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Fitch Afirma Rating de Qualidade de Gestão de
Investimentos “Proficiente” da Reag

Fitch Ratings-Sao Paulo-08 May 2020:

A Fitch Ratings afirmou, hoje, o Rating de Qualidade de Gestão de Investimentos ‘Proficiente’ da

Reag Gestora de Recursos S.A. (Reag). A Perspectiva do Rating é Estável.

O rating da Reag considera apenas as atividades da gestora no mercado doméstico de fundos

imobiliários (FIIs) e fundos multimercados (FIMs), que respondiam por 6% e 2% dos ativos sob

gestão (Asset Under Management - AUM) em dezembro de 2019, de BRL19,5 bilhões (excluindo a

dupla contagem dos fundos). A classificação não se aplica às outras áreas de negócios, como

fundos de investimento em participações (FIPs), de investimento em direitos creditórios (FIDCs) e

atividades de administração fiduciária, que têm processos e políticas próprios.

PRINCIPAIS FUNDAMENTOS DO RATING

O rating ‘Proficiente’ da REAG reflete a opinião da Fitch de que a gestora possui capacidade de

investimento e características operacionais boas em relação às estratégias de investimento

oferecidas e dentro do escopo do rating.

O rating considera o bom processo de investimento, particularmente dos fundos imobiliários, que

é beneficiado pelo suporte de empresas especializadas, a experiente equipe de executivos, apesar

da alta rotatividade de executivos seniores e do pouco tempo da maioria destes na empresa. Além

disso, a classificação reflete os bons sistemas, com apropriada automação e integração.

O AUM da Reag decresceu para BRL18,2 bilhões (sem dupla contagem dos fundos), em março de

2020, de BRL19,5 bilhões em dezembro de 2019, devido ao encerramento de alguns FIPs, após

apresentar alto crescimento nos anos anteriores. A performance dos FIIs, cujo poder discricionário

é do investidor, não foi afetada de forma relevante pela volatilidade do mercado de capitais como

resultado da pandemia de coronavírus. No entanto, os FIMs foram impactados negativamente por

essa volatilidade, com alguns deles apresentando retornos negativos, caindo até 3%, assim como a

maioria dos fundos multimercados e de ações brasileiros, com os mercados de ações locais caindo

até 37%. Apesar desse desempenho negativo, a Reag não sofreu resgates em seus FIMs.

A Reag conseguiu implementar os planos de continuidade de negócios, em resposta aos



protocolos de distanciamento social globais em função da pandemia de coronavírus. A gestora

preservou com êxito seus processos, fluxos de trabalho e procedimentos operacionais com a

maioria dos profissionais trabalhando de forma remota, sem falhas operacionais relevantes.

A gestora está em processo de implementação de fundos multimercados para estratégias macro e

long & short, além de fundos de renda variável, de maior taxa de administração. A gestora

contratou um experiente Chief Investment Officer (CIO) e um gestor, e está em busca de mais

alguns profissionais. Além disso, tem reforçado seus processos para este segmento implantando

novos comitês e procedimentos, de modo a suportar estratégias de investimento mais

sofisticadas. A Fitch segue monitorando o crescimento da gestora nestas estratégias.

Para a Fitch, os principais desafios da Reag são desenvolver o novo segmento de fundos

multimercados, que envolve adições adequadas à equipe, melhorias de processos e capacidade de

distribuição; reduzir a alta rotatividade de funcionários; consolidar a segregação entre as áreas de

investimento e de controles/suporte; continuar melhorando sistemas e controles, principalmente

para os multimercados, a fim de suportar o aumento do AUM; e melhorar o monitoramento de

compliance para investimentos pessoais dos profissionais.

O rating 'Proficiente' da Reag se baseia nas seguintes avaliações:

Processo de Investimentos: Proficiente

Recursos de Investimentos: Proficiente

Gestão de Risco: Adequado

Desempenho dos Investimentos: Consistente

Companhia & Atendimento a Clientes: Adequado

Processo de Investimento

A Reag conta com bom e bem definido processo de investimento para os FIIs, com consistentes

análises financeiras, legais, ambientais e mercadológicas para cada projeto, por meio do suporte

de empresas especializadas de engenharia e advocacia, entre outras. A Reag tinha poder

discricionário em 27% dos FIIs em dezembro de 2019, cujo comitê da gestora pode decidir sobre

os investimentos do fundo. Nas carteiras sem poder discricionário, a Reag aplica seu processo de

investimento, mas a decisão é tomada pela assembleia de investidores, que, em muitos casos, é

formada por apenas um cotista.

