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Fundo AR Bank FIDC Imobiliário I 
 

O fundo AR BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 
IMOBILIÁRIOS I (AR FIDC) teve início em 01 de março de 2016. Ele destina-se à compra 
de Direitos Creditórios originários da carteira de empreendimentos imobiliários 
vendidos, com foco em empreendimentos em fase de construção.  

O valor aportado remanescente deverá ficar aplicado em Ativos Financeiros 
conforme consta no regulamento e, conforme o andamento da obra mediante a 
publicação de vistorias/medições feitas por empresa terceira contratada, será liberado 
valores para dar continuidade a construção. Posteriormente, ao final da obra, realiza-se 
o repasse do crédito restante à instituição financeira (preferencialmente a Caixa 
Econômica Federal - CEF). 

Os lastros do ARFIDC o são contratos de “Compromisso de Compra e Venda” 
(CCV) de cada empreendimento registrado no cartório de imóveis em unidades 
fracionadas, sendo que cada fração é descrita no “Compromisso de Compra e Venda” 
(CCV) do seu devedor (Sacado) e cedido ao ARFIDC, desta forma, o ARFIDC tem como 
lastro o “Compromisso de Compra e Venda” (CCV), que tem a garantia da unidade 
representada pela fração do empreendimento, além de contar com as cotas 
subordinadas como garantias colaterais, vale dizer que o ARFIDC  tem rating, se tratando 
de FIDC imobiliário. 

O AR Bank FIDC Imobiliário I tem por objetivo atingir rentabilidade prioritária de 
(IPCA+8% a.a.) através da aquisição de Direitos Creditórios, com lastro em unidades 
autônomas imobiliárias, respeitando os limites contemplados no regulamento. 

O Público Alvo são os investidores qualificados nos termos do artigo 123 da 
Instrução CVM 555; family office, companhias seguradoras e sociedades de 
capitalização; entidades de previdência; fundos de investimentos que buscam retornos 
acima do CDI no longo prazo. 

O Fundo tem como objetivo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas 
Cotas, por meio da aplicação dos recursos do Fundo preponderantemente na aquisição 
de Direitos Creditórios (a) representados por CCB e/ou Notas Promissórias emitidas 
pelas SPE, tendo por objetivo o financiamento da aquisição dos terrenos em que serão 
desenvolvidos empreendimentos imobiliários residenciais; e/ou (b) oriundos da 
comercialização de unidades autônomas de empreendimentos imobiliários residenciais 
desenvolvidos pelas SPE, mediante a celebração de Compromissos de Compra e Venda, 
consoante os critérios de composição e diversificação de carteira estabelecidos neste 
capítulo e pela regulamentação vigente, tendo por objetivo o financiamento da obra dos 
empreendimentos imobiliários. 

O Fundo é classificado na categoria “Baixo Risco de Crédito” ou equivalente, com 
certificação por agência de classificação de risco localizada no país, observados os limites 
e as restrições previstas na legislação vigente e no regulamento. 
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O Fundo possui três classes de cotas:  

 Cotas Sêniores: Prioridade sobre as cotas subordinadas para efeito de 
resgate e com meta de atingir IPCA+8% a.a. 

 Cotas Subordinadas Mezanino: Prioridade sobre a Cota Subordinada 
Juniores, com meta de rendimento de IPCA+10% a.a. 

 Cotas Subordinadas Juniores: Funcionam como uma margem de garantia 
para os outros cotistas, cujo rendimento é o excedente da operação. 

O resgate do aporte em Cota Sênior atenderá um período de carência de 1.008 
dias úteis a partir da solicitação via Carta de Resgate, sendo o pagamento realizado no 
1º dia útil seguinte ao prazo de cotização. O resgate da Cota Subordinada Mezanino só 
poderá ser feito mediante o resgate total das Cotas Seniores. Os resgates das Cotas 
Subordinadas Júniores somente poderão ser resgatados após o resgate total das Cotas 
Subordinadas Mezanino. 

 

Agente de Cobrança 
 

A AR Bank Crédito Ltda (“ARBC”) é uma empresa de análise de crédito e 
cobrança, formada pelo corpo técnico e as sócias Simone Coelho e Evelyn Barcelos, que 
possuem experiência de mais de 10 anos no mercado financeiro e na análise de crédito, 
com certificações ANEPS e CA300. 

Com destaque a experiência da Simone Cristina Coelho, formada em Ciências 
Contábeis pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUCCAMP). Coelho iniciou 
suas atividades contábil e financeira em 2000 na empresa FIC DISTRIBUIDORA, aonde 
permaneceu até 2002, quando se transferiu para a ASPEN DISTRIBUIDORA. Em 2007 
começou atuando com consultoria contábil autônoma. Em 2013 iniciou atividades na 
empresa Equity BR, atualmente AR Bank Crédito, aonde é sócia e atua na área de 
controladoria, auditoria e crédito além de ser responsável pela equipe. Possui 
certificação ANEPS e ABECIP CA-300. 

