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VISÃO GERAL E CARACTERÍSTICAS DO CRÉDITO
Com base em nossa experiência em projetos de Estruturação
e Aporte de Capital Internacional, apresentamos uma visão
geral da abordagem empregada para atender necessidades
circunstanciais de crédito, para capitalização de empresas,
seja para demandas de capital de giro, investimento ou
reequilíbrio ﬁnanceiro, por meio de Private Fund Hard Lender.

VISÃO GERAL E CARACTERÍSTICAS DO CRÉDITO
Ressaltamos que nosso Private Hard Lender (Fundo) atua de forma global e com experiência
concreta de operações ﬁnalizadas (pagas) no Brasil, mediante a assessoria da Inteligência Comercial
junto ao Advisory Board Europeu. Dentre as principais características do Crédito, destacam-se:
• Liberação de crédito em tranche único, entre 50% a 80% do valor da garantia, referente ao valor
de venda forçada;
• Sem necessidade de comprovação de capacidade de pagamento. Operação imune a restrição
de crédito pelo cliente no Brasil (ex.:. Bacen e Recuperação Judicial);
• Liberação do crédito nos EUA | Europa | Brasil sem custo tributário no capital;
• Carência de 3 até 10 anos, sem amortização e com pagamento do juros anuais e devolução do
capital principal no ﬁm da carência;
• Aceita se terrenos, fazendas, garantias operacionais e de terceiros com anuência;
• Taxas indicativas de juros simples, entre 5,5% a 10% ao ano;
• Estruturação da operação total em 45 dias bancários;
• Criação de uma nova estrutura jurídica e de crédito internacional para o cliente, mudando
a forma de capitar e aplicar seus recursos.

ROADMAP DA OPERAÇÃO
Com base em nossa experiência em projetos deEstruturação e Aporte de Capital Internacional,
apresentamos uma visão geral da abordagem empregada para atender necessidades circunstanciais
de crédito, para capitalização de empresas, seja para demandas de capital de giro, investimento ou
reequilíbrio ﬁnanceiro, por meio de Private Fund Hard Lender.
Em linhas gerais, o roadmap para a efetivação de quaisquer operações deve obedecer as fases
ilustradas a baixo:
PRÉ QUALIFICAÇÃO
OPERAÇÃO

ELABORAÇÃO
“DRAFT” OPERAÇÃO

“UNDERWRITING E
NOTIFICAÇÃO AO CLIENTE

APROVAÇÃO DA INVOICE
ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA
E JURÍDICA DUE DILIGENCE

ELABORAÇÃO CONTRATOS
(“DEAL”)
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FASE 1

PRÉ-QUALIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO
a) Envio de informações – em geral, devem ser enviados os três últimos balanços patrimoniais, contrato social da
empresa atualizado, carta de solicitação do valor do aporte (declarando o montante necessário e seu uso previsto)
Caso a empresa já possuir empresa aberta e ativa nos EUA e/ou Europa, enviar os documentos constitutivos nome
do banco onde possui conta;
b) Indicação das garantias disponíveis – indicar as garantias disponíveis para lastro da operação, as quais podem ser do
tipo imóvel urbano, comercial, rural ou industrial, e devem estar acompanhadas de avaliação do imóvel ou, na ausência
desta, carta de declaração do valor percebido, tamanho e características gerais e estar devidamente assinada. Em caso
de pertencer a terceiros anexar uma carta de anuência do terceiro para uso do imóvel na operação de crédito;
c) Análise Preliminar – com base em toda a documentação recebida, efetua-se uma triagem preliminar (nesta fase
ainda pela Inteligência Comercial), objetivando préqualiﬁcar a mesma e enviar o processo para a análise do potencial
de crédito e estruturação da operação, devendo ser executado um background-check pelo Advisory Board (Agente
Financeiro Europeu). O conjunto dessas análises, normalmente são efetuadas dentro de cinco a seis dias úteis.

FASE 2

ELABORAÇÃO “DRAFT” OPERAÇÃO
a) Preparação do “Draft” da Operação – uma vez que a operação tenha sido previamente qualiﬁcada,
prepara-se um “Draft” da operação de crédito, com todas as características e condições, incluindo LTV (Valor
da Linha de Crédito), taxas de juros, prazos, formas de pagamento, descrição das garantias necessárias aceitas
e os custos de estruturação do agente ﬁnanceiro internacional. Tudo isso de forma a prover bases adequadas
para análise pelo cliente, antes que quaisquer despesas sejam incorridas;
b) Análise e aprovação pelo Cliente – em posse do “Draft” da operação, o cliente tem condições de reﬂetir e
dirimir suas eventuais dúvidas junto à Inteligência Comercial, além de fazer suas projeções ﬁnanceiras e, por ﬁm,
aprovar o documento, além de notiﬁcar formalmente o fundo sobre seu interesse em prosseguir com a operação.

