão para a 
operação 

A transação consiste em reembolsos de despesas diversas transacionadas entre as empresas 
relacionadas. Considerando que não existe um valor fixo para pagamento ou recebimento de 
reembolsos entre as companhias, informamos como montante envolvido todos os valores 
movimentados entre as empresas correspondentes ao período encerrado em 31/03/21 e ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.  

 

Parte 
relacionada 

Data 
transação 

Montante 
envolvido 

Saldo 
existente 

Montante Duração 

Empréstimo 
ou outro 
tipo de 
dívida 

Taxa de 
juros 
cobrada 

MOGI MOB 
TRANSPORTES 
DE 
PASSAGEIROS 
LTDA. 

01/01/2021 6.000,00 6.000,00 
Não é 
possível 
aferir 

Prazo 
indeterminado 

Não N/A 

Relação com o 
emissor 

Empresa controlada pela mesma controladora 

Objeto contrato Reembolso de despesas 

Credora ou 
Devedora 

Devedora 

Garantia e 
seguros  

 Não aplicável 

Rescisão ou 
extinção 

 Não aplicável 

Natureza e 
razão para a 
operação 

A transação consiste em reembolsos de despesas diversas transacionadas entre as empresas 
relacionadas. Considerando que o os reembolsos possuem um valor variável, visto que cada 
despesa possui um valor próprio e que não há valor fixo da transação, informamos como 
montante envolvido os valores totais correspondentes ao período encerrado em 31/03/21. 
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Parte 
relacionada 

Data 
transação 

Montante 
envolvido 

Saldo 
existente 

Montante Duração 

Empréstimo 
ou outro 
tipo de 
dívida 

Taxa de 
juros 
cobrada 

MOGI MOB 
TRANSPORTES 
DE 
PASSAGEIROS 
LTDA. 

01/01/2021 1.000,00 1.000,00 
Não é 
possível 
aferir 

Prazo 
indeterminado 

Não N/A 

Relação com o 
emissor 

Empresa controlada pela mesma controladora 

Objeto contrato Serviços de locação 

Credora ou 
Devedora 

Devedora 

Garantia e 
seguros  

 Não aplicável 

Rescisão ou 
extinção 

 Não aplicável 

Natureza e 
razão para a 
operação 

A presente transação consiste na locação de máquinas e equipamentos, todos bens de 
propriedade da Devedora, para que seja realizada a locação, conforme o caso, para seus 
respectivos clientes. Considerando que o serviço possui valor variável, visto que cada locação 
possui um valor próprio e que não há valor fixo da transação, informamos como montante 
envolvido os valores totais correspondentes ao período encerrado em 31/03/21 

 

Parte 
relacionada 

Data 
transação 

Montante 
envolvido 

Saldo 
existente 

Montante Duração 
Empréstimo 
ou outro tipo 
de dívida 

Taxa de 
juros 
cobrada 

Simpar S.A. 05/08/2020 158.035.574,22 16.846.000,00 
Não é 
possível 
aferir 

Prazo 
indeterminado 

Não N/A 

Relação 
com o 
emissor 

Controladora 

Objeto 
contrato 

Reembolso do centro de serviços administrativos 

Credora 
ou 
Devedora 

Devedora 

Garantia e 
seguros  

Não aplicável 

Rescisão 
ou 
extinção 

Descumprimento de cláusula do contrato 

Natureza e 
razão para 
a operação 

A transação consiste em reembolso de despesas relativo aos gastos compartilhados da estrutura 
administrativa e BackOffice (controladoria, recursos humanos, auditoria interna, controles internos, 
etc,) da Simpar, nova controladora do grupo a partir de 01 de setembro de 2020 
Como os serviços possuem valor variável, pois cada transação possui valor próprio/não há valor fixo, 
o montante envolvido são os valores totais do período encerrado em 31/03/21 

 

Parte 
relacionada 

Data 
transação 

Montante 
envolvido 

Saldo 
existente 

Montante Duração 
Empréstimo 
ou outro tipo 
de dívida 

Taxa de 
juros 
cobrada 

Simpar S.A. 05/08/2020 2.801.000,00 2.801.000,00 
Não é 
possível 
aferir  

Prazo 
indeterminado 

Não N/A 

Relação 
com o 
emissor 

Controladora 

Objeto 
contrato 

Reembolso diversos 

Credora ou 
Devedora 

Devedora 

Garantia e 
seguros  

Não aplicável 

Rescisão ou 
extinção 

Descumprimento de cláusula do contrato 

Natureza e 
razão para a 
operação 

A transação consiste em reembolso de despesas diversas. 
Como os serviços possuem valor variável, pois cada transação possui valor próprio/não há valor fixo, 
o montante envolvido são os valores totais do período encerrado em 31/03/21 
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Parte 
relacionada 

