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Fitch Ratings - São Paulo/Rio de Janeiro, 10 de agosto de 2011 - A Fitch Ratings aumentou, hoje, os ratings da
Brazilian Finance & Real Estate (BFRE) e de duas de suas subsidiárias, Brazilian Mortgages Cia. Hipotecária (BM)
e Brazilian Securities Cia. de Securitização (BS), após a conclusão da venda dessas empresas ao Banco
Panamericano S.A. (Panamericano).
Ao mesmo tempo, a Fitch removeu a Observação Positiva do IDR (Issuer Default Rating - Rating de Probabilidade
de Inadimplência do Emissor) de Longo Prazo, dos ratings nacionais e do rating da primeira emissão de debêntures
com vencimento em outubro de 2014. A agência atribuiu Perspectiva Estável aos Ratings de Longo Prazo.
A lista completa das ações de rating está detalhada no final desse comunicado.
Com a conclusão da aquisição, a BFRE e suas coligadas passaram a ser subsidiárias integrais do Panamericano e
os negócios da BFRE serão estratégicos e complementares para as atividades do banco. O aumento dos ratings
reflete o suporte que a companhia agora receberá do Panamericano.
Os ratings do Panamericano, por sua vez, refletem o suporte do Banco BTG Pactual S.A. (BTG Pactual, IDR em
Moeda Estrangeira e Local ‘BBB-’ e Rating Nacional de Longo Prazo ‘AA(bra)), que possui 51% de suas ações
ordinárias, bem como os benefícios advindos da Caixa Econômica Federal (Caixa, Rating Nacional ‘AAA(bra)’)),
que detém 49% das ações ordinárias do Panamericano. A Caixa é o quinto maior banco do país por ativos e
integralmente controlado pelo governo federal.
O Panamericano adquiriu os ativos de originação, financiamento imobiliário e securitização da BFRE por BRL940
milhões, registrando ágio de BRL140 milhões. Já os BRL2,3 bilhões de ativos sob gestão, os BRL5,6 bilhões
relativos à administração fiduciária e os BRL179 milhões de aplicações em fundos de investimento imobiliários (FIIs)
e outros veículos de investimento foram cindidos antes da venda ao Panamericano e adquiridos pelo BTG Pactual
por BRL275 milhões, por serem mais apropriados à atuação deste como banco de investimento e gestor de
recursos.
A Fitch acredita que a operação irá beneficiar fortemente a BFRE, considerando as atividades complementares e os
menores custos de captação que, consequentemente, gerarão melhores resultados. A aquisição deve proporcionar
uma linha de negócios bastante promissora para o incremento da geração de resultados do Panamericano,
principalmente através de receitas de crédito e de serviços, com baixa alocação de capital. Esta linha de negócio é
representada pelo financiamento imobiliário, que pode ser posteriormente securitizado. Além disso, a Caixa é o
maior originador de créditos imobiliários do Brasil, com aproximadamente 70% de participação de mercado,
mantendo ampla rede de distribuição local, o que pode beneficiar ainda mais as sinergias com a BFRE e suas
subsidiárias.
A BFRE possui forte experiência do grupo no mercado financeiro imobiliário do país, com equipe experiente e
conservadora e os riscos bem identificados e controlados. Apresenta ainda boa qualidade de crédito e desempenho
satisfatório. O grupo BFRE é um provedor de serviços financeiros, com foco exclusivo no setor imobiliário do Brasil,
e a Brazilian Securities Cia. de Securitização(BS), sua subsidiária, é a maior securitizadora do Brasil, com
participação de cerca de 31% no mercado local.
Os ratings do Panamericano não são afetados por esta transação, uma vez que permanecem baseados
principalmente no suporte do BTG Pactual, embora o perfil de crédito do primeiro tenha sido beneficiado pelo
recente aporte de BRL1,76 bilhão em maio de 2012. Esta injeção foi efetuada sem alterações em sua estrutura de
controle. Os ratings do Panamericano também se beneficiam do apoio recorrente oferecido pela Caixa através de
linhas de crédito de BRL10 bilhões, válidas até 2019, que beneficiam fortemente sua liquidez e captação.
Alterações na propensão ou capacidade de o BTG Pactual oferecer suporte ao Panamericano podem afetar os
ratings deste.

Controlado pela Caixa e pelo BTG através de um acordo de acionistas, o Panamericano atua no segmento de
financiamento de veículos, crédito consignado e cartões de crédito, além de pequenas e médias empresas.
Os ratings do BTG Pactual refletem sua forte franquia como banco de negócios no Brasil, o sucesso no
desenvolvimento de suas atividades e o bom histórico de resultados. Consideram, ainda, a alta capacidade e a
experiência dos executivos, os fortes controles de risco e o fluxo de receitas recorrentes, que cobre
consistentemente os custos operacionais fixos.
Os ratings, porém, são restringidos pela limitada, porém crescente, diversificação do balanço e do fluxo de receitas.
Maior diversificação de seus negócios e receitas, conforme seu planejamento estratégico, poderia beneficiar os
ratings a médio e/ou longo prazo. Por outro lado, os ratings seriam negativamente afetados por grandes perdas em
tesouraria e deterioração da qualidade de ativos ou da capitalização
A Fitch realizou as seguintes ações de rating:
BFRE
- IDRs em Moeda Estrangeira e Local elevados para ‘BB+’ (BB mais), de 'BB-' (BB menos), Perspectiva Estável;
- IDRs de Curto Prazo em Moeda Estrangeira e Local afimados em 'B';
- Rating Nacional de Longo Prazo elevado para ‘AA-(bra)’ (AA menos (bra)), de 'A-(bra)' (A menos), Perspectiva
Estável;
- Rating Nacional de Curto Prazo elevado para ‘F1+(bra)’ (F1 mais (bra)), de 'F2(bra)'.
Brazilian Mortgages Cia. Hipotecária (BM)
- IDRs em Moeda Estrangeira e Local elevados para ‘BB+’ (BB mais), de 'BB-' (BB menos), Perspectiva Estável;
- IDRs de Curto Prazo em Moeda Estrangeira e Local Afimados em 'B';
- Rating Nacional de Longo Prazo elevado para ‘AA-(bra)’ (AA menos (bra)), de 'A-(bra)' (A menos), Perspectiva
Estável;
- Rating Nacional de Curto Prazo elevado para ‘F1+(bra)’ (F1 mais (bra)), de 'F2(bra)'.
Brazilian Securities Cia. de Securitização (BS)
- IDRs em Moeda Estrangeira e Local elevados para ‘BB+’ (BB mais), de 'BB-' (BB menos), Perspectiva Estável;
- IDRs de Curto Prazo em Moeda Estrangeira e Local Afimados em 'B';
- Rating Nacional de Longo Prazo elevado para ‘AA-(bra)’ (AA menos (bra)), de 'A-(bra)' (A menos), Perspectiva
Estável;
- Rating Nacional de Curto Prazo elevado para ‘F1+(bra)’ (F1 mais (bra)), de 'F2(bra)';
- Primeira Emissão de Debêntures, com vencimento em outubro de 2014, elevada para ‘AA-(bra)’ (AA menos (bra)),
de ‘A-(bra)’ (A menos).
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