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INTRODUÇÃO 

Pelo presente documento, a Genesis Capital Gestora de Recursos Ltda. (“Genesis Capital” 
ou “Gestora”), em atendimento ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas 
para Administração de Recursos de Terceiros (“Código ANBIMA”), bem como as melhores 
práticas no desenvolvimento da atividade de administração de recursos de terceiros, 
elaborou a presente Política de Aquisição e Monitoramento de Ativos Imobiliários 
(“Política”), que tem por objetivo definir todos os fluxos e procedimentos relacionados à 
avaliação da adequação dos investimentos pelos Fundos de Investimento sob sua gestão, 
estabelecendo a metodologia quando da aquisição e monitoramento de ativos 
imobiliários, devendo ser lida em conjunto com a Política de Gestão de Risco e Política de 
Aquisição de Créditos Privados da Genesis Capital.  

As diretrizes estabelecidas nesta Política devem ser observadas por todos os 
Colaboradores da Genesis Capital, sendo sua obrigação conhecer a versão mais recente 
do documento na íntegra. 

 

PRINCÍPIOS BÁSICOS 

A Genesis Capital tem por princípio básico exercer a atividade de gestão de fundos de 
investimento com os mais elevados padrões de diligência, observados os riscos a que 
estão expostos os investidores, ao investirem em fundos sob gestão da Genesis Capital, 
bem como segundo as normas que regem a aplicação de recursos nessa modalidade de 
ativos emanadas pelos órgãos competentes. 

 

RESPONSABILIDADES 

Apesar da sujeição de todos os Colaboradores da Genesis Capital à presente política, a 
responsabilidade pela análise e gestão de ativos imobiliários é prioritariamente do 
Comitê de Investimentos da Genesis Capital. O Comitê de Investimento poderá contatar 
consultoria especializada para participar do processo decisório quando da aquisição de 
determinado ativo imobiliário. 

O Comitê de Investimentos da Genesis Capital deve atuar de forma a assegurar que os 
Ativos Imobiliários adquiridos estejam adequados ao objetivo e política de investimento 
dos fundos geridos pela Genesis Capital.   

Sem prejuízo do disposto acima, o Diretor de Risco e Compliance deverá sempre ser 
consultado na fase prévia à aquisição do ativo mobiliário. 



 

Ainda, o Comitê de Acompanhamento de Fundos Estruturados resta responsável pela 
análise contínua quanto ao risco dos Ativos Imobiliários adquiridos pela Genesis Capital, 
bem como quanto a qualidade e capacidade de execução dos pagamentos atrelados a 
estes.  

Cabe ao Comitê de Risco e Compliance da Genesis Capital realizar a implementação e 
monitoramento das regras aqui dispostas, com eventual reporte ou sanção, em caso do 
descumprimento destas. 

 

NORMATIVOS 

A Genesis Capital baseia sua Política de Aquisição e Monitoramento de Ativos 
Imobiliários, nas seguintes regulamentações:  

• Instrução CVM nº 555/2014, alterada pelas Instruções CVM nº 563/2015, 
564/2015 e 572/2015;  

• Instrução CVM nº 472/08 

• Ofício-Circular nº 6/2014/CVM/SIN; 

• Ofício-Circular nº 10/2015/CVM/SIN; e 

• Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Administração de 
Recursos de Terceiros. 

 

PROCEDIMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS 

Previamente à realização da aquisição de Ativo Imobiliário, a Genesis Capital deverá 
analisar a adequação do mesmo ao objetivo e a política do fundo de investimento 
imobiliário sob sua gestão, assim como o risco inerente ao determinado ativo imobiliário. 

A Gestora deverá realizar avaliações econômicas e financeiras dos ativos a serem 
adquiridos, bem como analisá-los sob o prisma jurídico, técnico e ambiental, incluindo, 
quando necessário, laudos de avaliação emitidos por terceiros especializados. 

As decisões só serão tomadas após análise profunda das informações financeiras e 
estatutárias das empresas nas quais os ativos imobiliários estão registrados, suas 
matrículas e considerações sobre a região a qual pertence. 