Data 
transação 

Montante 
envolvido 

Saldo 
existente 

Montante Duração 
Empréstimo 
ou outro tipo 
de dívida 

Taxa de 
juros 
cobrada 

Simpar 01/01/2021 206.000,00 206.000,00 
Não é 
possível 
aferir 

Prazo 
indeterminado 

Não N/A 

Relação 
com o 
emissor 

Controladora 

Objeto 
contrato 

Reembolso de serviços administrativos prestados 

Credora ou 
Devedora 

Credora 

Garantia e 
seguros  

 Não aplicável 

Rescisão ou 
extinção 

 Não aplicável 

Natureza e 
razão para a 
operação 

Esta transação se refere a reembolsos de serviços administrativos prestados. Informamos acima os 
valores envolvidos na transação. 

 

Parte 
relacionada 

Data 
transação 

Montante 
envolvido 

Saldo 
existente 

Montante Duração 
Empréstimo 
ou outro tipo 
de dívida 

Taxa de 
juros 
cobrada 

Madre 
Seguros 

01/01/2020 22.720,03 - 
Não é 
possível 
aferir 

Prazo 
indeterminado 

Não N/A 

Relação 
com o 
emissor 

Empresa controlada pela mesma controladora 

Objeto 
contrato 

Apólice de seguros 

Credora ou 
Devedora 

Devedora 

Garantia e 
seguros  

Não aplicável 

Rescisão ou 
extinção 

Descumprimento de cláusula do contrato 

Natureza e 
razão para a 
operação 

Contratação de apólices de seguros para veículos para uso administrativo 

Capital Social da Devedora 

 Classe/espécie 
de ações 

Número total de ações Total (R$) 

Capital emitido Ações Ordinárias 227.850.990 R$632.817.035,79 
Capital subscrito Ações Ordinárias 227.850.990 R$632.817.035,79 
Capital integralizado Ações Ordinárias 227.850.990 R$632.817.035,79 
Prazo para 
integralização do capital 
ainda não integralizado 

Não aplicável. 

Capital autorizado Até o limite de 500.000.000 ações ordinárias, excluídas as ações já emitidas. 
Títulos conversíveis em 
ações 

Não aplicável. 

Outros valores mobiliários emitidos pela Devedora no Brasil 

Valor mobiliário Debêntures emitidas em série única 

Emissor / Emissão Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A. 
Data de emissão / data 
de vencimento 

(i) Emissão em 15/02/2019; e (ii) Vencimento em 14/02/2024  

Garantidor JSL S.A. (Garantia Fidejussória)  
Valor nominal global R$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) 
Juros (i) 100,00% CDI mais sobretaxa de 0,90%  
Demais características 
relevantes 

Debêntures simples, não conversíveis em ações. 
Espécie quirografária e forma nominativa e escritural. 
As debêntures somente poderão ser negociadas em mercado de balcão 
organizado e não organizado depois de decorridos 90 (noventa) dias de sua 
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subscrição ou aquisição pelo investidor profissional, nos termos dos artigos 
13 e 14 da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2019 ("Instrução 
CVM 476"). Somente investidores qualificados, conforme definidos na 
Instrução da CVM nº 409, de 18 de agosto de 2004, conforme alterada 
("Instrução CVM 409") e observado o disposto no artigo 4º da Instrução CVM 
476, poderão adquirir as debêntures, ressalvado o disposto no parágrafo 1º 
do artigo 15 da Instrução CVM 476. 
As debêntures podem ser objeto de resgate antecipado ou vencimento 
antecipado, conforme termos e condições estabelecidos na respectiva 
escritura de emissão. 

 

Valor mobiliário Debêntures emitidas em 2 (duas) séries 

Emissor / Emissão Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A. 
Data de emissão / data 
de vencimento 

20.08.2019 / (i) para as debêntures da primeira série, 20/08/2024; e (ii) para 
as debêntures da segunda série, 20/08/2026 

Garantidor N/A 
Valor nominal global R$800.000.000,00 (oitocentos milhões de reais) 
Juros (i) 100,00% CDI mais sobretaxa de 1,60% para as debêntures da primeira 

série; e (iii) 100,00% CDI mais sobretaxa de 2,00% para as debêntures da 
segunda série. 

