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MATERIAL PUBLICITÁRIO
Disclaimer
Este material foi preparado pela Construtora Tenda S.A. (“Devedora” ou “Tenda”) em conjunto com a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
(“Coordenador Líder”) exclusivamente como material publicitário (“Material Publicitário”) relacionado à emissão e oferta (“Oferta”) de certificados de recebíveis imobiliários
(“CRI”) da 104ª série da 1ª emissão da Ápice Securitizadora S.A. (“Emissora”), com base em informações prestadas pela Emissora e pela Devedora.
Este material apresenta informações resumidas e não é um documento completo, de modo que potenciais investidores devem ler o prospecto preliminar da Oferta (“Prospecto
Preliminar”), assim como sua versão definitiva, quando disponível (”Prospecto Definitivo”, em conjunto com o Prospecto Preliminar doravante denominado o “Prospecto”), em
especial a seção “Fatores de Risco”, antes de decidir investir nos CRI. Qualquer decisão de investimento por tais investidores deverá basear-se única e exclusivamente nas
informações contidas no Prospecto, que conterá informações detalhadas a respeito da Oferta, dos CRI, da Devedora, suas atividades, operações, histórico e dos riscos
relacionados a fatores macroeconômicos, ao setor imobiliário e aos CRI. O Prospecto poderá ser obtido junto à Emissora, ao Coordenador Líder, à Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) e a B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”).
O Coordenador Líder e seus representantes (i) não terão quaisquer responsabilidades relativas a quaisquer perdas ou danos que possam advir como resultado de decisão de
investimento, tomada com base nas informações contidas neste documento, e (ii) não fazem nenhuma declaração nem dão nenhuma garantia quanto à correção, adequação ou
abrangência das informações aqui apresentadas.
O Coordenador Líder tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrões de diligência para assegurar que: (i) as informações prestadas pela Emissora e pela Devedora sejam
verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; e (ii) as informações a serem
fornecidas ao mercado durante todo o prazo de distribuição que integram o Prospecto e este material são suficientes, permitindo aos investidores a tomada de decisão
fundamentada a respeito da Oferta.
O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE
DOS CRI, DE SUA EMISSORA E DAS DEMAIS INSTITUIÇÕES PRESTADORAS DE SERVIÇOS.
A OFERTA ENCONTRA-SE EM ANÁLISE PELA CVM PARA OBTENÇÃO DO REGISTRO DA OFERTA. PORTANTO, OS TERMOS E CONDIÇÕES DA OFERTA E AS INFORMAÇÕES
CONTIDAS NESTE MATERIAL PUBLICITÁRIO E NO PROSPECTO PRELIMINAR ESTÃO SUJEITOS À COMPLEMENTAÇÃO, CORREÇÃO OU MODIFICAÇÃO EM VIRTUDE DE
EXIGÊNCIAS DA CVM.
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Disclaimer
Esta apresentação não deve ser utilizada como base para qualquer acordo ou contrato. A decisão de investimento dos potenciais investidores nos CRI é de sua exclusiva
responsabilidade, podendo recorrer a assessores em matérias legais, regulatórias, tributárias, negociais, de investimentos, financeiras, até a extensão que julgarem necessária
para formarem seu julgamento para o investimento nos CRI.
Nem a Emissora, nem o Coordenador Líder atualizarão quaisquer das informações contidas nesta apresentação, inclusive, mas não se limitando, às informações prospectivas,
sendo certo que as informações aqui contidas estão sujeitas à alterações, sem aviso prévio aos destinatários desta apresentação. Ainda, as performances passadas dos Créditos
Imobiliários originados pela Ares Serviços Imobiliários Ltda. (“Cedente”) não são indicativas de resultados futuros.
Informações detalhadas sobre a Emissora, tais como seus resultados, negócios e operações podem ser encontrados no Formulário de Referência que se encontra disponível
para consulta no site da CVM: www.cvm.gov.br (neste website, acessar “Central de Sistemas", clicar em “Informações sobre Companhias", clicar em "ITR, DFP, IAN, IPE e outras
informações" buscar e clicar em “Ápice Securitizadora S.A.", selecionar “Formulário de Referência" e selecionar “Formulário de referência - Ativo” com data mais recente).
A decisão de investimento nos CRI é de sua exclusiva responsabilidade e demanda complexa e minuciosa avaliação de sua estrutura, bem como dos riscos inerentes ao
investimento. Recomenda-se que os potenciais investidores avaliem, juntamente com sua consultoria financeira e jurídica, até a extensão que julgarem necessário, os riscos de
inadimplemento, liquidez e outros associados a esse tipo de ativo. Ainda, é recomendada a leitura cuidadosa do Prospecto, do formulário de referência da Emissora e do termo
de securitização pelo investidor ao formar seu julgamento para o investimento nos CRI.
O presente documento não constitui oferta e/ou recomendação e/ou solicitação para subscrição ou compra de quaisquer valores mobiliários. As informações nele contidas não
devem ser utilizadas como base para a decisão de investimento em valores mobiliários. Recomenda-se que os investidores consultem, para considerar a tomada de decisão
relativa à aquisição dos valores mobiliários relativos à Oferta, as informações contidas no Prospecto, seus próprios objetivos de investimento e seus próprios consultores e
assessores antes da tomada de decisão de investimento.
O investimento em CRI não é adequado aos investidores que: (i) necessitem de liquidez com relação aos títulos adquiridos, uma vez que a negociação de certificados de
recebíveis imobiliários no mercado secundário brasileiro é restrita; e/ou (ii) não estejam dispostos a correr riscos relacionados à Devedora e ao setor imobiliário; e/ou (iii) não
tenham profundo conhecimento dos riscos envolvidos na operação ou que não tenham acesso à consultoria especializada. O Investidor deverá ler atentamente a seção "Fatores
de Risco" do Prospecto e o item 4 do Formulário de Referência da Emissora, que contém a descrição de certos riscos que podem afetar de maneira adversa o investimento em
CRI, antes da tomada de decisão de investimento.
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Disclaimer
A instituição financeira contratada para prestação de serviços de agente fiduciário e custodiante dos CRI é a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., sociedade
limitada com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ferreira de Araujo, nº 221, conjunto 93, CEP 05428-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.610.500/000188 (“Agente Fiduciário”). Os potenciais Investidores poderão ser atendidos por meio do telefone (11) 3030-7177, do website http://www.vortxbr.com, ou do e-mail:
agentefiduciario@vortxbr.com.
Atuação em outras emissões da Emissora: Para fins do parágrafo 3º, artigo 6º, da Instrução da CVM nº 583, de 20 de dezembro de 2016, o Agente Fiduciário atua como agente
fiduciário em outras emissões de valores mobiliários da Emissora, conforme indicadas no Anexo IX ao termo de securitização da Emissão e na seção “Relacionamentos – Entre a
Emissora e o Agente Fiduciário” do Prospecto.
Esta apresentação é estritamente confidencial e não é permitida a reprodução ou divulgação deste material a terceiros, a qualquer título, sem prévia e expressa autorização do
Coordenador Líder.
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A Construtora Tenda
Estrutura Acionária

Polo Capital

17,36%

Pátria

7,37%

Morgan
Stanley

Wishbone

5,80%

5,50%

BNP Paribas

Oceana

5,20%

6,21%

Diretoria e
Conselho de
Administração

0,17%

Outros

52,39%

100%
Tenda Negócios
Imobiliários S.A.

SPEs1

Fonte: Construtora Tenda, http://ir.tenda.com/Portuguese/home/default.aspx[ir.tenda.com] (neste website, acessar “Companhia” e, em seguida, “Estrutura Acionária”).
Nota: (1) A Construtora Tenda S.A. possui 83 Sociedades de Propósito Específico.
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A Construtora Tenda – Histórico

2017

2013

2012

20092011
2008

Fonte: Construtora Tenda, http://ir.tenda.com/Portuguese/home/default.aspx (neste website, acessar “Informações Financeiras”, “Apresentação Institucional” e, em seguida, clicar em “Apresentação
Institucional” referente ao ano de 2017).
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A Construtora Tenda – Visão Geral
Maiores Construtoras por Número de Lançamentos

Atuação nas Principais Regiões Metropolitanas do Brasil

LTM¹
Recife

4.435
394

367

110

89

0

0

HBOR3

EZTC3

RDNI3

PDGR3

RSID3

710

GFSA3

DIRR3

EVEN3

1.217 768

TCSA3

Salvador

1.447

TEND3

CYRE3

MRVE3

2.282

Belo
Horizonte

Curitiba²

Líder no MCMV Faixa 2 nas 6 Regiões em que Atua

Rio de Janeiro

Market share – MCMV Faixa 2 (%, a partir de 2016)

15,2%

Porto Alegre

5,5%

São Paulo

3,2%

19,3%
Outros

56,8%

10.369
unidades

~R$ 1,4
bilhões

~R$ 1,3
bilhões

Lançamentos LTM1

Lançamentos LTM1

Vendas Líquidas LTM1

Fonte: Construtora Tenda, http://ir.tenda.com/Portuguese/home/default.aspx (neste website, acessar “Informações Financeiras”, “Apresentação Institucional” e, em seguida, clicar em “Apresentação
Institucional” referente ao ano de 2017).
Nota: (1) Últimos doze meses Junho-17. (2) Nova regional com previsão de lançamento em 2017.
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A Construtora Tenda – Modelo de Negócios
Baixo Capital Empregado

Baixo Risco de Execução

Operação Simplificada

Replicabilidade

Giro do ativo

Previsibilidade

Ganhos de Escala

Melhoria Contínua

Estratégia
Focada

Legado (2007 – 2011)

Geografia

Presença Nacional

Foco em 6 regiões metropolitanas

Segmento

Foco generalizado (MCMV Faixas 2 e 3, SFH)

Foco exclusivo ao MCMV Faixas 1,5 e 2

Diversos tipos de plantas

Um produto padrão (térreo + 4 pavimentos)

Alvenaria Estrutural + Formas de Alumínio

Formas de Alumínio

Após o lançamento

Antes do lançamento

Pós-venda

Integrado com o processo de venda

Terceirizada + Lojas Próprias / Time de Vendas
Interno

Lojas Próprias / Equipe de Vendas Interna
(comissão vinculada ao repasse)

Produto

Pilares Operacionais

Modelo de Negócios (2013 – atualidade)

Métodos de Construção
Financiamento do
Empreendimento (Contratação)
Financiamento do Cliente
(Repasse)
Estrutura de Vendas

Fonte: Construtora Tenda, http://ir.tenda.com/Portuguese/home/default.aspx (neste website, acessar “Informações Financeiras”, “Apresentação Institucional” e, em seguida, clicar em “Apresentação
Institucional” referente ao ano de 2017).
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Mercado de Habitação Popular no Brasil
Parcela significativa das famílias formadas sem acesso a uma solução de moradia de mercado
Número de famílias por
faixa de renda (mil)
50.411

Mais de 4
salário
mínimos

64.358

Crescimento
médio anual
1.395

19.878

66

Solução de
Mercado

 Financiamento por bancos privados

527

MCMV
Faixa 2
(Aquisição
Subsidiada)





19.216
17.227

De 2 a 4
salários
mínimos

11.958

Até 2 salários
mínimos

19.237

27.253

802



As famílias adquirem o imóvel da construtora
O Agente Financeiro (Caixa/BB) aprova o crédito
Subsídio faz face à diferença entre a capacidade de pagamento e o
valor de mercado da propriedade
Fonte de financiamento primária: FGTS

95% não
 Projetos 100% adquiridos pelo governo
conseguem
financiamentos MCMV Faixa 1  As famílias são selecionadas aleatoriamente e pagam um valor
a taxas de
(Doação de
simbólico pela propriedade
mercado
Casas)
 Principal fonte de financiamento: Orçamento Geral da União