A ARBC exerce um papel de intermediação entre os Sacados, Fundo de 
Investimento e o Agente Financeiro, pois atua no suporte do Fundo durante a fase que 
antecede o repasse a Caixa Econômica Federal (CEF), seguindo os critérios de 
elegibilidade tanto para FIDC como para a transferência dos Direitos Creditórios para a 
CEF.  

A empresa também realiza a busca de informações sobre os Sacados, como 
comprovante de renda, endereço, estado civil, Imposto de Renda, etc. Além de atender 
previsto em regulamento, o acompanhamento dessas informações são necessárias afim 
de evitar o desenquadramento desses Direitos Creditórios em relação as normas 
previstas pela Caixa Econômica, minimizando possíveis problemas na hora da passagem 
dos clientes para o banco. 



 AR BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIOS I 
 
 
 

 

 

Além de todas essas atividades, a AR Bank Crédito também realiza, é claro, o 
monitoramento dos inadimplentes, realizando as cobranças seguindo as condições pré-
estabelecidas no regulamento do AR Bank FIDC Imobiliário I. 

 

Cedentes 
 

O fundo AR Bank FIDC Imobiliário I possui duas cedentes em sua carteira, 
responsável pela totalidade dos Direitos Creditórios Cedidos ao Fundo: 

 

Residencial Aquaville - CNPJ: 12.031.940/0001-27 

Empreendimento iniciado em outubro de 2016, o Residencial Clube Aquaville 
vendeu, durante o seu lançamento, 50% do total de unidades, atendendo assim os 
critérios de elegibilidade conforme consta no regulamento. Esse resultado não foi por 
acaso, uma vez que antes do início do empreendimento, foram realizados diversos 
estudos em relação a cidade e ao local do terreno. 

Localizado na cidade de Paulínia, interior de São Paulo, a cidade tem um dos 
maiores PIBs da região e possui um dos maiores polos petroquímicos, além da sétima 
maior renda per capita do Brasil.  

O empreendimento é composto por três torres de 8 andares, com dois 
elevadores em cada, 198 apartamentos de 46m² e 48m² e área de lazer com 34 itens, 
como churrasqueira, piscina, salão de jogos, dentre outros. O valor do imóvel na data 
do lançamento era de R$171.000,00 em média.  

Com a retomada das obras, a tabela de vendas foi valorizada em 20% em relação 
ao valor de lançamento, tendo como valor médio de venda atual R$205.000,00. De 
acordo com o último relatório de medição de acompanhamento de obras, em 31 de 
Outubro , o empreendimento possui 61,70% de obra acabada. A previsão de entrega do 
empreendimento é para março de 2019. 

 

 

Residencial Agata – CNPJ: 22.332.936/0001-30 

O Residencial Agata foi lançado em junho de 2017 e está localizado na cidade de 
Limeira, próximo ao centro, ao Anel Viário e a Rodovia Anhanguera e conta com a 
segurança de um condomínio fechado. A região do empreendimento é composta por 
escolas, supermercados e demais comércios locais úteis a zonas habitáveis. 

Limeira é um município brasileiro situado no Centro-Leste do estado de São 
Paulo com uma população de mais de 300 mil habitantes. A cidade faz parte do 
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complexo metropolitano paulista, o maior do hemisfério sul, com cerca de 30 milhões 
de habitantes. 

O empreendimento é composto por duas torres de 15 andares, com dois 
elevadores em cada, 250 apartamentos de 54m² e 55m² e área de lazer com 16 itens, 
como churrasqueira, piscina, salão de jogos, dentre outros. O valor inicial do imóvel foi 
de R$180.000,00, tendo atingido, em junho de 2017, o percentual de vendas de 50% e 
assim atendendo ao critério de elegibilidade do Fundo. 

 

Direitos Creditórios 
 

Atualmente, os Direitos Creditórios repassados pelos dois empreendimentos  ao 
Fundo correspondem, até a data de 08 de novembro de 2018, ao equivalente a R$ 
38.216.214,16. 

Os valores apresentados abaixo estão registrados de acordo com o valor de face dos 
Direitos Creditórios, sendo: 

Aquaville 

Unidades Cotas Unidades Cedidas Valor da Carteira 

98 
Sênior 117  R$  17.082.503,14  

Subordinada 56 R$ 9.678.108,69  
Recompra 3 R$ 361.784,78 

 

Dos valores registrados como Cota Sênior houve o repasse do valor líquido para a 
cedente até 08/11/2018 de R$ 15.582.113,40.. 