Demais características 
relevantes 

Debêntures simples, não conversíveis em ações. 
Espécie quirografária e forma nominativa e escritural. 
As debêntures somente poderão ser negociadas em mercado de balcão 
organizado e não organizado depois de decorridos 90 (noventa) dias de sua 
subscrição ou aquisição pelo investidor profissional, nos termos dos artigos 
13 e 14 da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2019 ("Instrução 
CVM 476"). Somente investidores qualificados, conforme definidos na 
Instrução da CVM nº 409, de 18 de agosto de 2004, conforme alterada 
("Instrução CVM 409") e observado o disposto no artigo 4º da Instrução CVM 
476, poderão adquirir as debêntures, ressalvado o disposto no parágrafo 1º 
do artigo 15 da Instrução CVM 476. 
As debêntures podem ser objeto de resgate antecipado ou vencimento 
antecipado, conforme termos e condições estabelecidos na respectiva 
escritura de emissão. 

 

Valor mobiliário Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio - CDCA I  

Emissor / Emissão Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A. 
Data de emissão / data 
de vencimento 

(i) Emissão em 15/11/2019; e (ii) Vencimento em 14/11/2024. 

Garantidor Não obstante o direito de penhor sobre os direitos creditórios, nos termos 
do artigo 32 da Lei 11.076, não há garantias adicionais constituídas no 
âmbito do presente CDCA I. 

Valor nominal global R$98.036.000,00 (noventa e oito milhões e trinta e seis mil reais) 
Juros 7,60% (sete inteiros e sessenta centésimos por cento) ao ano, base 252 

(duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculados de forma exponencial e 
cumulativa pro rata temporis, por dias úteis decorridos, desde a data de 
integralização ou desde a data de pagamento da remuneração 
imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento.  

Demais características 
relevantes 

A Devedora pagará, em caráter irrevogável e irretratável, por este CDCA I: 
(i) o valor nominal ou o saldo do valor nominal, conforme o caso, em 9 (nove) 
parcelas, nas respectivas datas de pagamento do valor nominal, conforme 
indicado no Anexo II ao CDCA I, sendo a primeira parcela devida em 14 de 
novembro de 2022 e a última parcela devida na data de vencimento; e (ii) a 
remuneração, de forma trimestral, em cada data de pagamento de 
remuneração, conforme indicado no Anexo II ao CDCA I, ocorrendo o 
primeiro pagamento em 14 de fevereiro de 2020 e o último, na data de 
vencimento. 
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Valor mobiliário Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio - CDCA II 

Emissor / Emissão Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A. 
Data de emissão / 
data de vencimento 

(i) Emissão em 15/11/2019; e (ii) Vencimento em 13/11/2026. 

Garantidor Não obstante o direito de penhor sobre os direitos creditórios, nos termos do 
artigo 32 da Lei 11.076, não há garantias adicionais constituídas no âmbito do 
presente CDCA I. 

Valor nominal global R$121.964.000,00 (cento e vinte e um milhões, novecentos e sessenta e 
quatro mil reais) 

Juros 8,00% (oito por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias 
úteis, calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, por dias 
úteis decorridos, desde a data de integralização ou desde a data de 
pagamento da remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a 
data do efetivo pagamento. 

Demais 
características 
relevantes 

A Devedora pagará, em caráter irrevogável e irretratável, por este CDCA II: (i) 
o valor nominal ou o saldo do valor nominal, conforme o caso, em 13 (treze) 
parcelas, nas respectivas datas de pagamento do valor nominal, conforme 
indicado no Anexo II ao presente CDCA II, sendo a primeira parcela devida em 
16 de novembro de 2023 e a última parcela devida na data de vencimento; e 
(ii) a remuneração, de forma trimestral, em cada data de pagamento de 
remuneração, conforme indicado no Anexo II ao presente CDCA II, ocorrendo 
o primeiro pagamento em 17 de fevereiro de 2020 e o último, na Data de 
Vencimento. 

 

Valor mobiliário Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio – CDCA 

Emissor / Emissão Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A. 
Data de emissão / 
data de vencimento 

(i) Emissão em 12/06/2020; e (ii) Vencimento em 14/11/2027 

Garantidor Não obstante o direito de penhor sobre os direitos creditórios, nos termos do 
artigo 32 da Lei 11.076, não há garantias adicionais constituídas no âmbito do 
presente CDCA I. 