(OGU)
2001

2011

Em média, 1.352 milhões de novos domicílios são formadas anualmente no Brasil.
Fonte: IBGE (http://www.ibge.gov.br/home/default.php: neste website, clicar em “População” e “Pesquisas Anteriores” referente ao (i) ano de 2011, clicar em “Volume Brasil”, “Tabelas (em formato xls
compactado), “Brasil” e, por fim, em “6 – Famílias” e (ii) ao ano de 2001, clicar em “Plano Tabular” e em “6.1 - Famílias residentes em domicílios particulares e valor do rendimento médio mensal das famílias
residentes em domicílios particulares, por situação do domicílio, segundo as classes de rendimento mensal familiar”.
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Minha Casa Minha Vida: Visão Geral
MCMV: Comparação de Faixas 1 (0-2 s.m.3), 2 (2-4 s.m.3) e 3 (4-10 s.m.³)
Dados Históricos (2009 - 2016)

Composição média dos preços por fonte de financiamento
R$ ‘000

R$ 89 Bn

3.340.006

0,1%

9,0%

120,0

6,9%
55,6%
93,0%
35,3%
OGU¹ Subsídios

# Unidades Entregues
Faixa 1

Faixa 2

38,3

103,9

38,3

13,3
2,8

Faixa 1
OGU² Subsídios

Faixa 3

FGTS¹ Subsídios

Faixa 2
Financiamento Bancário

Programa MCMV – # de Unidades Contratadas
‘000 unidades
719
286
44
99
144
2009

103
277
339
2010

479
78
297
104
2011

Faixa 1

790
98
307
385
2012
Faixa 1,5

Faixa 2

913
94

569

282

37

537

331
200

2013

2014

407
41

382
68

349
17
2015

277
37
2016

Faixa 3

O Faixa 2 é um programa de baixo custo com benefícios sociais significativos: sentimento de propriedade do comprador, qualidade e localização em áreas bem inseridas na
malha urbana
Fonte: Ministério das Cidades – lei do acesso a informação. Nota: (1) Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); (2) Orçamento Geral da União (OGU); (3) S.M. = salários mínimos
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Minha Casa Minha Vida – Barreiras de Entrada
Barreiras de entrada levaram à concentração dos principais players no segmento Faixa 2 do MCMV
Lançamentos MCMV Faixa 2 – Companhias Públicas (R$ bilhões)
- 35%

10,5
7,6

7,4
6,0

3,5

4,9
3,5
2,2
0,3
2009

43%

3,9

1,0

0,2

2010

2011

2010 – Players MCMV Faixa 2

4,6

4,3

1,6

1,5

3,0
2012
Tenda

1,5

4,2

4,0

0,6

1,1

1,3

2014

2015

2016

4,1
0,3
3,2

2,5
0,3
2013
MRV

6,8

5,9
0,6

CAGR
10-16

CAGR
13-16

-8,4%

12,1%

-24,4%

-0,3%

+2,7%

+12,5%

+5,4%

+44,3%

Outros

78%

Outros

Barreiras à Entrada

2016 – Players MCMV Faixa 2

Eficiência na gestão de vendas e
contas a receber
Construção de baixo custo

Fonte: Construtora Tenda, http://ir.tenda.com/Portuguese/home/default.aspx (neste website, acessar “Informações Financeiras”, “Apresentação Institucional” e, em seguida, clicar em “Apresentação
Institucional” referente ao ano de 2017).
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Processo Construtivo
Domínio do processo construtivo e melhoria contínua permitindo manutenção de custo nominal nos últimos anos
Prazo médio Lançamento até Entrega de Obra

Custo de Construção versus INCC

Meses

Nominal, Base 100

16,5

16,2
13,8

Lançamento até Inicio Obra

97
mai/17
jun/17

mar/17

99 97
nov/16

jul/16

98
set/16

mai/16

99

97
jan/16

set/15

nov/15

96

mar/16

100
jul/15

100

mai/15

98

jan/15

2016

100

107

114

113

109

mar/15

100

jul/14

2015

4,1

mai/14

2014

1,1

mar/14

3,6

jan/14

100

106

set/14

102

nov/14

12,7

119 120 122

119

116

jan/17

12,4

12,6

Inicio Obra até Entrega
Custo de Construção

INCC

Fonte: Construtora Tenda, http://ir.tenda.com/Portuguese/home/default.aspx (neste website, acessar “Informações Financeiras”, “Apresentação Institucional” e, em seguida, clicar em “Apresentação
Institucional” referente ao ano de 2017).
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Dados Operacionais e Financeiros
Vendas Líquidas e VSO2 (R$ milhões; %)

Novos Lançamentos (R$ milhões)

44,2%

23,3%
77,6%

95,4%

339

1.089

1400

16,4%

1.343

1.016
10%

1200
1000

644

613

53,0%
32,3%

51,3%

39,5%

490

600

41%
59%

400
200

396
24%
76%

90%

50,00%

30,00%

726
0%

591
7%

800

748

40,0%

1.142
5%
95%

93%

10,00%

-10,00%

100%

-30,00%

0

2013

2014

2015

2016

6M16

-50,00%

2013

6M17

2014

2015
Novo Modelo

Despesas G&A e G&A / Receita (R$ milhões; %)
8,9%

6M17

VSO

Despesas S&M e S&M / Vendas Brutas (R$ milhões; %)
11,0%

7,0%

7,0%

97

87

250

250

9,5%

9,0%

5,0%

6M16

Legado

13,0%

13,0%
11,0%

2016

84

200

9,0%

5,9%

5,7%

5,1%

3,0%

40

45

1,0%

5,8%

150

5,0%

84

7,2%

7,0%

100

78

3,0%

53

5,4%
65

6,3%

5,7%

90
40

7,1%

150
63

2013

2014

2015

¹

2016

6M16

6M17

100

1,0%

50

-

-

50

-1,0%

-1,0%

200

2013

2014

2015

2016

S&M

S&M/Venda Bruta

6M16

6M17

G&A+Bonus
G&A+Bonus/Venda Bruta
Fonte: Construtora Tenda, http://ir.tenda.com/Portuguese/home/default.aspx (neste website, acessar “Informações Financeiras”, “Apresentação Institucional” e, em seguida, clicar em “Apresentação
Institucional” referente ao ano de 2017).
Nota: (1) Desconsiderando os gastos não recorrentes de 6,0mi referente a segregação das marcas Tenda e Gafisa; (2) Vendas sobre oferta.
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Dados Operacionais do Setor

21,3%

GFSA3

24,8%
33,8%

EVEN3

35,4%

RDNI3
TCSA3

HBOR3
RSID3
PDGR3

51,4%
53,6%
63,0%
68,1%
95,3%

%
No
segmento
popular

R$ milhões

GFSA3
DIRR3

GFSA3

6,9%
7,0%

RSID3

7,4%

MRVE3
RDNI3
EVEN3

PDGR3

TEND3
MRVE3
RDNI3
GFSA3
EVEN3
DIRR3
CYRE3
TCSA3
RSID3
HBOR3
EZTC3
PDGR3

%

4,5%

TEND3

HBOR3

LTM¹

2.208
1.277
970
858
547
463
274
267
251
70
40

Velocidade sobre Oferta (VSO)

4.278

8,1%
9,7%

10,4%
10,9%
11,6%

1st

53,9%
42,9%
41,5%
36,8%
31,0%
29,3%
29,1%
27,6%
22,9%
13,3%
5,6%
1,7%

5,5%

TEND3

5,5%
9,6%

RSID3
HBOR3
RDNI3

EVEN3
DIRR3
PDGR3

No
segmento
popular

%
%

5,2%

MRVE3

TCSA3

LTM¹

MRVE3

1st

MRVE3
CYRE3
TEND3
EVEN3
GFSA3
DIRR3
TCSA3
HBOR3
RDNI3
RSID3
EZTC3
PDGR3

G&A sobre Vendas Brutas

20,7%

Selling sobre Vendas Brutas

TEND3

R$ milhões

LTM¹

ND²

LTM¹

4.435

Vendas Contratadas Líquidas

MRVE3
CYRE3
2.282
1.447
TEND3
EVEN3
1.217
DIRR3
768
GFSA3
710
TCSA3
394
HBOR3
367
EZTC3 110
RDNI3 89
PDGR3 0
ND²
RSID3 0

DIRR3

LTM¹

Distratos sobre Vendas Brutas

LTM¹

Lançamentos

Avaliando os indicadores de mercado, a Tenda figura entre as principais empresas do Setor

10,2%
11,8%
12,4%

13,5%
14,4%
19,9%

Nota: (1) Últimos doze meses até Junho de 2017; (2) Empresas não divulgaram vendas brutas.
Fonte: Relatório de administração das Companhias listadas.
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Dados Operacionais e Financeiros
Receita Líquida e Margem Bruta Ajustada (R$ milhões; %)
3500

26,9%

30,6%

33,3%

29,7%

-500

817

851

570

2013

2014

2015

Receita Líquida

200

3,5%

5,4%

495
6M16

639

6,3%

0%
30

57

13

40

-50%
-91

-300
-35% 2013
6M17

Margem Bruta Ajustada

-142
2014

-100%
2015

Lucro Líquido

Cash Generation (Burn) (R$ milhões)

2,6%

-24,9%

15%

1.053

2016

-11,1%

34,6%

15,0%

1500

Lucro Líquido e Margem Líquida (R$ milhões; %)

2016

6M16

6M17

Margem Líquida

Fluxo de Caixa Operacional (R$ milhões)
519

450

450

323

250

134

103

62

85

139

75

89

6M16

6M17

50

50
-150

212

250

1

2013

2014

2

-70
2015

-28

-150
2016

6M16

6M17

2013

2014

2015

2016

Fonte: Construtora Tenda, http://ir.tenda.com/Portuguese/home/default.aspx (neste website, acessar “Informações Financeiras”, “Apresentação Institucional” e, em seguida, clicar em “Apresentação
Institucional” referente ao ano de 2017).
Nota: (1) Ajustado pela aquisição e venda das ações de Alphavile e recompra das ações de Gafisa; (2) Ajustado pela redução de capital para Gafisa.
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Alavancagem e Lucratividade do Setor
A Tenda apresenta um balanço desalavancado, graças à contínua geração de caixa, obtendo resultados positivos nos últimos 12
meses.

HBOR3

80,7%

EVEN3

56,9%

TCSA3

46,3%

RDNI3

43,6%

CYRE3

27,6%

DIRR3

21,5%

MRVE3

7,2%

84

CYRE3

-92

DIRR3

-117

RDNI3

-132

EVEN3

-156

HBOR3
-563
-572

RSID3

TEND3

-15,9%²

GFSA3

LTM¹

-240

TCSA3

-10,6%
NA³

171

TEND3

EZTC3
PDGR3

562

EZTC3

113,2%

GFSA3

LTM¹

MRVE3

510,4%

Lucro Líquido (R$ milhões)

Dívida Líquida sobre Patrimônio Líquido

RSID3

PDGR3

-1.301
-4.966

Nota: (1) Últimos doze meses até Junho de 2017; (2) Ajustando a redução de capital para Gafisa valor seria de -6,6%; (3) PDG possui patrimônio líquido negativo, impossibilitando o cálculo.
Fonte: Relatório de administração das Companhias listadas.
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Estrutura da Oferta - Fluxograma
Fluxograma
Integralização das Debêntures

Integralização dos CRI

4

3
Emissão
de CCI

1

ARES SERVIÇOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.