FASE 3

UNDERWRITING E
NOTIFICAÇÃO AO CLIENTE
a) Underwriting – uma vez aprovado o “Draft” da operação pelo cliente, o processo segue diretamente ao
Fundo de Investimento para o “underwriting”, sendo efetuado a notiﬁcação formal do cliente e geração das
condições para emissão do “Indicative Term Sheet - ITS” (na língua Inglesa), prazo que normalmente ocorre
dentro de até três dias úteis;
b) Análise e Aprovação do “Indicative Term Sheet (ITS)” – em posse do ITS com a conﬁrmação da operação e
“underwriting” do Fundo (“Lender”), o cliente tem até cinco dias úteis de prazo para aprovar deste documento.
Nele estarão inclusas todas as despesas e informações inerentes ao processo, de forma similar ao draft, porém
na versão deﬁnitiva e no idioma inglês para validação internacional

FASE 4

ESTRUTURAÇÃO
a) Aprovação da Invoice – uma vez que o cliente tenha dado o “aceite formal” no ITS, receberá em até 48
horas a minuta de contrato e Invoice das despesas (previamente aprovadas no Draft e ITS). A assinatura e o
pagamento devem ser efetuados também em até 48 horas (após assinatura do cliente no contrato de
Estruturação Financeira com o Advisory Board);
b) Estruturação Financeira e Jurídica - com a contratação da estruturação ﬁnanceira pelo cliente, o Advisory Board
do Fundo procederá com a abertura de uma empresa coparticipada nos EUA e registrada na Europa. Em paralelo, a
conta bancária internacional do cliente será aberta para recebimento da remessa do capital após o Loan Agreement.
Uma vez ﬁnalizada a estruturação jurídica internacional, submete-se o processo em formato ﬁnal com teaser em
inglês da garantia aﬁm de obter se a “Letter of Interest (LOI)” e “Loan Commitment (LC)” do Fundo. Na sequência, o
cliente dará o aceite para procedimento da diligência jurídica pelo Fundo, juntamente com seus advogados;
c) Due Diligence – execução do Due Diligence de todo o processo, de forma a ratiﬁcar e
veriﬁcar a idoneidade de todas as informações.

FASE 5

ELABORAÇÃO DE CONTRATOS (“DEAL)
a) Elaboração dos Contratos – uma vez concluída a diligência ﬁnal de todo o processo, inicia-se a
elaboração e submissão dos contratos de alienação ﬁduciária e Loan Agreement, via meio digital e
apostilamento de Haia;

b) Liberação do Recurso – após avaliar e assinar os documentos, procede se envio do recurso
contratado em tranche único para as coordenadas bancárias do cliente.

OBSERVAÇÕES FINAIS
1) A Inteligência Comercial (Country Manager da Savel Capital Partners ) e seus agentes ﬁnanceiros
emitem Draft e ITS apenas para clientes que são devidamente aprovados previamente no processo de
análise, Due Diligence e Underwriting. Este processo qualiﬁca o cliente diante do fundo ﬁnanciador
(Lender), com objetivo de se lograr êxito na operação de crédito proposta antes de qualquer despesa.
2) Todas as despesas da operação, deﬁnida após análise prévia, serão informadas antecipadamente
ao cliente, via Draft ou ITS.

Conheça mais sobre como internacionalizar o seu
negócio com liquidez, simpliﬁcação documental e
serviços especializados na área ﬁnanceira.

VÍDEOS
Conﬁra os nossos vídeos no Youtube abordando
temas sobre ACI (Aporte de Capital Internacional).

ENTREVISTAS
Conﬁras as entrevistas feitas pela
Inteligência Comercial para outros veículos.

APRESENTAÇÕES
Conﬁras algumas de nossas apresentações com informações
importantes sobre ACI (Aporte de Capital Internacional).

(+55) 11 3192-3764 | (+55) 11 99736-2010
bravo@inteligenciacomercial.com
www.inteligenciacomercial.com
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