Valor nominal global R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) 
Juros 5,70% (cinco inteiros e setenta centésimos por cento) ao ano, base 252 

(duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculados de forma exponencial e 
cumulativa pro rata temporis por dias úteis decorridos, desde a data de 
integralização ou desde a data de pagamento de remuneração imediatamente 
anterior (inclusive), conforme o caso, até a data do efetivo pagamento 
(exclusive).  

Demais 
características 
relevantes 

A Devedora pagará, em caráter irrevogável e irretratável, por este CDCA: (i) o 
valor nominal atualizado, em 3 (três) parcelas, nas respectivas datas de 
pagamento do valor nominal atualizado, conforme indicado no Anexo II ao 
presente CDCA, sendo a primeira parcela devida em 13 de junho de 2025 e a 
última parcela devida na data de vencimento; e (ii) a remuneração, de forma 
semestral, em cada data de pagamento de remuneração, conforme indicado 
no Anexo II ao presente CDCA, ocorrendo o primeiro pagamento em 14 de 
dezembro de 2020 e o último, na data de vencimento. 

 

Valor mobiliário Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio – CDCA nº 002/2020 

Emissor / Emissão Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A. 
Data de emissão / 
data de vencimento 

(i) Emissão em 23/11/2020; e (ii) Vencimento em 14/11/2030 

Garantidor Não obstante o direito de penhor sobre os direitos creditórios, nos termos do 
artigo 32 da Lei 11.076, não há garantias adicionais constituídas no âmbito do 
presente CDCA I. 

Valor nominal global R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais) 
Juros 5,7315% (cinco inteiros, sete mil, trezentos e quinze décimos de milésimo por 

cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculados 
de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por dias úteis decorridos, 
desde a data de integralização ou desde a data de pagamento de 
remuneração imediatamente anterior (inclusive), conforme o caso, até a data 
do efetivo pagamento (exclusive). 
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Demais 
características 
relevantes 

A Devedora pagará, em caráter irrevogável e irretratável, por este CDCA, à 
credora, ou à sua ordem, nos termos aqui previstos: (i) o valor nominal 
atualizado, em 3 (três) parcelas, nas respectivas datas de pagamento do valor 
nominal atualizado, conforme indicado no Anexo II ao presente CDCA, sendo 
a primeira parcela devida em 14 de novembro de 2028 e a última parcela 
devida na Data de Vencimento; e (ii) a remuneração, de forma semestral, em 
cada data de pagamento de remuneração, conforme indicado no Anexo II ao 
presente CDCA, ocorrendo o primeiro pagamento em 14 de maio de 2021 e o 
último, na data de vencimento. 

 

Valor mobiliário Debêntures emitidas em série única 

Emissor / Emissão Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A. 
Data de emissão / data 
de vencimento 

(i) Emissão em 15/02/2019; e (ii) Vencimento em 14/02/2024  

Garantidor JSL S.A. (Garantia Fidejussória)  
Valor nominal global R$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) 
Juros (i) 100,00% CDI mais sobretaxa de 0,90%  
Demais características 
relevantes 

Debêntures simples, não conversíveis em ações. 
Espécie quirografária e forma nominativa e escritural. 
As debêntures somente poderão ser negociadas em mercado de balcão 
organizado e não organizado depois de decorridos 90 (noventa) dias de sua 
subscrição ou aquisição pelo investidor profissional, nos termos dos artigos 
13 e 14 da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2019 ("Instrução 
CVM 476"). Somente investidores qualificados, conforme definidos na 
Instrução da CVM nº 409, de 18 de agosto de 2004, conforme alterada 
("Instrução CVM 409") e observado o disposto no artigo 4º da Instrução CVM 
476, poderão adquirir as debêntures, ressalvado o disposto no parágrafo 1º 
do artigo 15 da Instrução CVM 476. 
As debêntures podem ser objeto de resgate antecipado ou vencimento 
antecipado, conforme termos e condições estabelecidos na respectiva 
escritura de emissão. 
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CAPITALIZAÇÃO DA DEVEDORA 

A tabela abaixo apresenta a capitalização total da Devedora, composta por seus empréstimos, 
financiamentos, arrendamentos financeiros a pagar e risco sacado a pagar - montadoras e 
patrimônio líquido e investimento da controladora, e indicam (i) a posição em 31 de março de 
2021, e (ii) ajustada para refletir os recursos de R$1.060.000.000,00 (um bilhão e sessenta 
milhões de reais) que a Devedora estima receber em razão dos CDCA por esta emitidos no 
âmbito da Oferta, líquidos da dedução das comissões e despesas da Oferta, conforme previstas 
na Seção “Demonstrativo dos Custos da Oferta” deste Prospecto.  