Emissão de
Debêntures

5

2

3

Cessão dos
Créditos decorrentes
das Debêntures

Emissão dos
CRI

Pagamento das Debêntures

Investidores

6
Remuneração e Amortização dos CRI

Passo a Passo
1•

A Devedora realizará a emissão das Debêntures, não conversíveis em ações, da espécie sem garantia real ou fidejussória, a serem subscritas de forma privada pela Ares
Serviços Imobiliários Ltda. (“Cedente”);

2•

A Cedente subscreverá as Debêntures e, em seguida, emitirá a CCI, representativa de todos e quaisquer direitos creditórios, principais e acessórios, devidos pela Devedora
por força das Debêntures. A Cedente realizará, em favor da Securitizadora, a cessão onerosa e definitiva da CCI;

3•

A Emissora, por sua vez, vinculará a CCI aos CRI, por meio do Termo de Securitização, a ser celebrado entre a Emissora e o Agente Fiduciário, nos termos da Lei 9.514 e da
Instrução CVM 414. Os CRI serão distribuídos pelo Coordenador Líder aos Investidores, em regime de melhores esforços de colocação, sem prejuízo do Compromisso de
Subscrição;

4•

A Emissora pagará o Valor da Cessão em favor da Devedora, a cada Data de Integralização, por conta e ordem da Cedente. Nos termos do Contrato de Cessão, o pagamento
de cada parcela do Valor da Cessão implicará, para todos os fins, a integralização das Debêntures pela Emissora, por conta e ordem da Cedente, em quantidade proporcional
ao Valor da Cessão devido;

5•
6•

O pagamento da amortização e remuneração das Debêntures serão realizados diretamente na Conta Centralizadora, na data de vencimento das Debêntures; e
O pagamento da amortização e Remuneração dos CRI são realizados pela Emissora aos Investidores com os recursos oriundos do pagamento da amortização e remuneração
das Debêntures pela Devedora.
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MATERIAL PUBLICITÁRIO
Termos e Condições
Devedora

Construtora Tenda S.A.

Emissora

Ápice Securitizadora S.A.

Crédito Imobiliário

Os créditos representados pela CCI e oriundos das Debêntures, com valor total da emissão de R$270.000.000,00, na Data de Emissão
das Debêntures, bem como todos e quaisquer outros encargos devidos por força da Escritura de Emissão de Debêntures, incluindo a
totalidade dos respectivos acessórios, tais como juros remuneratórios, encargos moratórios, multas, penalidades, indenizações,
despesas, custas, honorários, garantias e demais encargos contratuais e legais previstos na Escritura de Emissão de Debêntures.

Valor Total da Emissão

Na Data da Emissão, o valor correspondente a R$200.000.000,00, observado que: (i) a Oferta pode ser concluída mesmo em caso de
distribuição parcial dos CRI desde que haja colocação de CRI equivalentes a, no mínimo, o Montante Mínimo; e (ii) o valor total
originalmente ofertado poderá ser aumentado em até 35% (trinta e cinco por cento) mediante o exercício total ou parcial da Opção
de Lote Adicional e/ou da Opção de Lote Suplementar isto é, em até 70.000 CRI, equivalentes a R$70.000.000,00.

Valor Nominal Unitário

Na Data de Emissão, correspondente a R$1.000,00 (mil reais).

Regime de Colocação

Melhores esforços de colocação, sem prejuízo do Compromisso de Subscrição, conforme abaixo definido.

Compromisso de
Subscrição

O compromisso assumido pelo Coordenador Líder no Contrato de Distribuição de subscrever e integralizar CRI equivalentes à
diferença entre (i) 100.000 (cem mil) CRI; e (ii) a quantidade de CRI efetivamente subscrita e integralizada até a data de
encerramento do Prazo Máximo de Colocação, a ser exercido ao fim do Prazo Máximo de Colocação, desde que (a) tenham sido
atendidas as condições precedentes previstas no Contrato de Distribuição, (b) não tenham sido subscritos e integralizados CRI
equivalentes a, no mínimo, 100.000 (cem mil) CRI, e (c) desde que não ocorra neste período nenhuma ação da Standard & Poor’s
que rebaixe o rating da Devedora, resultando em um rating inferior a BBB+(Bra), em escala local, independentemente da
perspectiva.

Classificação de Risco

“brA+ (sf)”, atribuído pela Standard & Poor's Ratings do Brasil Ltda.
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Termos e Condições
Montante Mínimo

O montante de, no mínimo, R$100.000.000,00 (cem milhões de reais), equivalentes a 100.000 (cem mil CRI).

Remuneração

Os CRI farão jus a juros remuneratórios, incidentes de forma anual, ano base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, sobre o
Valor Nominal Unitário, correspondentes a 100% (cem por cento) da Taxa DI, acrescida exponencialmente de um spread de 0,90%
(zero vírgula nove por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculados a partir da Primeira Data de
Integralização até a data do efetivo pagamento, de acordo com a fórmula constante do Termo de Securitização.

Pagamento da Remuneração e da
Amortização dos CRI

A Remuneração e a Amortização dos CRI serão pagos em parcela única, na Data de Vencimento dos CRI.

Atualização Monetária

Os CRI não serão objeto de atualização monetária.

Distribuição e Negociação

B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.

Início do Período de Subscrição e
Integralização

17/10/2017.

Data de Emissão

06/09/2017.

Data de Vencimento

18/01/2021.

Agente Fiduciário e
Instituição Custodiante

Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Rua Ferreira de Araujo, nº 221, Conjunto 93, São Paulo – SP, CEP: 05428-000
At.: Sra. Marina Pañella / Flavio Scarpelli / Eugênia Queiroga
Telefone: (11) 3030-7177
Website: http://www.vortxbr.com/ | E-mail: agentefiduciario@vortxbr.com
Para fins do parágrafo 3º, artigo 6º, da Instrução da CVM nº 583, de 20 de dezembro de 2016, o Agente Fiduciário atua como agente
fiduciário em outras emissões de valores mobiliários da Emissora, conforme indicadas no Anexo IX do Termo de Securitização e na
seção “Agente Fiduciário” do Prospecto Preliminar.
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Termos e Condições
Assessor Legal do Coordenador Líder

Pinheiro Guimarães Advogados

Assessor Legal da Devedora

Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados

Coordenador Líder

XP Investimentos Corretora de Câmbio, de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Destinação de Recursos

Os recursos obtidos pela Emissora com a distribuição dos CRI, líquidos dos custos da distribuição, serão utilizados para o pagamento
do Valor da Cessão à Cedente, para aquisição do Crédito Imobiliário.
Os recursos obtidos pela Devedora com a emissão das debêntures serão destinados para financiamento dos empreendimentos
imobiliários listados no Anexo I do "Instrumento Particular de Escritura da 3ª (Terceira) Emissão de Debêntures, para Colocação
Privada, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária da Construtora Tenda S.A." (“Escritura de Emissão de Debêntures” e
"Empreendimento Imobiliário“, respectivamente) pela Devedora ou por suas controladas especificadas no Anexo I à Escritura de
Emissão de Debêntures ("SPEs Investidas"), sendo que, neste último caso, a Devedora deverá transferir os recursos obtidos por
meio da emissão das Debêntures para as SPE Investidas por meio de aporte de capital, mútuo ou adiantamento para futuro
aumento de capital, e tomar todas as providências para que elas os utilizem nos Empreendimentos Imobiliários, por meio do
pagamento de parcelas do valor de aquisição de terrenos ou construção e desenvolvimento de tais Empreendimentos Imobiliários,
no qual não está incluso: (a) o financiamento do reembolso de custos já incorridos e desembolsados pela Emissora ou pelas SPEs
Investidas referentes a tais Empreendimentos Imobiliários, e/ou, (b) o financiamento do reembolso de custos já incorridos e
desembolsados pela Devedora referentes à participação em tais sociedades de propósito específico. Os recursos líquidos obtidos
pela Devedora com a emissão das Debêntures somente serão destinados para despesas iniciadas a partir da data de integralização
das Debêntures, observado que tais recursos não serão utilizados para qualquer reembolso de despesas incorridas e desembolsadas
pela Devedora anteriormente à referida data.

Garantia

Não serão constituídas garantias específicas, reais ou pessoais, sobre os CRI ou sobre o Crédito Imobiliário.

Possibilidade de Amortização
Extraordinária dos CRI

Haverá o Resgate Antecipado dos CRI na ocorrência (i) da declaração de Vencimento Antecipado das Debêntures, nos termos da
Cláusula 5 da Escritura de Emissão de Debêntures; e (ii) do Resgate Antecipado das Debêntures, nos termos da Cláusula 4.9 da
Escritura de Emissão de Debêntures e (iii) do resgate antecipado facultativo das Debêntures, caso a Emissora realize uma Oferta de
Resgate Antecipado, nos termos da Cláusula 4.9.5. da Escritura de Emissão de Debêntures.

Público Alvo

Significam os investidores qualificados ou não, conforme definidos no artigo 9º-B e 9º-A da Instrução CVM 539.
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Fatores de Risco
1. RISCOS DA OPERAÇÃO
Não existe jurisprudência firmada acerca da securitização, o que pode acarretar
perdas por parte dos Investidores
Toda a arquitetura do modelo financeiro, econômico e jurídico desta Emissão
considera um conjunto de rigores e obrigações de parte a parte estipuladas por meio
de contratos e títulos de crédito, tendo por diretrizes a legislação em vigor.
Em razão da pouca maturidade e da falta de tradição e jurisprudência no mercado de
capitais brasileiro em relação a estruturas de securitização, em situações de litígio
e/ou falta de pagamento poderá haver perda por parte dos Investidores em razão do
dispêndio de tempo e recursos para promoção da eficácia da estrutura adotada para
os CRI, na eventualidade de necessidade de reconhecimento ou exigibilidade por
meios judiciais de quaisquer de seus termos e condições específicos, ou ainda pelo
eventual não reconhecimento pelos tribunais de tais indexadores por qualquer razão.
O Crédito Imobiliário constitui o Patrimônio Separado, de modo que o atraso ou a
falta do recebimento dos valores decorrentes do Crédito Imobiliário, assim como
qualquer atraso ou falha pela Emissora, ou a insolvência da Emissora, poderá afetar
negativamente a capacidade de pagamento das obrigações decorrentes dos CRI
A Emissora é uma companhia securitizadora de créditos, tendo como objeto social a
aquisição e securitização de créditos por meio da emissão de títulos lastreados nesses
créditos, cujos patrimônios são administrados separadamente.
O Patrimônio Separado tem como única fonte os recursos decorrentes do Crédito
Imobiliário.
Qualquer atraso, falha ou falta de recebimento destes pela Emissora poderá afetar
negativamente a capacidade da Emissora de honrar as obrigações decorrentes dos
respectivos CRI, sendo que caso os pagamentos do Crédito Imobiliário tenham sido
realizados pela Devedora, na forma prevista no Contrato de Cessão, a Devedora não
terá qualquer obrigação de fazer novamente tais pagamentos.