A metodologia para avaliação do Ativo Imobiliário per se, nos termos do Ofício-Circular 
nº 6/2014/CVM/SIN, baseia-se nos seguintes critérios:  



 

1. Caráter: leva em consideração os gravames da matrícula como garantia em outras 
operações;  

2. Capacidade: refere-se à eficiência de diferentes setores de um determinado 
negócio e sua habilidade em gerar retornos;  

3. Capital: refere-se a índices financeiros como lucratividade, endividamento e 
liquidez.  

4. Colateral: relaciona-se a aspectos das garantias adicionais apresentadas;  

5. Condições: engloba a análise do “conglomerado” busca verificar o grupo 
econômico do qual devedor faz parte e 

6. Conglomerado: busca verificar o grupo econômico do qual o devedor faz parte, 
levando-se em conta as características de cada operação. 

Algumas informações são necessárias para o desenvolvimento dos relatórios e pareceres 
no processo de escolha do ativo. São eles:  

1. Demonstrativos financeiros disponibilizados pelas empresas proprietárias dos 
ativos imobiliários;  

2. Matricula do ativo imobiliário;  

3. Licenças e alvará expedidos por quaisquer órgãos públicos incluindo alvará de 
construção e aprovação da prefeitura;  

4. Contratos envolvendo o ativo imobiliário, quando aplicável;  

5. Ratings mais recentes atribuídos por agências de Rating;  

6. Análise macroeconômica, setorial e micro da empresa;  

7. Histórico de todas as instituições envolvidas na estrutura; 

A Genesis Capital só investe em Ativos Imobiliário de acordo com os parâmetros que 
estão descritos no regulamento de cada Fundo de Investimento em questão, onde os 
limites de concentração também serão aqueles constantes nos regulamentos dos Fundo 
de Investimento sob sua gestão.  

São realizados apenas investimentos em ativos imobiliários desonerados, avaliados por 
empresas especialistas em laudo de emissão, que cumpram as exigências do Anexo 12 
da Instrução CVM 472/08.  

Todas as aquisições são realizadas com segurança jurídica, podendo ser adquiridos ativos 
imobiliários com ônus reais, desde que tais ônus não importem em risco para a 
existência, validade e eficácia da aquisição. As informações são extraídas de veículos de 
informação, tais como: Valor Econômico, sítios eletrônicos na internet da CVM, ANBIMA 



 

e B3, informações das empresas proprietárias dos ativos, incluindo as informações 
disponibilizadas durante a diligência realizada. 

Para todas as análises de aquisição, monitoramento e revalidação dos ativos, a Genesis 
Capital emitirá um relatório contendo os fundamentos que sustentarão a escolha do 
ativo para a composição e adequação da carteira dos Fundos de Investimento sob sua 
gestão, sempre em consonância com o objeto e política descrita em seu respectivo 
regulamento.  

A depender do tipo do ativo e particularidades definidas no regulamento do Fundos de 
Investimento sob sua gestão, assim como de sua complexidade e especificidade, a 
periodicidade do monitoramento e avaliações pela Genesis Capital poderá ser em menor 
tempo, e, eventualmente, contar com a contratação de Consultoria Especializada. 

 

DAS COTAS DE SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO 

A Genesis Capital verificará a compatibilidade do projeto imobiliário à política de 
investimentos do Fundo de Investimento Imobiliário, quando o investimento imobiliário 
for realizado através da aquisição de Cotas de Sociedade de Propósito Específico (“SPE”).  

Nessa hipótese a Genesis Capital avaliará diretamente ou através de terceiros, as 
características da empresa-alvo, o que englobará: 

a) a complexidade operacional;  

b) o quadro societário da SPE;  

c) a estrutura de governança existente;  

d) os sócios e o histórico da SPE.  

A Genesis Capital também analisará como são tratadas as questões jurídicas do 
empreendimento/SPE 

 

MONITORAMENTO  

O monitoramento reavalia periodicamente a qualidade do Ativo Imobiliário baseado em 
uma análise dos principais devedores/emissores. Esta revisão é proporcional à qualidade 
do Ativo Imobiliário – quanto pior o rating, menor deve ser a periodicidade das revisões.  