Os fundos multimercados e de renda fixa antigos foram encerrados e, em 2019, a gestora



estabeleceu um novo multimercado e recebeu a transferência de outro com a vinda da nova

equipe de investimento, ainda de baixo valor (cerca de BRL30 milhões). Os processos de

investimento e os procedimentos foram estabelecidos, mas ainda estão em evolução, bem como a

constituição de equipe. O processo de investimento se baseia em abordagem top down, com

operações em taxa de juros, inflação e moedas, além de ações. As exposições em renda variável

utilizam análises fundamentalistas de empresas blue chips recebidas de instituições

especializadas. As decisões são tomadas em comitê e em reuniões diárias, mas os gestores têm

autonomia nas decisões.

Recursos de Investimentos

A Reag conta com apropriada segregação de funções entre a equipe de investimento e as áreas de

controle e de middle/back office desde o final de 2017. Além disso, contratou equipes de

compliance e de controle de riscos, que se reportam ao comitê executivo. A equipe de gestão dos

FIIs é adequada ao número de estratégias e fundos, enquanto a dos multimercados está sendo

estruturada. Em 2019, foram contratados um CIO e um gestor, e há planos de contratar, pelo

menos, mais dois gestores. O grupo Reag conta com cerca de cinquenta profissionais, sendo cinco

na equipe de investimento de FIIs e FIMs, incluindo uma economista. Muitos executivos seniores

estão na gestora há pouco tempo, mas têm forte experiência no mercado. A rotatividade tem sido

alta, inclusive nos altos níveis, mas sem afetar a continuidade dos negócios, pois a empresa tem

sido capaz de substituir os profissionais.

A Reag tem investido consistentemente em ferramentas para suportar suas atividades e elevar a

eficiência de seus processos. Há bom nível de automação, comprovada pela implementação, em

2015, dos sistemas Amplis e JCOT para os fundos imobiliários. A companhia também implantou,

em 2019, um sistema de controle de risco de mercado e liquidez (Britech). No entanto, os fundos

líquidos são operados principalmente por planilhas em Excel e algumas interfaces com

administradores e corretoras são efetuadas manualmente, por e-mail. A área de middle office é

responsável pela reconciliação dos processos operacionais, com procedimentos padronizados e

integrados.

Gestão de Risco

A Reag constituiu uma área de risco de mercado e liquidez em 2018, mas com alta rotatividade na

área, cujo principal executivo saiu no início de 2020. Apesar disso, mantém boas práticas de

monitoramento, particularmente de fundos imobiliários, com controles de fluxo de caixa e de

execução dos projetos imobiliários. Os controles são adequados ao perfil de risco dos fundos, com

bom conjunto de políticas e sem desenquadramentos relevantes. A ausência de estrutura de risco

operacional é compensada por reconciliações diárias dos fluxos de trabalho e dos processos



operacionais. A Reag é supervisionada por algumas entidades externas, como empresas de

auditoria, Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e Associação Brasileira das Entidades dos

Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima).

Desempenho dos Investimentos

O desempenho ajustado ao risco dos fundos da Reag tem sido consistente com o de pares

relevantes e benchmarks nos últimos 36 meses encerrados em dezembro de 2019. Os antigos

fundos multimercados e de renda fixa foram encerrados e, em 2019, a gestora estabeleceu um

novo multimercado e recebeu a transferência de outro com a vinda da nova equipe de

investimento.

Companhia e Atendimento aos Clientes

Fundada em 2013, a Reag era a 29ª maior gestora de recursos do Brasil em dezembro de 2019,

segundo a Anbima. É uma gestora de recursos independente focada em quatro estratégias: FIIs,

FIPs, FIMs e FIDCs e faz parte de um grupo com atividades em administração fiduciária,

securitização e assessoria financeira, entre outras operações de mercado de capitais. O AUM

cresceu fortemente até dezembro de 2019, para BRL19,5 bilhões (sem dupla contagem de fundos),

de BRL8,4 bilhões em 2018. O crescimento ocorreu principalmente em FIPs e FIDCs, que

representavam 49% e 43% do AUM, respectivamente. FIIs e FIMs representavam 6% e 2%. A

gestora e o grupo têm registrado crescimento dos resultados, com adequada lucratividade

operacional (BRL7,2 milhões e BRL33,6 milhões, respectivamente).

SENSIBILIDADE DOS RATINGS

O rating da Reag pode ser sensível a mudanças adversas relevantes em quaisquer dos principais

fundamentos mencionados acima, principalmente se houver enfraquecimento de seu perfil

financeiro, grande rotatividade contínua de profissionais ou deterioração de processos e políticas.

Um desvio importante das diretrizes da Fitch para qualquer fator-chave pode resultar em

rebaixamento do rating.