Na hipótese de a Emissora ser declarada insolvente, o Agente Fiduciário deverá
assumir temporariamente a administração do Patrimônio Separado. Em assembleia,
os Titulares de CRI poderão deliberar sobre as novas normas de administração do
Patrimônio Separado ou optar pela liquidação deste, que poderá ser insuficiente para
quitar as obrigações da Emissora perante os respectivos Titulares de CRI.
Não realização adequada dos procedimentos de execução e atraso no recebimento
de recursos decorrentes do Crédito Imobiliário
A Emissora, na qualidade de cessionária do Crédito Imobiliário, e o Agente Fiduciário,
nos termos do artigo 12 da Instrução CVM 583, são responsáveis por realizar os
procedimentos de execução do Crédito Imobiliário, de modo a garantir a satisfação do
crédito dos Titulares de CRI, em caso de necessidade.
A realização inadequada dos procedimentos de execução do Crédito Imobiliário por
parte da Emissora ou do Agente Fiduciário, em desacordo com a legislação ou
regulamentação aplicável, poderá prejudicar o fluxo de pagamento dos CRI.
Adicionalmente, em caso de atrasos decorrentes de demora em razão de cobrança
judicial do Crédito Imobiliário também pode ser afetada a capacidade de satisfação do
crédito, afetando negativamente o fluxo de pagamentos dos CRI.
Risco de pagamento das despesas pela Devedora
Nos termos do Contrato de Cessão, todas e quaisquer despesas relacionadas à Oferta
e à Emissão, se incorridas, serão arcadas exclusiva diretamente, pela Devedora.
Adicionalmente, em nenhuma hipótese a Emissora possuirá a obrigação de utilizar
recursos próprios para o pagamento de Despesas.
Desta forma, caso a Devedora não realize o pagamento das Despesas, estas serão
suportadas pelo Patrimônio Separado e, caso este não seja suficiente, pelos Titulares
de CRI, o que poderá afetar negativamente os Titulares de CRI.
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Fatores de Risco
2. RISCOS DOS CRI E DA OFERTA
Riscos relacionados à Tributação dos CRI
Os rendimentos gerados por aplicação em CRI por pessoas físicas estão atualmente
isentos de imposto de renda, por força do artigo 3º, inciso II, da Lei 11.033, de 21 de
dezembro de 2004, conforme alterada, isenção essa que pode sofrer alterações ao
longo do tempo. Eventuais alterações na legislação tributária eliminando a isenção
acima mencionada, criando ou elevando alíquotas do imposto de renda incidentes
sobre os CRI, a criação de novos tributos ou, ainda, mudanças na interpretação ou
aplicação da legislação tributária por parte dos tribunais ou autoridades
governamentais poderão afetar negativamente o rendimento líquido dos CRI para
seus titulares, sendo certo que a Devedora não será responsável por qualquer
majoração ou cancelamento de isenção ou de imunidade tributária que venha a
ocorrer com relação aos CRI.
Falta de liquidez dos CRI
O mercado secundário de CRI não é tão ativo como o mercado primário e não há
nenhuma garantia de que existirá, no futuro, um mercado para negociação dos CRI
que permita sua alienação pelos subscritores desses valores mobiliários, caso decidam
pelo desinvestimento. Dessa forma, o investidor que subscrever ou adquirir os CRI
poderá encontrar dificuldades para negociá-los com terceiros no mercado secundário,
devendo estar preparado para manter o investimento nos CRI até a Data de
Vencimento.
Portanto, não há qualquer garantia ou certeza de que o titular do CRI conseguirá
liquidar suas posições ou negociar seus CRI pelo preço e no momento desejado, e,
portanto, uma eventual alienação dos CRI poderá causar prejuízos ao seu titular.
Risco de distribuição parcial e de redução de liquidez dos CRI
A presente Oferta poderá ser concluída mesmo em caso de Distribuição Parcial dos
CRI, desde que sejam subscritos e integralizados CRI equivalentes ao Montante
Mínimo, e respeitada a colocação de CRI equivalentes ao valor objeto do
Compromisso de Subscrição, caso esta seja exigível, nos termos do Contrato de
Distribuição. Adicionalmente, o Compromisso de Subscrição está condicionado a

determinados critérios, os quais, se não observados, resultarão na resilição de tal
compromisso.
Ocorrendo a Distribuição Parcial, os CRI que não foram colocados serão cancelados
após o término do período de distribuição, o que poderá afetar a liquidez dos CRI
detidos pelos Investidores.
Risco de Liquidez
Os CRI não poderão ser negociados no mercado secundário até a divulgação do
anúncio de encerramento, uma vez que só então poderá ser verificado o atendimento
às condições estabelecidas pelos subscritores nos respectivos boletins de subscrição.
Quórum de deliberação em Assembleia Geral
Algumas deliberações a serem tomadas em Assembleias Gerais são aprovadas por
maioria simples dos presentes nas respectivas Assembleias Gerais, e, em certos casos,
há a exigência de quórum qualificado, nos termos do Termo de Securitização e da
legislação pertinente. O titular de pequena quantidade de CRI pode ser obrigado a
acatar determinadas decisões contrárias ao seu interesse, não havendo mecanismos
de venda compulsória no caso de dissidência do titular do CRI em determinadas
matérias submetidas à deliberação em Assembleia Geral. Além disso, a
operacionalização de convocação e realização de Assembleias Gerais poderão ser
afetadas negativamente em razão da grande pulverização dos CRI, o que levará a
eventual impacto negativo para os titulares de CRI.
Indisponibilidade de Negociação dos CRI no Mercado Secundário até o Encerramento
da Oferta
Conforme previsto no item “Registro para Colocação e Negociação” do Prospecto, o
início da negociação na B3 (segmento CETIP UTVM) dos CRI ocorrerá apenas no 1° Dia
Útil subsequente à divulgação do Anúncio de Encerramento , conforme a seção
“Cronograma de Etapas da Oferta” do Prospecto, observado também o disposto no
artigo 48, inciso “II” da Instrução CVM 400. Nesse sentido, cada Investidor deverá
considerar essa indisponibilidade de negociação temporária dos CRI no mercado
secundário como fator que poderá afetar suas decisões de investimento.
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Ausência de diligência legal das informações do Formulário de Referência da
Emissora e ausência de opinião legal relativa às informações do Formulário de
Referência da Emissora
As informações do Formulário de Referência da Emissora não foram objeto de
diligência legal para fins desta Oferta e não foi emitida opinião legal sobre a
veracidade, consistência e suficiência das informações, obrigações e/ou contingências
constantes do Formulário de Referência da Emissora. Adicionalmente, não foi obtido
parecer legal do assessor jurídico da Oferta sobre a consistência das informações
fornecidas no prospecto e formulário de referência com aquelas analisadas durante o
procedimento de diligência legal na Emissora.
Os CRI poderão ser objeto de Resgate Antecipado, nos termos previstos no Termo de
Securitização, o que poderá impactar de maneira adversa na liquidez dos CRI no
mercado secundário
Conforme descrito na Cláusula 6 do Termo de Securitização, de acordo com
informações descritas na Seção "Informações Relativas aos CRI e à Oferta", item
"Resgate Antecipado dos CRI" no Prospecto, nos termos do Termo de Securitização,
haverá o Resgate Antecipado dos CRI na ocorrência (i) da declaração de vencimento
antecipado das Debêntures, nos termos da Cláusula 5 da Escritura de Emissão; (ii) do
resgate antecipado das Debêntures, nos termos da Cláusula 4.9 da Escritura de
Emissão; e (iii) de uma oferta de resgate antecipado das Debêntures, nos termos da
Cláusula 4.9.5 da Escritura de Emissão de Debêntures, conforme descritas no item
"Resgate Antecipado dos CRI" da seção "Informações Relativas aos CRI e à Oferta" do

Prospecto.
A ocorrência de qualquer dos eventos descritos acima deverá ser comunicada pela
Devedora à Emissora, em prazo de até 2 (dois) Dias Úteis de sua ocorrência. O
descumprimento desse dever de informar pela Devedora não impedirá o exercício de
poderes, faculdades e pretensões previstos na Escritura de Emissão de Debêntures e
nos demais Documentos da Operação, pela Emissora ou pelos Titulares de CRI,
inclusive o de declarar o vencimento antecipado das Debêntures, e
consequentemente, o Resgate Antecipado dos CRI.
O Resgate Antecipado dos CRI pode impactar de maneira adversa na liquidez dos CRI
no mercado secundário, podendo gerar dificuldade de reinvestimento do capital
investido pelos investidores à mesma taxa estabelecida para os CRI.
Não contratação de auditores independentes para emissão de carta conforto no
âmbito da Oferta
O Código de Oferta Públicas em seu Anexo I, Capítulo III, artigo 5º, parágrafo 4º, inciso
III, prevê a necessidade de manifestação escrita por parte dos auditores
independentes acerca da consistência das informações financeiras constantes do
Prospecto Preliminar com as demonstrações financeiras publicadas pela Emissora e
pela Devedora. No âmbito desta Emissão não houve a contratação dos auditores
independentes para emissão da carta conforto, nos termos acima descritos.
Consequentemente, os auditores independentes da Emissora e da Devedora,
conforme o caso, não se manifestaram sobre a consistência das informações
financeiras da Emissora e da Devedora constantes do Prospecto Preliminar.
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Eventual rebaixamento na classificação de risco dos CRI poderá dificultar a captação
de recursos pela Devedora, bem como acarretar redução de liquidez dos CRI para
negociação no mercado secundário e causar um impacto negativo relevante na
Devedora
Para se realizar uma classificação de risco (rating), certos fatores relativos à Emissora e
à Devedora e/ou aos CRI são levados em consideração, tais como a condição
financeira, administração e desempenho das sociedades e entidades envolvidas na
operação, bem como as condições contratuais e regulamentares do título objeto da
classificação. São analisadas, assim, as características dos CRI, bem como as obrigações
assumidas pela Emissora e pela Devedora e os fatores político-econômicos que podem
afetar a condição financeira da Emissora e da Devedora, dentre outras variáveis
consideradas relevantes pela Agência de Classificação de Risco. Dessa forma, as
avaliações representam uma opinião quanto a diversos fatores, incluindo, quanto às
condições da Devedora de honrar seus compromissos financeiros, tais como
pagamento do principal e juros no prazo estipulado relativos à amortização e
remuneração dos Créditos Imobiliários que lastreiam os CRI. Caso a classificação de
risco originalmente atribuída aos CRI e/ou à Devedora seja rebaixada, a Devedora
poderá encontrar dificuldades em realizar outras emissões de títulos e valores
mobiliários, o que poderá, consequentemente, ter um impacto negativo relevante nos
resultados e nas operações da Devedora e nas suas capacidades de honrar com as
obrigações relativas aos Créditos Imobiliários. Adicionalmente, alguns dos principais
investidores que adquirem valores mobiliários por meio de ofertas públicas no Brasil
(tais como entidades de previdência complementar) estão sujeitos a regulamentações
específicas que condicionam seus investimentos em valores mobiliários a
determinadas classificações de risco. Assim, o rebaixamento de classificações de risco
obtidas com relação aos CRI, assim como na classificação de risco corporativo da
Devedora, pode obrigar esses investidores a alienar seus CRI no mercado secundário,
podendo vir a afetar negativamente o preço desses CRI e sua negociação no mercado
secundário.
3. RISCOS DO CRÉDITO IMOBILIÁRIO

