Prezados Investidores
Como todos sabem, o mundo está vivendo uma pandemia do novo coronavírus e as indispensáveis medidas para
sua contenção têm causado paralisia na economia. Escrevemos esta carta para dividir os potenciais impactos em
nossos CRIs e nosso trabalho para mitigá-los. Antes de falar dos impactos, vale relembrar a forma como
estruturamos nossas operações.
Estruturação das Operações Habitat:
O FII Habitat II investe em CRI’s com lastro pulverizado, ou seja, com diversos devedores pagando uma prestação
da compra de imóvel como garantia da operação. Através destes CRIs, emprestamos recursos para um
incorporador que, por sua vez, vendeu imóveis a prazo - os recebíveis destas vendas, bem como o estoque
remanescente do projeto, são a garantia da operação. Nestas operações todos os recebíveis são pagos na conta
do CRI e utilizados em primeiro lugar para a remunerar o FII.
Conforme Regulamento do FII, todos os CRIs precisam ter algumas características que lhes trazem segurança em
momentos de crise:
I.
II.
III.

IV.

V.

Projeto aprovado e lançado;
Carteira de recebíveis adimplente em garantia da operação de no mínimo 110% do valor do empréstimo –
isto possibilita o pagamento da operação sem a necessidade de venda de estoque;
Fluxo mensal de pagamento da carteira de no mínimo 110% do pagamento mensal do CRI – reforçando o
ponto acima de que apenas a carteira atual, sem venda de novo estoque, é suficiente para o pagamento
da operação;
Loan to Value (LTV) máximo de 60% - Este LTV é calculado pela divisão do valor emprestado pelo total de
garantias da operação e significa que teremos a operação paga mesmo que o projeto perca 40% de valor
- por redução nos preços de vendas, inadimplência ou qualquer outro motivo.
Fundo de Reserva no valor mínimo de 02 parcelas mensais do CRI: Em todas as operações parte do recurso
emprestado ao incorporador fica retido neste fundo. Caso em um determinado mês o fluxo de recebíveis
do projeto seja insuficiente para pagar a parcela mensal ao FII, o valor que falta é sacado deste fundo de
reserva e, assim, a operação se mantém adimplente. Em seguida, o incorporador é notificado para
recompor o valor sacado.

Possíveis impactos do Coronavírus:
Como nossos CRIs financiam projetos de incorporação, é importante entender primeiro como os efeitos do
coronavírus podem impactar estes projetos. Falaremos do impacto em obras, vendas e adimplência da carteira,
bem como nosso trabalho nessas frentes.
•

•

•

Obras: Provavelmente serão impactadas já que com a necessidade de isolamento social crescendo elas
serão paralisadas. Atraso de obra leva à insatisfação do cliente, mas no cenário atual acreditamos que será
compreendido pelo público, minimizando os distratos que poderiam decorrer desta insatisfação. Nosso
time de engenharia está fazendo contato diário com os responsáveis pelas obras para entender a
estratégia de cada um e auxiliar na minimização dos atrasos com um bom planejamento do processo.
Vendas: Aqui potencialmente teremos o maior impacto. Muitos stands de vendas estão fechando por
recomendação das autoridades locais. Também estamos em contato com as empresas sobre este ponto.
Aqui nossa proteção vem dos pontos II e III acima – em todos os nossos CRIs, mesmo que não haja novas
vendas, a carteira existente é suficiente para pagar a operação.
Adimplência da Carteira – Este é um ponto sensível para nossos projetos e por isso estamos monitorando
diariamente o comportamento dos recebíveis. Até o momento, os projetos não estão sentindo impacto
relevante, o que significa que as operações continuarão adimplentes. No entanto, não podemos afirmar
que este impacto não acontecerá. Vale aí lembrar que nosso modelo de estruturação protege a
remuneração do FII. Os projetos estão recebendo em sua maioria mais do que 150% dos recursos
necessários para pagamento das operações. Isto significa que se 1/3 das pessoas parar de pagar suas
prestações, ainda assim receberemos normalmente nossos pagamentos de juros e amortização. Se

durante os meses que a situação perdurar o índice de inadimplência for ainda maior, temos em todas as
operações o fundo de reserva descrito no ponto V acima.
Os pontos acima nos dão segurança de que os rendimentos pagos pelo fundo não devem ser impactados nos
próximos meses por inadimplência dos CRIs, apesar de sabermos que os projetos sofrerão os impactos da
pandemia.
Finalmente, vale destacar que recentemente fizemos uma nova oferta no fundo e estamos com uma posição de
caixa muito saudável para momentos como estes de baixa liquidez no mercado. Como toda crise esta também
trará oportunidades atrativas, que poderemos aproveitar com o rigor e diligência de sempre.

São Paulo, 20 de março de 2020.

Atenciosamente,
Habitat Capital Partners