As informações abaixo, referentes à coluna “Efetivo”, foram extraídas das Informações 
Financeiras Trimestrais – ITR da Devedora referentes ao período findo em 31 de março de 2021, 
anexada a este Prospecto e elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
e de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro.  

(em milhares de reais) 

Em 31 de março de 2021 

Índice de Atividades 
Índice 

Efetivo 

Índice 

Ajustado 

Instrumentos Financeiros e Derivativos (88.685) (88.685) 

Empréstimos e Financiamentos 2.380.104 3.385.400 

Arrendamentos Financeiros à pagar 4.535 4.535 

Dívida Bruta 2.295.954 3.301.250 

Patrimônio Líquido e Investimento da Controladora 1.428.623 1.428.623 

Capitalização Total 3.724.577 4.729.873 

(1) A capitalização total é a soma da (i) dívida bruta, composta por empréstimos e financiamentos e arrendamentos 
financeiros a pagar, todos circulantes e não circulantes, com (ii) o Patrimônio Líquido e investimento da 
controladora da Devedora. Esta definição pode variar de acordo com outras companhias. 

(2) Os saldos ajustados foram calculados considerando os recursos líquidos de R$1.005.295.674,76 (Um bilhão, 
cinco milhões, duzentos e noventa e cinco mil, seiscentos e setenta e quatro reais e setenta e seis centavos), 
que a Devedora estima receber em razão dos CDCA por esta emitidos no âmbito da Oferta.  

Indicadores Econômico-Financeiros da Devedora  

Os recursos líquidos que o Grupo Vamos irá captar com a emissão dos CDCA (após a dedução 
das comissões e despesas da Oferta, conforme previstas na seção "Demonstrativo dos Custos 
da Oferta" deste Prospecto) apresentarão, na data em que o Grupo Vamos estima receber tais 
recursos líquidos, os impactos descritos na tabela abaixo (i) nos índices de liquidez; (ii) nos 
índices de atividade; (iii) nos índices de endividamento; e (iv) nos índices de lucratividade.  

As tabelas abaixo apresentam, (i) na coluna “Índice Efetivo”, os índices referidos calculados com 
base nas Informações Financeiras Trimestrais – ITR da Devedora elaboradas em 31 de março de 
2021; (ii) na coluna “Índice Ajustado”, os mesmos índices ajustados para refletir os recursos líquidos 
R$1.005.295.674,76 (Um bilhão, cinco milhões, duzentos e noventa e cinco mil, seiscentos e 
setenta e quatro reais e setenta e seis centavos), que a Devedora estima receber em razão dos 
CDCA por esta emitidos no âmbito da Oferta, conforme previstas na seção “Demonstrativo dos 
Custos da Oferta”:  
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(em milhares de reais) 

Em 31 de março de 2021 

Índice de liquidez Índice Efetivo Índice Ajustado 

Ativo Circulante 1.476.552 2.481.848 

Passivo Circulante 755.723 755.723 

Capital Circulante Líquido 720.829 1.726.125 

Ativo Circulante 1.476.552 2.481.848 

Passivo Circulante 755.723 755.723 

Liquidez Corrente 2,0 3,3 

Ativo Circulante 1.476.552 2.481.848 

(-) Estoques 140.749 140.749 

Ativo Circulante menos Estoque 1.335.803 2.341.099 

Liquidez Seca 1,8 3,1 

Caixa Equivalente de caixa 34.858 34.858 

Títulos e Valores mobiliários (Ativo Circulante) 772.318 1.777.614 

Total 807.176 1.812.472 

Passivo Circulante 755.723 755.723 

Liquidez Imediata 1,1 2,4 

(1)  O capital circulante líquido corresponde ao ativo circulante subtraído do passivo circulante.  

(2)  O índice de liquidez corrente corresponde ao quociente da divisão do ativo circulante pelo passivo circulante.  

(3)  O índice de liquidez seca corresponde ao quociente da divisão do (i) ativo circulante subtraído dos estoques 
pelo (ii) passivo circulante.  

(4)  O índice de liquidez imediata corresponde ao quociente da divisão (i) da soma do caixa e equivalentes de caixa 
e dos títulos e valores mobiliários pelo (ii) passivo circulante.  