Ausência de garantia e risco de crédito da Devedora
Não foram constituídas garantias em benefício dos Titulares de CRI no âmbito da
Oferta. Portanto, os Titulares de CRI correm o risco de crédito da Devedora enquanto
única devedora das Debêntures, uma vez que o pagamento das remunerações dos CRI
depende do pagamento integral e tempestivo, pela Devedora, do Crédito Imobiliário.
A capacidade de pagamento da Devedora poderá ser afetada em função de sua
situação econômico-financeira, em decorrência de fatores internos e/ou externos, o
que poderá afetar o fluxo de pagamentos dos CRI.
O risco de crédito da Devedora e a inadimplência do Crédito Imobiliário pode afetar
adversamente os CRI
A capacidade do Patrimônio Separado de suportar as obrigações decorrentes da
emissão dos CRI depende do adimplemento, pela Devedora, dos pagamentos
decorrentes do Crédito Imobiliário.
O Patrimônio Separado, constituído em favor dos Titulares de CRI, não conta com
qualquer garantia ou coobrigação da Emissora. Assim, o recebimento integral e
tempestivo pelos Titulares de CRI dos montantes devidos dependerá do
adimplemento do Crédito Imobiliário, pela Devedora, em tempo hábil para o
pagamento dos valores devidos aos Titulares de CRI. Eventual inadimplemento dessas
obrigações pela Devedora e/ou pela Cedente poderá afetar negativamente o fluxo de
pagamentos dos CRI e a capacidade do Patrimônio Separado de suportar suas
obrigações, conforme estabelecidas no Termo de Securitização.
Ademais, é importante salientar que não há garantias de que os procedimentos de
cobrança judicial ou extrajudicial do Crédito Imobiliário serão bem-sucedidos.
Portanto, uma vez que o pagamento da Remuneração e Amortização dos CRI depende
do pagamento integral e tempestivo pela Devedora do respectivo Crédito Imobiliário,
a ocorrência de eventos internos ou externos que afetem a situação econômicofinanceira da Devedora e suas respectivas capacidades de pagamento poderão afetar
negativamente o fluxo de pagamentos dos CRI e a capacidade do Patrimônio Separado
de suportar suas obrigações, conforme estabelecidas no Termo de Securitização.
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O pagamento do Valor da Cessão depende da implementação de condições
precedentes, estabelecidas no Contrato de Cessão, que podem não se verificar
O pagamento do Valor da Cessão pela Emissora à Cedente será de forma fracionada,
conforme ocorra a liquidação dos CRI, nos termos da Cláusula 3.1 do Contrato de
Cessão.
O pagamento do Valor da Cessão somente será realizado pela Emissora após o
atendimento das condições precedentes previstas na Cláusula 3.5 do Contrato de
Cessão, conforme descritas no item “Condições Precedentes” da seção “Sumário dos
Principais Instrumentos da Oferta ─ Contrato de Cessão” do Prospecto.
A não verificação total das condições precedentes elencadas na Cláusula 3.5 do
Contrato de Cessão poderá impedir o pagamento do Valor da Cessão, com impacto
aos Titulares de CRI, tendo em vista que a cessão do Crédito Imobiliário e,
consequentemente, o lastro dos CRI, estarão comprometidos.
Risco de originação e formalização do Crédito Imobiliário
A CCI representa o Crédito Imobiliário, oriundo das Debêntures. Problemas na
originação e na formalização do Crédito Imobiliário podem ensejar o inadimplemento
do Crédito Imobiliário, além da contestação de sua regular constituição por terceiros,
causando prejuízos aos Titulares de CRI.
Risco de Vencimento Antecipado ou Resgate Antecipado do Crédito Imobiliário
A Emissora será responsável pela cobrança do Crédito Imobiliário, conforme descrito
na Cláusula 2.3.1 do Termo de Securitização. Adicionalmente, nos termos do artigo 12
da Instrução CVM 583, em caso de inadimplemento nos pagamentos relativos aos CRI,
o Agente Fiduciário deverá realizar os procedimentos de execução do Crédito
Imobiliário, e pagamento antecipado dos CRI. Nesse caso, poderá não haver recursos
suficientes no Patrimônio Separado para a quitação das obrigações perante os
Titulares de CRI. Consequentemente, os Titulares de CRI poderão sofrer perdas
financeiras em decorrência de tais eventos, inclusive por tributação, pois (i) não há
qualquer garantia de que existirão outros ativos no mercado com risco e retorno
semelhante aos CRI; (ii) a rentabilidade dos CRI poderia ser afetada negativamente; e
(iii) a atual legislação tributária referente ao imposto de renda determina alíquotas

diferenciadas em decorrência do prazo de aplicação, o que poderá resultar na
aplicação efetiva de uma alíquota superior à que seria aplicada caso os CRI fossem
liquidados na sua Data de Vencimento.
Na ocorrência de Resgate Antecipado Total das Debêntures ou verificação de um dos
Eventos de Vencimento Antecipado das Debêntures, seja de forma automática ou
não-automática, conforme disposto na Escritura de Emissão de Debêntures, tal
situação acarretará em redução do horizonte original de investimento esperado pelos
Titulares de CRI.
Riscos Relativos à Responsabilização da Emissora por prejuízos ao Patrimônio
Separado
Nos termos do Parágrafo Único do Artigo 12 da Lei 9.514/1997, a totalidade do
patrimônio da Emissora responderá pelos prejuízos que esta causar por
descumprimento de disposição legal ou regulamentar, por negligência ou
administração temerária ou, ainda, por desvio da finalidade do Patrimônio Separado.
No entanto, o capital social da Emissora é, nesta data, de R$400.000,00 (quatrocentos
mil reais), que corresponde à pouco mais de 0,26% (vinte e seis centésimos por cento)
do total da Emissão. Sendo assim, caso a Emissora seja responsabilizada pelos
prejuízos ao Patrimônio Separado, o patrimônio da Emissora não será suficiente para
indenizar os Titulares dos CRI.
Ausência de Coobrigação da Emissora
O Patrimônio Separado constituído em favor dos Titulares dos CRI não conta com
qualquer garantia flutuante ou coobrigação da Emissora. Assim, o recebimento
integral e tempestivo pelos Titulares de CRI dos montantes devidos conforme o Termo
de Securitização depende do recebimento das quantias devidas em função do Crédito
Imobiliário, em tempo hábil para o pagamento dos valores decorrentes dos CRI. A
ocorrência de eventos que afetem a situação econômico-financeira da Devedora,
como aqueles descritos nesta Seção, poderá afetar negativamente o Patrimônio
Separado e, consequentemente, os pagamentos devidos aos Titulares dos CRI.
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Riscos de Formalização do Lastro da Emissão
O lastro da CCI é composto pelas Debêntures. Falhas na constituição ou formalização
da Escritura de Emissão de Debêntures ou da CCI, de sua cessão, bem como a
impossibilidade de execução específica de referidos títulos e dos Créditos Imobiliários,
caso necessária, também podem afetar negativamente o fluxo de pagamentos dos
CRI.
Risco de Adoção da Taxa DI para cálculo da Remuneração
A Súmula nº 176, editada pelo Superior Tribunal de Justiça, enuncia que é nula a
Cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela Anbid/B3
(segmento CETIP UTVM), tal como o é a Taxa DI divulgada pela B3 (segmento CETIP
UTVM) (sucessora da CETIP). A referida súmula decorreu do julgamento de ações
judiciais em que se discutia a validade da aplicação da Taxa DI divulgada pela B3
(segmento CETIP UTVM) em contratos utilizados em operações bancárias ativas. Há a
possibilidade de, numa eventual disputa judicial, a Súmula nº 176 vir a ser aplicada
pelo Poder Judiciário para considerar que a Taxa DI não é válida como fator de
remuneração dos CRI e das Debêntures, ou ainda, que a remuneração dos CRI e das
Debêntures deve ser limitada à taxa de 1% (um por cento) ao mês. Em se
concretizando referida hipótese, o índice que vier a ser indicado pelo Poder Judiciário
para substituir a Taxa DI, poderá conceder aos Titulares de CRI juros remuneratórios
inferiores à atual taxa de Remuneração, bem como limitar a aplicação de fator de
juros limitado a 1% (um por cento) ao mês, nos termos da legislação brasileira
aplicável à fixação de juros remuneratórios.
Não realização adequada dos procedimentos de execução e atraso no recebimento
de recursos decorrentes dos Créditos Imobiliários
A Emissora, na qualidade de titular do Crédito Imobiliário e o Agente Fiduciário, nos
termos da Instrução CVM 583, são responsáveis por realizar os procedimentos de
cobrança e execução do Crédito Imobiliário de modo a garantir a satisfação do crédito
dos Titulares de CRI. A realização inadequada dos procedimentos de execução do
Crédito Imobiliário, por parte da Emissora ou do Agente Fiduciário, em desacordo com
a legislação ou regulamentação aplicável, poderá prejudicar o fluxo de pagamento dos
CRI. Adicionalmente, em caso de atrasos decorrentes de demora em razão de

cobrança judicial do Crédito Imobiliário, a capacidade de satisfação do crédito pode
ser impactada, afetando negativamente o fluxo de pagamentos dos CRI.
Risco de Concentração e efeitos adversos na Remuneração e Amortização
O Crédito Imobiliário é devido, em sua totalidade, pela Devedora. Nesse sentido, o
risco de crédito do lastro dos CRI está concentrado na Devedora, sendo que todos os
fatores de risco aplicáveis a ela, a seu setor de atuação e ao contexto macro e
microeconômico em que ela está inserida são potencialmente capazes de influenciar
adversamente a capacidade de pagamento do Crédito Imobiliário e,
consequentemente, a amortização e a remuneração dos CRI.
Riscos Relacionados à Devedora
O Novo Modelo (Fundamento) de negócios da Devedora foca exclusivamente em
empreendimentos imobiliários enquadrados na faixa 2 e faixa 1,5 do programa
Minha Casa Minha Vida. A não implementação, cancelamento, suspensão ou
escassez de recursos decorrentes desse programa poderá afetar a condução dos
negócios da Devedora e seus resultados
No final de março de 2009, o Governo Federal anunciou a criação do programa
habitacional “Minha Casa, Minha Vida”, tendo sido divulgada em 2010 a segunda fase
do programa que foi de 2011 a 2014. Tal programa, que também tem como meta
reduzir o déficit habitacional, compreende investimentos alocados para promover
financiamento e subsídio, através da Caixa Econômica Federal – CEF e do Banco do
Brasil, para construção e entrega das moradias para famílias com renda mensal entre
1 e 10 salários mínimos.
O Programa Minha Casa, Minha Vida fase III, criado em 2016, prevê a construção de 2
milhões de moradias até 2018. A terceira fase revisou as faixas de rendas e os
subsídios e traz a inclusão de nova faixa de renda dentro do programa, a faixa 1,5 para
rendas entre R$1.800 a R$2.350.
Em fevereiro de 2017 ocorreu à revisão dos parâmetros do Minha Casa, Minha Vida. A
faixa 1 não sofreu alterações mantendo o limite de renda de R$ 1,8mil; a faixa 1,5
passou de R$ 2,3mil para R$ 2,6mil; a faixa 2 de R$ 3,6mi para R$ 4,0mil; e a faixa 3 de
R$ 6,5mil para R$ 9,0mil.
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A partir da reestruturação do modelo de negócio em 2013, a Devedora passou a
desenvolver empreendimentos imobiliários exclusivamente enquadrados na faixa 2
do Programa Minha Casa Minha Vida. No final de 2016, a Devedora iniciou o
lançamento de projetos contendo unidades dentro da faixa 1,5 do Programa Minha
Casa Minha Vida, dado que esta faixa de atuação possui condições de operação
semelhantes à faixa 2, apenas com níveis diferentes de preço, renda e subsídios.
Reforça-se, porém, que esta faixa possuí meta e orçamentos limitados, o que poderá
restringir contratações nesta modalidade futuramente.
A Devedora depende, portanto, significativamente da disponibilidade de
financiamento para os seus clientes por meio do Programa Minha Casa Minha Vida do
Governo Federal. Dessa forma, a não implementação desse Programa, sua suspensão,
cancelamento ou qualquer atraso em seu cronograma poderá afetar de forma
significativa o crescimento da Devedora e seu desempenho financeiro.
Ainda mais, a escassez de financiamento pelo programa, o aumento nas taxas de
juros, a redução de prazo do financiamento, a redução do valor financiado por
unidade, a redução nos subsídios oferecidos e/ou a alteração de outras condições de
financiamento podem vir a afetar negativamente o desempenho do segmento e
impactar negativamente os resultados da Devedora.
A Devedora utiliza volume relevante de recursos do plano de apoio a produção com
financiamento à pessoa jurídica da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil
(“BB”), estando sujeita a mudanças institucionais e/ou operacionais nestes órgãos
públicos
A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil possuem diversos instrumentos de
financiamento, os quais são utilizados no segmento popular, no qual a Devedora atua.
Atualmente a Devedora obtém financiamento a seus empreendimentos apenas
através da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil.