Também é considerada a relevância do Ativo Imobiliário dentro da respectiva carteira, 
sendo acompanhada de perto a exposição desta a concentrações nas carteiras sob gestão 
da Genesis Capital. Todas as reavaliações são realizadas pelo Comitê de 



 

Acompanhamento de Fundos Estruturados e devidamente registradas. Devem ser 
verificados os principais indicadores de mercados disponíveis como por exemplo 
performance de ações e dos títulos de dívidas, ratings públicos e spread das últimas 
negociações feitas no mercado.  

Ademais, a Gestora deve periodicamente acompanhar e, se necessário, reavaliar a 
capacidade de solvência do devedor, bem como a capacidade de pagamento do 
garantidor, caso aplicável, do Ativo Imobiliário. 

A Gestora possui processos e controles capazes de identificar os Ativos Imobiliários 
adquiridos pelos Fundos Investimento sob sua gestão, armazenando ao menos as 
seguintes informações:  

a) Instrumento de crédito; 

b) Datas e valores de parcelas;  

c) Datas de contratação e vencimento;  

d) Taxas de juros;  

e) Garantias;  

f) Data e valor de aquisição;  

g) Informações sobre o rating da operação na data da contratação, quando 
aplicável.  

As reavaliações são devidamente documentadas e apreciadas pelas alçadas decisórias e 
suas considerações são documentadas em meio de relatório pelo Comitê de 
Acompanhamento de Fundos Estruturados, para então, ser apresentado ao Comitê de 
Investimento e ao Diretor de Risco e Compliance da Genesis Capital. 

 

CONSULTORIA ESPECIALIZADA 

A contratação da Consultoria Especializada terá como objetivo dar suporte e subsidiar a 
Genesis Capital em suas atividades de análise, seleção, avaliação e monitoramento dos 
Ativos Imobiliários e demais ativos integrantes ou que possam vir a integrar a carteira dos 
Fundos de Investimentos sob sua gestão.  

A consultoria especializada poderá dentre outras funções:  

a) Analisar, selecionar, avaliar e acompanhar, de acordo com a política de 
investimento e regulamento dos Fundos de Investimento sob sua gestão, Ativos 
Imobiliários integrantes ou que possam vir a integrar a carteira destes;  



 

b) Participar de negociações e propor negócios aos Fundos de Investimento sob sua 
gestão, observado seu regulamento e sua política de investimentos;  

c) Administrar as locações ou arrendamentos de empreendimentos integrantes do 
patrimônio dos Fundos de Investimento e a exploração do direito de superfície; e  

d) Monitorar, acompanhar projetos e comercialização dos respectivos imóveis, e 
consolidar dados econômicos e financeiros selecionados das companhias 
investidas para fins de monitoramento. 

INADIMPLÊNCIA 

Em caso de deterioração da qualidade do Ativo Imobiliário, poderá ser considerada a 
venda do mesmo ainda que com perda financeira juntamente com outras possibilidades 
que serão discutidas no âmbito do Comitê de Acompanhamento de Fundos Estruturados 
e no Comitê de Investimento. Entretanto, cada operação possui uma estratégia de 
resposta diferente ao default (inadimplência), pensada especialmente para lidar com as 
suas especificações.  

A Genesis Capital deverá adotas as medidas judiciais cabíveis para buscar êxito na 
recuperação dos créditos atrelados a cada Ativo Imobiliário. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Toda a documentação e arquivos relacionados aos Ativos Imobiliários permanecerão 
guardados na sede da Genesis Capital, seja em sua versão física ou eletrônica, pelo prazo 
de 05 (cinco) anos, conforme a legislação aplicável. 

As práticas descritas nesta Política e em outras normas internas da Genesis Capital 
aplicáveis poderão ser mitigadas, desde que envolvam emissores listados em mercados 
organizados e desde que a Gestora leve em consideração a complexidade e liquidez do 
ativo, a qualidade do emissor, e a representatividade do ativo nas carteiras. 

Esta política será revisada anualmente, e sua alteração acontecerá caso seja constatada 
necessidade de atualização do seu conteúdo. Poderá, ainda, ser alterada a qualquer 
tempo em razão de circunstâncias que demandem tal providência. 
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