 

Agata 

Unidades Cotas Unidades Cedidas Valor da Carteira 

250 
Sênior 20  R$ 3.247.610,87 

Subordinada 60  R$ 10.083.664,46 *  
Recompra 0 R$ 0,00 

 

* Um Direito Creditório no valor bruto de R$ 172.415,50 (valor líquido R$ 166.103,43) 
foi cedido ao Fundo na cessão do dia 25/07/2017, sendo contabilizado na carteira mas 
não integralizado como Cota Subordinada. 

Dos valores registrados como Cota Sênior houve o repasse do valor líquido para a 
cedente até 08/11/2018 de R$ 2.913.534,01. 
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Recebimentos 
 

Os sacados realizam o pagamento das parcelas diretamente para a conta do 
Fundo. Atualmente, a carteira é composta por 256 sacados (ou Direitos Creditórios). 
Desde o início das operações, já foram pagos pelos compradores das unidades dos 
empreendimentos o valor de R$ 3.615.387,83.  

 

Inadimplência 
 

Com exceção dos meses de dezembro de 2016, Janeiro e Fevereiro de 2017, na 
qual o sistema operacional utilizado para a realização dos processos dos Direitos 
Creditórios apresentou problema, a inadimplência não ultrapassou 0,75% do total de 
títulos da carteira. 

 

 No mês de outubro  de 2018, a inadimplência atingiu o valor de R$ 251.809,31, 
cerca de 0,66% dos Direitos Creditórios do Fundo. Do total de vencimentos não pagos, 
cerca de 72% são de clientes do Residencial Aquaville, enquanto 28% são referentes a 
parcelas vencidas de compradores do Residencial Agata. 

 Vale destacar que um cliente possui uma inadimplência de R$ 155.768,33 devido 
a colocação da data de vencimento final de forma incorreta. O contrato corrigido já foi 
encaminhado e será efetuada a postergação de prazo de acordo com a data de entrega 
da obra com o diferencial de deságio a ser pago pelo Cedente.  
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Provisão para Devedores Duvidosos (PDD) 

A Provisão de Devedores Duvidosos cresceu, consequentemente, na mesma 
proporção que a Inadimplência desde o início do Fundo. No dia 08 de outubro de 2018, 
a PDD estava no valor de R$ 2.980.748,72. 

 

 

 

Ações de redução da Inadimplência e do PDD 
 

Em relação a esse valor, é importante destacar que antes da entrada da Planner 
Corretora de Valores e Graphen Investimentos como Administradora e Gestora, 
consequentemente, a empresa de consultoria junto com os cotistas subordinados 
entraram em contato informando divergência na liquidação de títulos, pois muitos 
haviam sido pagos e, no sistema, estavam inadimplentes. Por conta desse problema, a 
PDD havia evoluído muito. 

Outro ponto que fortalece o número alto nos últimos meses foi a interrupção da 
obra pelo não repasse de valores dos Gestores e Administradores anteriores (Tercon 
Asset e Socopa, consequentemente) do Fundo. Segundo a empresa de cobrança 
contratada pelo Fundo, o motivo principal de grande parte dos sacados inadimplentes é 
a paralização da construção dos empreendimentos.  

jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18
Carteira DC 33.647.236,99R$     34.476.483,02R$     34.703.649,55R$     36.018.909,45R$     38.320.079,89R$     
Inadimplentes 60.759,60R$             64.678,46R$              69.216,28R$              243.028,38R$           251.809,31R$           
% Inadimplência 0,18% 0,19% 0,20% 0,67% 0,66%
PDD 1.659.466,57R$       2.475.244,77R$        2.883.908,31R$        3.736.002,71R$       3.283.620,15R$       
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Durante o mês de Outubro foi realizado um trabalho conjunto entre gestora 
(Graphen) e consultoria (AR Bank Financiamentos) para levantar os títulos que foram 
pagos e que não estão “baixados/liquidados” no sistema. Após esse trabalho, os títulos 
que estavam inadimplentes foram corrigidos e baixados. Em relação ao título que foi 
lançado de forma errada e que puxa um alto valor do PDD, foi determinado a 
postergação do mesmo o que deverá ocorrer entre os dias 09 e 12/11/18. 

Com a retomada da construção dos empreendimentos, houve por parte dos 
clientes a quitação de parcelas em aberto, porém para parte da carteira, essa evolução 
ainda não foi visivelmente percebida e ao serem contatados sobre os débitos, 
comprometem-se a regularizar os vencidos e voltar a pagar os a vencer de acordo com 
a evolução de obra. Para alguns casos específicos constantes na PDD, será efetuada a 
recompra que deverá ocorrer entre 09/11/18 e 12/11/2018.  

 A empresa AR Bank Crédito, realiza regularmente a cobrança  dos inadimplentes 
e do total de clientes com parcelas já vencidas foram realizadas negociações que 
representa cerca de 30% dos clientes em aberto. Conforme mencionado no item 
“Inadimplência”, um dos contratos foi enviado com a data de vencimento incorreta, 
correspondendo a 64% do total inadimplente. O contrato já foi corrigido e está em 
análise. 

 