(5)  Os saldos ajustados foram calculados considerando os recursos líquidos de R$1.005.295.674,76 (Um bilhão, 
cinco milhões, duzentos e noventa e cinco mil, seiscentos e setenta e quatro reais e setenta e seis centavos), 
que a Devedora estima receber em razão dos CDCA por esta emitidos no âmbito da Oferta.  

(em milhares de reais)  

Em 31 de março de 2021 

Índice de Atividades 
Índice 
Efetivo 

Índice 
Ajustado 

Receita líquida de venda, de prestação de serviços e de 
venda de ativos utilizados na prestação de serviços (UDM) 

1.738.098 1.738.098 

Ativo Total 4.717.773 5.723.069 

Giro do Ativo Total 0,4 0,3 

(1)  O índice de giro do ativo total corresponde ao quociente da divisão da Receita líquida de venda, de prestação de 

serviços e de venda de ativos utilizados na prestação de serviços pelo ativo total. 

(2)  Os saldos ajustados foram calculados considerando os recursos líquidos de R$1.005.295.674,76 (Um bilhão, 
cinco milhões, duzentos e noventa e cinco mil, seiscentos e setenta e quatro reais e setenta e seis centavos), 
que a Devedora estima receber em razão dos CDCA por esta emitidos no âmbito da Oferta.  
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(em milhares de reais) 

Em 31 de março de 2021 

Índice de Endividamento 
Índice 
Efetivo 

Índice 
Ajustado 

Passivo Circulante 755.723 755.723 

Passivo Não-Circulante 2.533.427 3.538.723 

Ativo Total 4.717.773 5.723.069 

Índice de Endividamento Geral 69,7% 75,04% 

(1)  O índice de endividamento geral corresponde ao quociente da divisão da (i) soma do passivo circulante e do 
passivo não circulante pelo (ii) ativo total.  

(2)  Os saldos ajustados foram calculados considerando os recursos líquidos de R$1.005.295.674,76 (um bilhão, 
cinco milhões, duzentos e noventa e cinco mil, seiscentos e setenta e quatro reais e setenta e seis centavos), 
que a devedora estima receber em razão dos cdca por esta emitidos no âmbito da oferta. 
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RELACIONAMENTOS 

Entre o Coordenador Líder e a Emissora  

Além dos serviços relacionados com a Oferta, o Coordenador Líder mantém com a Emissora 
outros relacionamentos comerciais no curso normal dos negócios e de acordo com as práticas 
usuais do mercado financeiro, sendo que Emissora participa como emissora em outras séries de 
certificados de recebíveis imobiliários e de agronegócio os quais o Coordenador Líder atua ou 
atuou. 

O Coordenador Líder e a Emissora não possuem exclusividade na prestação dos serviços. 

Não existem situações de conflito de interesses na participação do Coordenador Líder na 
presente Oferta que seja decorrente de seu relacionamento com a Emissora. Por esta razão, não 
foram adotados mecanismos para eliminar ou mitigar conflitos de interesses. 

Entre o Coordenador Líder e a Devedora e demais sociedades do seu grupo econômico 

Na data deste Prospecto, a Devedora e/ou sociedades integrantes do seu grupo econômico 
possuem relacionamento com o Coordenador Líder e demais sociedades do seu grupo 
econômico, conforme detalhado a seguir: 

O Coordenador Líder é investidor nas 03 (três) seguintes ofertas públicas de renda fixa da 
Devedora: (i) CRA FLU CRA019000GP; (ii) CRA PRE DU CRA01900742; e (iii) CRA PRE DU 
CRA01900749, totalizando o valor total de R$ 4.294.239,07 (quatro milhões duzentos e noventa 
e quatro mil duzentos e trinta e nove reais e sete centavos). 

O Coordenador Líder é formador de mercado dos seguintes ativos da Devedora: (i) 
CRA01900749; (ii) CRA01900742; (iii) CRA019000GP. 

Entre o Coordenador Líder e o Agente Fiduciário  

Além dos serviços relacionados com a Oferta, o Coordenador Líder mantém com o Agente 
Fiduciário outros relacionamentos comerciais no curso normal dos negócios e de acordo com as 
práticas usuais do mercado financeiro, sendo que o Agente Fiduciário participa como agente 
fiduciário e outros tipos de prestador de serviços em outras séries de certificados de recebíveis 
imobiliários e de agronegócio os quais o Coordenador Líder atua ou atuou. 

O Coordenador Líder e o Agente Fiduciário não possuem exclusividade na prestação dos 
serviços. 