Por serem bancos sujeitos a maior ingerência política, podem sofrer mudanças de
políticas de concessão de crédito que reduzam a disponibilidade ou os benefícios das
condições de tais financiamentos. A não-implementação, suspensão, interrupção ou
mudança significativa nestes financiamentos poderá afetar a estimativa de
crescimento dos negócios da Devedora, o que afetaria de forma adversa o seu
resultado financeiro. Da mesma forma, a suspensão, interrupção ou lentidão das
atividades da Caixa Econômica Federal e/ou do Banco do Brasil para a aprovação dos
projetos, concessão de financiamentos para os clientes da Devedora, medição da
evolução das obras, entre outras atividades, podem impactar negativamente as
operações da Devedora, sua capacidade financeira e seus resultados operacionais.
Tanto o financiamento de empreendimentos, quanto dos clientes utilizam, em sua
maioria, os recursos oriundos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O
FGTS é gerido e administrado por um Conselho Curador, sendo este um colegiado
tripartite composto por entidades representativas dos trabalhadores, dos
empregadores e representantes do Governo Federal. Por ser administrado em parte
pelo Governo Federal, pode sofrer mudanças em seus parâmetros capazes de
impactar adversamente o setor imobiliário e, consequentemente, a Devedora,
podendo, inclusive, o Governo Federal mudar sua designação para atender outras
demandas da economia, reduzindo os recursos disponíveis para o setor imobiliário,
em especial o de atuação da Devedora.
O financiamento ao segmento popular é realizado, em sua grande maioria, pela Caixa
Econômica Federal e Banco do Brasil. Qualquer mudança de cenário que modifique as
condições poderá fazer com que a Devedora busque novas formas de financiamento.
Contudo, a disponibilidade de recursos com condições semelhantes às ofertadas pela
Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil é restrita, o que poderá causar um efeito
adverso nos resultados da Devedora.
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A impossibilidade de a Devedora levantar capital suficiente para o financiamento de
seus empreendimentos poderá ocasionar atraso no lançamento de novos projetos e
afetar seus negócios
O contínuo desenvolvimento das atividades da Devedora demandará montantes
significativos de capital para financiar seus investimentos e despesas operacionais,
incluindo capital de giro. A Devedora poderá não obter tais montantes de capital ou
obtê-los em condições insatisfatórias. A Devedora poderá não conseguir gerar fluxo de
caixa suficiente a partir de suas operações para atender às suas exigências de caixa.
Ainda, suas necessidades de capital poderão diferir de forma substancial das
estimativas de sua administração, caso, por exemplo, as vendas e os repasses da
Devedora não atinjam os níveis planejados ou se tiver que incorrer em gastos
imprevistos ou realizar investimentos para manter a competitividade da Devedora no
mercado.
Caso isso ocorra, a Devedora poderá necessitar de capital ou financiamentos
adicionais antes do previsto ou ser obrigada a adiar alguns de seus novos planos de
incorporação ou, ainda, abrir mão de oportunidades de mercado. É provável que
futuros instrumentos de empréstimo, como linhas de crédito, contenham Cláusulas
restritivas principalmente devido à recente crise econômica e à falta de
disponibilidade de crédito e/ou exijam que a Devedora tenha que hipotecar ativos
como garantia dos empréstimos tomados. A impossibilidade de obter capital adicional
em termos satisfatórios poderá atrasar, impedir a expansão ou afetar adversamente
os negócios da Devedora.
Caso não seja possível implementar a estratégia de crescimento da Devedora, no
todo ou em parte, como planejado, o negócio, a situação financeira e os resultados
operacionais da Devedora podem ser afetados adversamente
A Devedora planeja ampliar seus negócios por meio de uma expansão seletiva, mas a
Devedora acredita haver concorrência crescente na aquisição de locais adequados
para a incorporação imobiliária, e por isso talvez não localize locais adicionais
adequados para a incorporação de novos empreendimentos ou outras oportunidades
de expansão satisfatórias. O atual momento positivo do segmento econômico no
Brasil, além de incentivar a expansão operacional dos atuais competidores nesse

mercado, acaba por incentivar outras companhias a retomar a atividade nesse
segmento, ou mesmo novos entrantes, o que pode afetar adversamente o negócio, a
situação financeira e os resultados operacionais da Devedora.
Há a possibilidade de que a Devedora encontre dificuldades operacionais em novas
regiões, já que não possui histórico de expansão geográfica e, ainda, de as margens de
rentabilidade nessas novas localidades serem menores do que o esperado,
inviabilizando ou tornando não vantajoso para Devedora a continuidade da expansão.
A estratégia de produção da Devedora exige escala mínima de operação em cada
mercado geográfico de atuação para gerar retorno atrativo aos acionistas
A Devedora tem como estratégia de produção a execução de suas obras através da
tecnologia de forma de alumínio, o que exige formação específica dos empregados da
obra e acarreta em maiores custos diretos. Dada a necessidade de especialização dos
empregados, o custo de mobilização e desmobilização de pessoal é alto, e manter os
colaboradores sem produzir gera perdas para a Devedora. Portanto, para que haja
competitividade de custos em relação às tecnologias conhecidas de mercado, a
Devedora precisa operar em uma escala mínima de produção. Caso esta escala
mínima não seja atingida, os resultados da Devedora e sua capacidade de crescimento
e de geração de retornos atrativos aos acionistas podem ser adversamente afetado.
Pelo fato de a Devedora reconhecer a receita de vendas proveniente de seus imóveis
segundo o método contábil da evolução financeira da obra, o ajuste do custo de um
projeto de incorporação poderá reduzir ou eliminar a receita e o lucro anteriormente
apurados
A Devedora reconhece a receita de venda de unidades com base no método contábil
da evolução financeira da obra, que exige o reconhecimento de seus resultados à
medida em que são incorridos os custos de construção. As estimativas de custo totais
são regularmente revisadas, conforme a evolução das obras, e os ajustes com base
nesta revisão são refletidos nos resultados da Devedora de acordo com o método
contábil utilizado. Na medida em que esses ajustes resultem em redução ou
eliminação do lucro anteriormente informado, a Devedora reconhecerá débito contra
o lucro, o que poderá prejudicar sua receita e lucros anteriormente estimados.
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Problemas relacionados ao cumprimento do prazo de construção e à conclusão dos
empreendimentos imobiliários da Devedora poderão prejudicar a reputação da
Devedora ou sujeitá-la a eventual imposição de indenização e responsabilidade civil
e diminuir sua rentabilidade
A qualidade da execução dos empreendimentos imobiliários e a conclusão dos
mesmos no prazo determinado constituem fatores importantes para a determinação
da reputação da Devedora e, consequentemente, das suas vendas e crescimento.
Podem ocorrer atrasos na execução de empreendimentos da Devedora ou defeitos
em materiais e/ou falhas de mão-de-obra. Quaisquer defeitos podem atrasar a
conclusão dos empreendimentos imobiliários da Devedora ou, caso sejam constatados
depois da conclusão, sujeitar a Devedora a ações judiciais cíveis propostas por
compradores ou inquilinos. Tais fatores também podem afetar a reputação da
Devedora como prestadora de serviços de construção de empreendimentos
imobiliários de terceiros, uma vez que a Devedora é responsável por garantir a solidez
da obra pelo período de 5 anos.
Podem ocorrer atrasos ou mesmo a impossibilidade de obtenção de licenças, alvarás
ou aprovações das autoridades competentes para os projetos de construção. Os
projetos também podem sofrer atrasos devido a condições meteorológicas adversas,
como desastres naturais, incêndios, atrasos no fornecimento de matérias-primas e
insumos ou mão-de-obra, acidentes, questões trabalhistas, imprevistos de
engenharia, ambientais ou geológicos, controvérsias com empresas contratadas e
subcontratadas, greves de colaboradores, subcontratados ou fornecedores, condições
imprevisíveis nos canteiros de obras ou arredores, questionamento de proprietários
de imóveis vizinhos, ou outros acontecimentos. Caso isso aconteça, a Devedora pode
ser obrigada a corrigir o problema antes de dar continuidade às obras, o que pode
atrasar a execução do empreendimento em questão. A ocorrência de um ou mais

desses problemas nos empreendimentos imobiliários da Devedora pode prejudicar a
sua reputação, as vendas futuras e o seu resultado financeiro.
A Devedora pode incorrer em custos, tanto na incorporação quanto na construção de
um empreendimento, que ultrapassem suas estimativas e prazos originais em razão
de aumentos da taxa de juros, custos de materiais, de mão-de-obra ou quaisquer
outros custos ou despesas e que não sejam passíveis de repasse aos compradores.
Os atrasos nas obras, escassez de mão-de-obra qualificada, custos excedentes ou
condições adversas podem aumentar os custos de incorporação dos
empreendimentos da Devedora. Além disso, o descumprimento do prazo de
construção e conclusão de um empreendimento pode gerar atrasos no recebimento
do fluxo de caixa, o que pode aumentar as necessidades de capital da Devedora, como
também gerar contingências com os compradores das unidades imobiliárias objeto
das incorporações, em função das entregas com atraso, o que poderá impactar
adversamente os resultados da Devedora.
Decisões desfavoráveis em processos judiciais, administrativos ou arbitrais podem
causar efeitos adversos para a Devedora
A Devedora é e poderá ser no futuro, ré em processos judiciais, administrativos e/ou
arbitrais, seja em matéria cível, tributária, trabalhista, societária, regulatória,
concorrencial, ambiental, dentre outras. A Devedora não pode garantir que os
resultados destes processos lhe serão favoráveis, ou, ainda, que manterá
provisionamento, parcial ou total, suficiente para todos os passivos eventualmente
decorrentes destes processos. Decisões contrárias aos interesses da Devedora, que
impeçam a realização dos seus negócios, como inicialmente planejados, ou que
eventualmente alcancem valores substanciais e não tenham provisionamento
adequado podem causar um efeito adverso nos negócios e na situação financeira da
Devedora.
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As atividades da Devedora estão sujeitas à regulamentação ambiental, o que pode
vir a aumentar o custo da Devedora e limitar o desenvolvimento de seus negócios
ou, de outra forma, afetar adversamente as suas atividades
As operações da Devedora estão sujeitas a leis e regulamentos ambientais federais,
estaduais e municipais. As normas ambientais podem acarretar atrasos nos projetos
desenvolvidos ou, ainda, fazer com que a Devedora incorra em custos significativos
para seu cumprimento. Além disso, a legislação ambiental pode proibir ou restringir
severamente a atividade de incorporação e construção em regiões ou áreas
ambientalmente sensíveis. As leis que regem o setor imobiliário brasileiro, assim
como as leis ambientais, tendem a se tornar mais restritivas e qualquer aumento de
restrições pode afetar adversamente a Devedora.
Adicionalmente, existe ainda a possibilidade das leis de zoneamento e proteção
ambiental serem alteradas após a aquisição de um terreno, bem como antes e
durante o desenvolvimento do projeto a ele atrelado, o que pode incorrer em atrasos
e modificações no objetivo comercial inicialmente projetado, resultando em um efeito
adverso para os negócios da Devedora e resultados estimados.
A Devedora é obrigada a obter licenças e autorizações de diversas autoridades
governamentais para desenvolver a sua atividade de incorporação imobiliária,
podendo novas leis ou regulamentos serem aprovados, implementados ou
interpretados de modo a afetar adversamente os resultados operacionais da
Devedora, conforme se tornem mais rígidas.
A perda de membros da administração da Devedora e/ou a incapacidade de atrair e
manter pessoal qualificado pode ter efeito adverso relevante sobre as atividades,
situação financeira e resultados operacionais
A capacidade da Devedora de manter sua posição competitiva depende em larga
escala dos serviços prestados pela sua administração e nenhum dos administradores
da Devedora está vinculado à Devedora por contrato de trabalho de longo prazo ou
via obrigação de não concorrência. Ainda, a Devedora não pode garantir que terá
sucesso em atrair e manter pessoal qualificado para integrar a sua administração e
acompanhar seu ritmo de crescimento. Assim, a perda de qualquer dos membros da
administração da Devedora ou a sua incapacidade de atrair e manter pessoal
qualificado pode causar um efeito adverso nas atividades, situação financeira e