Melhorias nos processos e recursos de investimento nos fundos tradicionais, aumento da escala e

diversificação da base de AUM, além do maior fortalecimento adicional da estrutura de

gerenciamento de riscos, poderiam beneficiar o rating da gestora.

Melhores e Piores Cenários de Rating

Os ratings de crédito em escala internacional de Instituições Financeiras têm o melhor cenário de



elevação (definido como o 99º percentil de transições de ratings, medido em uma direção positiva)

de três graus ao longo de um horizonte de rating de três anos; e o pior cenário de rebaixamento

(definido como o 99º percentil de transições de ratings, medido em uma direção negativa) de

quatro graus ao longo de três anos. A faixa completa de melhores e piores cenários de ratings de

crédito para todas as categorias de rating varia de 'AAA' a 'D'. Os melhores e piores cenários de

ratings de crédito se baseiam no histórico de desempenho. Informações adicionais sobre a

metodologia utilizada para determinar os melhores e piores cenários de rating específicos do

setor estão disponíveis em https://www.fitchratings.com/site/re/10111579

Referências para Fontes Altamente Relevantes Citadas entre os Principais Fundamentos dos

Ratings

As principais fontes de informação utilizadas na análise estão descritas nas metodologias

aplicadas.

INFORMAÇÕES REGULATÓRIAS:

Informações adicionais estão disponíveis em ‘www.fitchratings.com’ e em ‘www.fitchratings.com/

brasil’.

A Fitch Ratings foi paga para determinar cada rating de crédito listado neste relatório de

classificação de risco de crédito pelo devedor ou emissor classificado, por uma parte relacionada

que não seja o devedor ou o emissor classificado, pelo patrocinador ("sponsor"), subscritor

("underwriter"), ou o depositante do instrumento, título ou valor mobiliário que está sendo

avaliado.

Metodologia Aplicada e Pesquisa Relacionada:

-- ‘Ratings de Qualidade de Gestão de Investimentos’ (25 de fevereiro de 2020).
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OUTRO SERVIÇO AUTORIZADO À ENTIDADE CLASSIFICADA OU A PARTES RELACIONADAS.

DETALHES SOBRE ESSE SERVIÇO PARA RATINGS PARA O QUAL O ANALISTA PRINCIPAL ESTÁ

BASEADO EM UMA ENTIDADE DA UNIÃO EUROPEIA PODEM SER ENCONTRADOS NA PÁGINA DO

SUMÁRIO DA ENTIDADE NO SITE DA FITCH.
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Fitch conta com informações factuais que recebe de emissores e underwriters e de outras fontes
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jurisdição em que o título analisado é oferecido e vendido e/ou em que o emissor esteja

localizado, da disponibilidade e natureza da informação pública envolvida, do acesso à

administração do emissor e seus consultores, da disponibilidade de verificações pré-existentes de

terceiros, como relatórios de auditoria, cartas de procedimentos acordadas, avaliações, relatórios

atuariais, relatórios de engenharia, pareceres legais e outros relatórios fornecidos por terceiros,

disponibilidade de fontes independentes e competentes de verificação, com respeito ao título em

particular, ou na jurisdição do emissor, em especial, e a diversos outros fatores. Os usuários dos
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independentes, com respeito às demonstrações financeiras, e advogados, com referência a
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título. Esta opinião e os relatórios se apoiam em critérios e metodologias existentes, que são

constantemente avaliados e atualizados pela Fitch. Os ratings e relatórios são, portanto, resultado
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título. Os ratings não comentam a correção dos preços de mercado, a adequação de qualquer

título a determinado investidor ou a natureza de isenção de impostos ou taxação sobre

pagamentos efetuados com respeito a qualquer título. A Fitch recebe pagamentos de emissores,

seguradores, garantidores, outros coobrigados e underwriters para avaliar os títulos. Estes preços
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USD1.500.000 (ou o equivalente em moeda local aplicável). A atribuição, publicação ou

disseminação de um rating pela Fitch não implicará consentimento da Fitch para a utilização de

seu nome como especialista, com respeito a qualquer declaração de registro submetida mediante

a legislação referente a títulos em vigor nos Estados Unidos da América, a Lei de Serviços
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ENDORSEMENT POLICY - Fitch's approach to ratings endorsement so that ratings produced

outside the EU may be used by regulated entities within the EU for regulatory purposes, pursuant

to the terms of the EU Regulation with respect to credit rating agencies, can be found on the EU

Regulatory Disclosures page. The endorsement status of all International ratings is provided within

the entity summary page for each rated entity and in the transaction detail pages for all structured

finance transactions on the Fitch website. These disclosures are updated on a daily basis.
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