Não existem situações de conflito de interesses na participação do Coordenador Líder na 
presente Oferta que seja decorrente de seu relacionamento com o Agente Fiduciário. Por esta 
razão, não foram adotados mecanismos para eliminar ou mitigar conflitos de interesses. 

Entre o Coordenador Líder e o Custodiante  

Além dos serviços relacionados com a Oferta, o Coordenador Líder mantém com o Custodiante 
outros relacionamentos comerciais no curso normal dos negócios e de acordo com as práticas 
usuais do mercado financeiro, sendo que o Custodiante participa como custodiante e outros tipos 
de prestador de serviços em outras séries de certificados de recebíveis imobiliários e de 
agronegócio os quais o Coordenador Líder atua ou atuou. 

O Coordenador Líder e o Custodiante não possuem exclusividade na prestação dos serviços. 

Não existem situações de conflito de interesses na participação do Coordenador Líder na 
presente Oferta que seja decorrente de seu relacionamento com o Custodiante. Por esta razão, 
não foram adotados mecanismos para eliminar ou mitigar conflitos de interesses. 
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Entre o Coordenador Líder e o Banco Liquidante  

Além dos serviços relacionados com a Oferta, o Coordenador Líder mantém com o Banco 
Liquidante outros relacionamentos comerciais no curso normal dos negócios e de acordo com 
as práticas usuais do mercado financeiro, sendo que o Banco Liquidante participa como banco 
liquidante e outros tipos de prestador de serviços em outras séries de certificados de recebíveis 
imobiliários e de agronegócio os quais o Coordenador Líder atua ou atuou. 

O Coordenador Líder e o Banco Liquidante não possuem exclusividade na prestação dos 
serviços. 

Não existem situações de conflito de interesses na participação do Coordenador Líder na 
presente Oferta que seja decorrente de seu relacionamento com o Banco Liquidante. Por esta 
razão, não foram adotados mecanismos para eliminar ou mitigar conflitos de interesses. 

Entre o Banco BTG Pactual S.A. e a Emissora  

O BTG Pactual, na data deste Prospecto, não mantém quaisquer tipos de relações societárias 
ou ligações contratuais relevantes com a Emissora. 

Entre o Banco BTG Pactual S.A. e a Devedora e demais sociedades do seu grupo 
econômico 

Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, a Devedora mantém 
relacionamento comercial com o grupo econômico do BTG Pactual, que consiste principalmente 
nas seguintes transações: 

• Em 28 de janeiro de 2021, foi realizada a oferta pública inicial (IPO) de distribuição de 
ações ordinárias de emissão da Devedora, perfazendo o montante total de 
R$889.598.528,00. O BTG Pactual foi contratado para atuar na qualidade de coordenador 
da oferta, pela qual foi remunerado no valor de aproximadamente R$ 13.088.281,71;  

• Em 23 de novembro de 2020, a Devedora emitiu certificados de direitos creditórios do 
agronegócio no valor de R$400.000.000, os quais serviram de lastro para a 81ª emissão 
de CRA da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A. O BTG Pactual 
foi contratado para atuar na qualidade de coordenador da emissão, pela qual foi 
remunerado no valor de aproximadamente R$ 6.978.118,43; e 

• Em 12 de junho de 2020, a Devedora emitiu certificados de direitos creditórios do 
agronegócio no valor de R$500.000.000, os quais serviram de lastro para a 54ª emissão 
de CRA da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A. O BTG Pactual 
foi contratado para atuar na qualidade de coordenador líder da emissão, pela qual foi 
remunerado no valor de aproximadamente R$ 15.696.368,27. 

Não obstante, o BTG Pactual poderá no futuro manter relacionamento comercial com a 
Devedora, oferecendo seus produtos e/ou serviços no assessoramento para realização de 
investimentos, fusões e aquisições, financiamento e/ou em quaisquer outras operações de banco 
de investimento, podendo a Devedora vir a contratar com o BTG Pactual ou qualquer outra 
sociedade de seu conglomerado econômico tais produtos e/ou serviços de banco de 
investimento necessárias à condução das atividades da Emissora, observados os requisitos 
legais e regulamentares aplicáveis no que concerne a contratação da Emissora.  