resultados operacionais da Devedora.
A Devedora pode voltar a fazer parte do “Cadastro de Empregadores”, o que pode
afetar adversamente a imagem e consequentemente os negócios e a situação
financeira da Devedora
A Devedora figurou na lista dos empregadores que submetem empregados a
condições análogas a de escravo divulgada em 1º de julho de 2014 pelo “Cadastro de
Empregadores” cujo funcionamento era regulado pela Portaria Interministerial nº 2,
publicada em 12 de maio de 2011. Por esta razão a Devedora impetrou o Mandado de
Segurança nº 21.115 com fundamento na não observância pelo Ministro do Trabalho
do devido processo legal em ofensa à garantia constitucional da ampla defesa e do
contraditório, e ao que determina a Lei do Processo Administrativo (Lei nº
9.784/1999). Em 18 de julho de 2014 foi concedida a liminar para exclusão da
Devedora da mencionada lista.
Atualmente, o “Cadastro de Empregadores” de trabalhadores em condições análogas
ao escravo tem seu funcionamento regulado pela Portaria Interministerial nº 4
publicada em 13 de maio de 2016 (“Portaria nº 4/16”). Esta nova Portaria ainda não
prevê o procedimento para caracterização de “condições análogas a de escravo” e não
informa as regras de inclusão e exclusão no “Cadastro de Empregadores”. Diante da
falta de clareza e objetividade da Portaria que rege o funcionamento do “Cadastro de
Empregadores”, existe o risco de inclusão da Devedora neste Cadastro, caso em que a
Devedora poderá sofrer efeitos adversos em sua imagem, restrição de crédito e
autuações significativas, o que poderá afetar os negócios e resultados.
Ainda, em 27 de maio de 2016, a liminar antes obtida pela Devedora foi cassada em
virtude do Ministro ter considerado a perda do objeto da liminar em razão da
publicação da Portaria nº 4/16. A Devedora recorreu desta decisão e a liminar foi
restaurada em 30 de junho de 2016.
Decisões contrárias aos interesses da Devedora tais como as descritas acima, que
impeçam a realização dos seus negócios, como inicialmente planejados ou obtenção
de financiamentos, ou que eventualmente alcancem valores substanciais e não
tenham provisionamento adequado podem causar um efeito adverso nos negócios e
na situação financeira da Devedora
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O aumento de concorrência na Faixa 2 do Programa Minha Casa Minha Vida pode
prejudicar a estratégia de crescimento da Devedora
O setor imobiliário no Brasil é altamente competitivo e a Devedora pode perder sua
posição no mercado em certas circunstâncias. Com a recente paralisação de
contratações na Faixa 1 do Programa Minha Casa Minha Vida, empresas que
anteriormente atuavam nesse segmento podem migrar para as Faixas 2 e 3 do
programa, aumentando a concorrência na aquisição de terrenos, na contratação de
novos projetos com os agentes financiadores e na busca de compradores em
potencial. O ingresso de novos concorrentes na Faixa 2 do MCMV pode afetar os
resultados operacionais e financeiros da Devedora, caso a Devedora não seja capaz de
reagir às pressões de modo rápido e adequado. Além disso, os concorrentes poderão
ter acesso a recursos financeiros em melhores condições que a Devedora e,
consequentemente, estabelecer uma estrutura de capital mais adequada às pressões
de mercado, o que poderá ocasionar efeitos adversos nos resultados da Devedora.
A Devedora pode não dispor de seguro suficiente para se proteger contra perdas
substanciais
A Devedora mantém apólices de seguro com cobertura de certos riscos em potencial,
como danos patrimoniais, riscos de engenharia, incêndio, quedas, desmoronamentos,
raios, explosão de gás e prováveis erros de construção. Todavia, a Devedora não pode
garantir que a sua cobertura estará sempre disponível ou será sempre suficiente para
cobrir eventuais danos decorrentes de tais sinistros. Além disso, existem
determinados tipos de riscos que podem não estar cobertos por suas apólices, tais
como, exemplificativamente, guerra, caso fortuito, força maior ou interrupção de
certas atividades.
Ademais, a Devedora pode ser obrigada ao pagamento de multas e outras penalidades
em caso de atraso na entrega das unidades comercializadas, penalidades que não se
encontram cobertas pelas apólices de seguro da Devedora.
Adicionalmente, a Devedora não tem como garantir que, quando do vencimento de
suas atuais apólices de seguro, conseguirá renová-las em termos suficientes e
favoráveis. Por fim, sinistros que não estejam cobertos pelas apólices da Devedora ou
a impossibilidade de renovação de apólices de seguros podem afetar adversamente os
negócios ou a condição financeira da Devedora.

A Devedora pode vender partes do seu portfólio de terrenos localizadas em regiões
não estratégicas, em linha com suas estratégias futuras. Como resultado, a
Devedora prepara uma análise anual refletindo a imparidade do seu portfólio de
terrenos
Como parte da estratégia da Devedora de focar operações futuras em regiões já
testadas, e aonde a Devedora acredita que haja um potencial de construção civil com
base em oportunidades de mercado, a Devedora pode vender parte do portfólio de
terrenos localizados fora destas regiões. De acordo com o momento e precificação da
venda, a Devedora pode não obter o mesmo valor pago nos terrenos ou perder com
eventual valorização da região.
A depender da avaliação dos terrenos disponíveis para a venda e a depender de seu
valor de mercado na região em que se localiza, a Devedora pode ser obrigada a alterar
sua provisão para imparidade de terrenos e propriedades para venda, o que pode
acabar impactando os resultados da Devedora.
Com a separação dos negócios, a Devedora está mais suscetível a novas alianças de
acionistas, aquisições hostis, litígios entre acionistas e outras dificuldades
relacionadas à tomada de decisões.
A ausência de um acionista controlador ou de grupo titular de mais de 50% do capital
votante pode dificultar os processos de tomada de decisão, já que o quórum mínimo
exigido por lei para determinadas deliberações pode não ser alcançado. Como não há
um acionista controlador titular da maioria absoluta do capital votante, a Devedora e
seus acionistas não podem usufruir da mesma proteção dada pela Lei das Sociedades
por Ações contra abusos por parte de acionistas controladores e, consequentemente,
podem ter dificuldade na reparação por eventuais danos. O capital da Devedora é
pulverizado e caso um grupo de controle se forme a Devedora poderá sofrer
alterações súbitas e inesperadas nas suas políticas e estratégias corporativas, inclusive
através da substituição de seus conselheiros ou diretores. Além disso, a Devedora fica
mais vulnerável a tentativas de aquisição hostil e a perturbações associadas com essas
tentativas. A Devedora também pode se tornar alvo de investimentos por parte de
investidores que tentem contornar as disposições do seu estatuto social que exige que
um acionista que adquira mais de 30% de ações da Devedora realize uma oferta
pública de aquisição de todas as ações.
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A Devedora não pode garantir que os investidores serão capazes de contornar
determinadas disposições que visam a obstar uma aquisição hostil em seu estatuto
social. Além disso, os acionistas podem votar para excluir ou alterar essas disposições
do estatuto social da Devedora. Qualquer mudança repentina ou inesperada na
equipe de gestão, na política empresarial, na orientação estratégica e em qualquer
disputa entre acionistas relativa aos seus respectivos direitos, podem afetar
adversamente os negócios e os resultados operacionais da Devedora.
A participação da Devedora em sociedades de propósito específico cria riscos
adicionais, incluindo possíveis problemas no relacionamento financeiro e comercial
com seus parceiros.
A Devedora investe em sociedades de propósito específico em conjunto com outras
incorporadoras imobiliárias e construtoras brasileiras. Os riscos inerentes às
sociedades de propósito específico incluem a potencial falência dos parceiros em suas
sociedades de propósito específico e a possibilidade de surgimento de interesses
econômicos ou comerciais divergentes ou incompatíveis entre a Devedora e referidos
parceiros. Caso um parceiro da sociedade de propósito específico não cumpra suas
obrigações ou fique financeiramente impossibilitado de arcar com sua parcela dos
aportes de capital necessários, a Devedora poderá ser obrigada a efetuar
investimentos adicionais ou a prestar serviços adicionais para compensar a falta de
aportes pelo mesmo. Ainda, os sócios de uma sociedade de propósito específico
poderão ser responsabilizados por obrigações da sociedade de propósito específico
em determinadas áreas, incluindo questões fiscais, trabalhistas, ambientais e
consumeristas. Tais eventos, se ocorrerem, poderão impactar adversamente os
negócios e os resultados da Devedora.
Os resultados da Devedora dependem dos resultados de suas sociedades de
propósito específico, os quais podem não estar disponíveis.
A Devedora opera por meio de sociedades de propósito específico. Sua capacidade de
cumprir com as suas obrigações financeiras e de pagar dividendos à sua acionista
depende do fluxo de caixa e dos lucros de tais sociedades, bem como da distribuição