O BTG Pactual e/ou sociedades do seu grupo econômico podem possuir outros títulos e valores 
mobiliários de emissão da Devedora, diretamente ou em fundos de investimento administrados 
e/ou geridos por tais sociedades, adquiridos ou subscritos e integralizados em operações 
regulares a preços e condições de mercado. Todavia, a participação do BTG Pactual e/ou das 
sociedades integrantes do seu grupo econômico em valores mobiliários da Devedora não atinge, 
e não atingiu nos últimos 12 meses, 5% (cinco por cento) do capital social da Devedora. 
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Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, não há qualquer outra 
remuneração a ser paga, pela Devedora ao BTG Pactual ou a sociedades do seu conglomerado 
econômico no contexto da Oferta. 

Na data deste Prospecto, exceto pelo disposto acima, a Devedora não possui qualquer outro 
relacionamento relevante com o BTG Pactual ou sociedade de seu conglomerado econômico.  

A Devedora, na data deste Prospecto, declara que, no seu entendimento, não há qualquer 
conflito de interesse referente à atuação do BTG Pactual na Oferta. 

Entre o Banco BTG Pactual S.A. e o Agente Fiduciário  

Além dos serviços relacionados com a Oferta, o BTG Pactual mantém com o Agente Fiduciário 
outros relacionamentos comerciais no curso normal dos negócios e de acordo com as práticas 
usuais do mercado financeiro, sendo que o Agente Fiduciário participa como agente fiduciário e 
outros tipos de prestador de serviços em outras séries de certificados de recebíveis imobiliários 
e de agronegócio os quais o Banco BTG Pactual atua ou atuou. 

O Banco BTG Pactual e o Agente Fiduciário não possuem exclusividade na prestação dos 
serviços. 

Não existem situações de conflito de interesses na participação do BTG Pactual na presente 
Oferta que seja decorrente de seu relacionamento com o Agente Fiduciário. Por esta razão, não 
foram adotados mecanismos para eliminar ou mitigar conflitos de interesses. 

Entre o Banco BTG Pactual S.A. e o Custodiante  

Além dos serviços relacionados com a Oferta, o BTG Pactual mantém com o Custodiante outros 
relacionamentos comerciais no curso normal dos negócios e de acordo com as práticas usuais 
do mercado financeiro, sendo que o Custodiante participa como custodiante e outros tipos de 
prestador de serviços em outras séries de certificados de recebíveis imobiliários e de 
agronegócio os quais o Banco BTG Pactual atua ou atuou. 

O Banco BTG Pactual e o Custodiante não possuem exclusividade na prestação dos serviços. 

Não existem situações de conflito de interesses na participação do BTG Pactual na presente 
Oferta que seja decorrente de seu relacionamento com o Custodiante. Por esta razão, não foram 
adotados mecanismos para eliminar ou mitigar conflitos de interesses. 

Entre o Banco BTG Pactual S.A. e o Banco Liquidante  

Além dos serviços relacionados com a Oferta, o BTG Pactual mantém com o Banco Liquidante 
outros relacionamentos comerciais no curso normal dos negócios e de acordo com as práticas 
usuais do mercado financeiro, sendo que o Banco Liquidante participa como banco liquidante e 
outros tipos de prestador de serviços em outras séries de certificados de recebíveis imobiliários 
e de agronegócio os quais o Banco BTG Pactual atua ou atuou. 

O Banco BTG Pactual e o Banco Liquidante não possuem exclusividade na prestação dos 
serviços. 

Não existem situações de conflito de interesses na participação do BTG Pactual na presente 
Oferta que seja decorrente de seu relacionamento com o Banco Liquidante. Por esta razão, não 
foram adotados mecanismos para eliminar ou mitigar conflitos de interesses. 

Entre o UBS BB e a Emissora  

O UBS BB, na data deste Prospecto, não mantém quaisquer tipos de relações societárias ou 
ligações contratuais relevantes com a Emissora. 
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Entre o UBS BB e a Devedora e demais sociedades do seu grupo econômico 

O UBS BB, na data deste Prospecto, não mantém quaisquer tipos de relações societárias ou 
ligações contratuais relevantes com a Devedora. 

Entre o UBS BB e o Agente Fiduciário  

O UBS BB, na data deste Prospecto, não mantém quaisquer tipos de relações societárias ou 
ligações contratuais relevantes com o Agente Fiduciário. 

Entre o UBS BB e o Custodiante  

O UBS BB, na data deste Prospecto, não mantém quaisquer tipos de relações societárias ou 
ligações contratuais relevantes com o Custodiante. 

Entre o UBS BB e o Banco Liquidante  

O UBS BB, na data deste Prospecto, não mantém quaisquer tipos de relações societárias ou 
ligações contratuais relevantes com o Banco Liquidante. 