desses lucros, sob a forma de dividendos, inclusive dividendos sob a forma de juros
sob capital próprio ou ainda de eventos de redução de capital. Algumas das suas
sociedades de propósito específico foram constituídas pela Devedora, juntamente
com outras incorporadoras e construtoras. A Devedora mantém o controle das contas
movimento das SPEs, sendo que tais sociedades não podem pagar dividendos, exceto
se todas as suas obrigações tiverem sido integralmente pagas ou os sócios tiverem
decidido de outra forma. Não há garantia de que tais recursos serão disponibilizados à
Devedora ou serão suficientes para o cumprimento das obrigações financeiras e para
o pagamento de dividendos ao acionista da Devedora. A não disponibilização destes
recursos ou sua insuficiência pode causar um efeito adverso relevante na situação
financeira e nos resultados operacionais da Devedora. Adicionalmente, caso a
regulamentação acerca da distribuição de lucro seja alterada, isto poderá causar um
efeito adverso relevante na situação financeira e nos resultados operacionais da
Devedora.
A implementação de novas tecnologias e métodos construtivos no novo modelo de
negócio planejado pela Devedora podem trazer riscos associados à assistência
técnica e manutenção.
Um dos pilares do “Fundamento”, novo modelo de negócio da Devedora, é executar
obras através da tecnologia de forma de alumínio. Por se tratar de tecnologia
envolvendo novos métodos construtivos, pode haver riscos associados à assistência
técnica e manutenção, incluindo erros de execução não vislumbrados ainda pela
Devedora, podendo ensejar passivos futuros que podem vir a afetar adversamente os
resultados da Devedora. Adicionalmente, por se tratar de relativamente nova
tecnologia, existem poucos fornecedores, nacionais e internacionais, qualificados para
o fornecimento de formas de alumínio. Problemas com estes fornecedores, incluindo
atrasos ou falha no fornecimento do material, no médio e longo prazo podem
impactar negativamente os negócios e operações da Devedora, por conta de atraso no
desenvolvimento de novos projetos, redução no volume de lançamentos e até mesmo
atraso para o início da construção de projetos já efetivamente aprovados e lançados.
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Aumentos no preço de matérias-primas podem elevar o custo de empreendimentos e
reduzir os lucros da Devedora.
As matérias-primas básicas utilizadas pela Devedora na construção de
empreendimentos imobiliários incluem concreto, blocos de concreto, aço, tijolos,
janelas, portas, telhas e tubulações, dentre outros. Aumentos no preço dessas e de
outras matérias-primas, incluindo aumentos decorrentes de escassez, impostos,
restrições ou flutuações de taxas de câmbio, podem aumentar o custo de
empreendimentos e afetar adversamente os negócios da Devedora.
A Devedora e suas subsidiárias podem figurar como responsáveis principais ou
solidárias das dívidas trabalhistas e previdenciárias de terceirizados.
Caso as empresas terceirizadas que prestam serviços à Devedora e às suas subsidiárias
não atendam às exigências da legislação trabalhista, a Devedora e as suas subsidiárias
podem ser consideradas solidária ou subsidiariamente responsáveis pelas dívidas
trabalhistas destas empresas, podendo, assim, ser autuadas e/ou obrigadas a efetuar
o pagamento de multas impostas pelas autoridades competentes. Em 31 de dezembro
de 2016, mais de 60% dos processos judiciais de natureza trabalhista que a Devedora
figurava como ré foram propostos por empregados de empresas terceirizadas,
resultantes da prestação de serviços em obras da Devedora totalizando R$4,9 milhões.
Dessa forma, a principal contingência trabalhista envolve a terceirização de serviços.
Na hipótese de a Devedora vir a ser responsabilizada por todas estas demandas, suas
atividades e resultados poderão sofrer um efeito adverso.
A Devedora e suas subsidiárias podem figurar como responsáveis solidárias pelos
danos ambientais causados por seus fornecedores
Na esfera civil, os danos ambientais implicam responsabilidade objetiva e solidária.
Isto significa que a obrigação de reparar a degradação causada poderá afetar a todos

aqueles que, direta ou indiretamente, contribuíram para a ocorrência do dano
ambiental, independentemente da comprovação de culpa dos agentes, o que poderá
afetar adversamente os resultados e atividades da Devedora. Ainda, a contratação de
terceiros para proceder a qualquer intervenção nos empreendimentos e atividades da
Devedora, tais como, gerenciamento de áreas contaminadas, supressão de vegetação,
construções ou disposição final de resíduos, não exime a responsabilidade da
Devedora por eventuais danos ambientais causados pela contratada. Caso a Devedora
seja responsabilizada por eventuais danos, seus resultados poderão ser adversamente
afetados.
Eventuais atrasos ou falhas na prestação de serviços pelas construtoras contratadas
pela Devedora podem ter um efeito adverso em sua imagem e em seus negócios e
sujeitá-la à imposição de responsabilidade civil.
Além de a Devedora construir diretamente, também terceiriza parte dos serviços de
construção de que necessita para desenvolver seus empreendimentos. Desse modo, o
prazo e a qualidade dos empreendimentos dos quais a Devedora participa dependem
certas vezes de fatores que estão fora do seu controle, incluindo,
exemplificativamente, a qualidade e a tempestividade da entrega do material de
construção para obras e a capacitação técnica dos profissionais e colaboradores
terceirizados contratados. Nos casos em que a construção seja realizada por terceiros,
podem ocorrer dificuldades na identificação de atrasos e falhas, e,
consequentemente, na sua correção. Eventuais falhas, atrasos ou defeitos na
prestação dos serviços pelas construtoras contratadas pela Devedora podem ter um
efeito negativo em sua imagem e no seu relacionamento com os clientes, podendo
impactar negativamente os negócios e as operações da Devedora.
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O setor imobiliário depende da disponibilidade de crédito, em especial para
empreendimentos no segmento popular.
Uma das principais estratégias da Devedora é operar no segmento popular, cujos
clientes dependem de empréstimos bancários para financiar a aquisição das unidades.
Tais financiamentos poderão não estar disponíveis para potenciais clientes, assim
como, mesmo se disponíveis, os termos destes financiamentos poderão não ser
atrativos. Mudanças nas regras do Sistema de Financiamento Imobiliário (“SFI”),
Sistema Financeiro de Habitação (“SFH”), e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(“FGTS”), a escassez de recursos do FGTS disponíveis no mercado para financiamento
ou qualquer aumento na taxa de juros podem prejudicar a capacidade ou a vontade
de potenciais clientes de financiar suas aquisições de imóveis, reduzindo, portanto, a
demanda por unidades comercializadas pela Devedora, ou ainda, pode ocasionar em
inadimplência daqueles compradores que, adquirindo o respectivo imóvel na planta,
não tem recursos próprios para quitar a parcela referente à escritura por ocasião da
entrega da unidade, caso o financiamento esperado não venha a ser aprovado pela
instituição financeira, o que poderá resultar em um efeito adverso sobre as atividades,
situação financeira e resultados operacionais da Devedora.
A Devedora está sujeita a riscos normalmente associados à concessão de
financiamentos. Caso ocorra uma taxa de inadimplência maior do que a estimada ou
se o custo destes financiamentos aumentar, os resultados da Devedora podem ser
afetados.
A Devedora e suas controladas permitem que os compradores das unidades de seus
respectivos empreendimentos efetuem pagamentos em parcelas ao longo do período
de obra. Consequentemente, a Devedora e suas controladas estão sujeitas aos riscos
inerentes a este negócio, incluindo o risco de inadimplência do principal e juros e o
risco de aumento do custo dos recursos por ela captados. Neste sentido, além da
incidência de taxa de juros fixada anualmente, os contratos de venda a prazo da
Devedora preveem, via de regra, atualização monetária variável de acordo com a
inflação. Caso haja um crescimento da taxa da inflação, o saldo devedor dos
empréstimos relacionados aos contratos de venda a prazo ora mencionados pode vir a
aumentar, o que pode causar um crescimento do índice de inadimplência de

pagamentos. Caso a taxa de inadimplência aumente entre os compradores, a geração
de caixa e, portanto, os resultados da Devedora, podem ser afetados. Após a entrega
das unidades adquiridas a prazo, a cobrança dos valores devidos ou a retomada da
propriedade, pela via judicial, está sujeita a um longo processo, com todos os custos a
ele associados. A Devedora não pode assegurar que será capaz de reaver o valor total
do saldo devedor ou, uma vez retomado o imóvel, assegurar que o venderá em
condições satisfatórias ou até mesmo se o venderá, o que pode impactar
adversamente os resultados da Devedora.
Ao concretizar o financiamento imobiliário do cliente ao longo da obra, o banco
financiador exige coparticipação da Devedora caso o cliente não faça os
pagamentos em dia para as parcelas vincendas no período de obras.
As condições de vendas da Devedora permitem ao cliente realizar o financiamento
imobiliário com o banco financiador mesmo sem o imóvel concluído. Durante o
período em que o imóvel permanece em construção, o cliente tem a responsabilidade
de efetuar os pagamentos dos juros do financiamento realizado, porém o banco
financiador exige coparticipação da Devedora, de forma que, durante o período de
obras, caso o cliente falte com o pagamento de parcela de juros, a Devedora deve
efetivar o pagamento pelo cliente, ficando a responsabilidade de cobrança a cargo da
Devedora. Somente a partir da conclusão da obra, quando se inicia a fase de
amortização da dívida do cliente, extingue-se a coparticipação da Devedora, sendo
responsabilidade do banco financiador a cobrança da dívida. A coparticipação da
Devedora durante o período de obras pode afetar negativamente os seus resultados
na hipótese de inadimplência de seus clientes.
A política de precificação e vendas da Devedora permite que parte do valor do
imóvel seja recebida após a conclusão do financiamento imobiliário do cliente.
A Devedora tem em sua política de precificação o recebimento de valores
diretamente dos clientes após o financiamento imobiliário. No momento do
financiamento imobiliário do cliente há a alienação do imóvel para o banco
financiador, não restando à Devedora nenhuma garantia real de valores futuros a
receber diretamente dos clientes. O inadimplemento por parte dos clientes pode
afetar adversamente os resultados da Devedora.
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O resultado reportado pela Devedora está sujeito ao cancelamento de vendas.
Até 2013, as vendas da Devedora não eram realizadas de forma integrada à concessão
de financiamento imobiliário ao cliente, aumentando o risco de cancelamento de
vendas por negativa de crédito dos bancos aos clientes a partir de perda de scoring.
Até o final de 2014, a Devedora teve períodos de vendas líquidas negativas
influenciadas pela resolução das vendas de períodos anteriores, resultado da
conclusão do financiamento imobiliário ou do cancelamento destas vendas. Em 31 de
dezembro de 2016 restavam pendentes R$69,6 milhões em VGV de unidades vendidas
até 2013 sem o concomitante financiamento imobiliário, a serem solucionadas nos
próximos anos. O cancelamento de vendas pode afetar adversamente os resultados
da Devedora.
A Devedora pode enfrentar dificuldades para localizar terrenos atraentes e
aumentos no preço de terrenos poderão elevar seu custo de vendas e diminuir seu
lucro.
O crescimento da Devedora depende, em grande parte, de sua capacidade de adquirir
terrenos a custo razoável. À medida em que outras incorporadoras entrarem no setor
brasileiro de incorporação de empreendimentos residenciais do segmento econômico
ou aumentarem suas operações nesse setor, os preços dos terrenos poderão subir
significativamente, podendo haver escassez de terrenos adequados em razão do
incremento da demanda ou da diminuição da oferta. A consequente elevação dos
preços de terrenos poderá aumentar o custo de vendas e diminuir os ganhos da
Devedora. A Devedora poderá, assim, ter dificuldade em dar continuidade à aquisição
de terrenos adequados por preços razoáveis no futuro, o que pode afetar
adversamente os seus negócios.
O negócio da Devedora e os resultados das suas operações podem ser afetados
negativamente por condições da economia, do mercado imobiliário e de outros
fatores.

A indústria de construção civil e incorporação imobiliária é cíclica e significativamente
influenciada por mudanças nas condições econômicas gerais e locais, tais como:
• níveis de emprego;
• crescimento populacional;
• confiança e demanda do consumidor;
• estabilidade dos níveis de renda e das taxas de juros;
• disponibilidade de financiamento para aquisição de áreas de terrenos residenciais
e disponibilidade de empréstimos para construção e aquisição de imóveis;
• estoque de moradias novas e existentes;
• perda de incentivos fiscais;
• oferta de imóveis para aluguel; e
• condições do mercado de revenda de imóveis.
Ainda, o valor de mercado de terrenos não incorporados, lotes a construir e unidades
disponíveis em estoque pode flutuar significativamente como resultado das mudanças
nas condições econômicas e no mercado imobiliário. Caso ocorram mudanças
adversas significativas nas condições econômicas ou do mercado imobiliário, a
Devedora pode ter que vir a vender empreendimentos com resultados abaixo do
esperado ou com perda, ou manter terrenos em estoque por mais tempo do que o
planejado. A crise financeira mundial de 2008 e a crise econômica e política no Brasil
desde meados de 2014 impactaram negativamente o Produto Interno Bruto brasileiro.
A volatilidade do mercado financeiro mundial pode causar impactos adversos nos
planos do governo brasileiro para a indústria da construção civil, além de poder gerar
efeito negativo nos negócios, na condição financeira e nos resultados operacionais da
Devedora.
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O setor imobiliário brasileiro é altamente competitivo e fragmentado. A Devedora
concorre com diversas incorporadoras em termos de disponibilidade e localização de
imóveis para incorporação, preço, captação de recursos, projeto, qualidade, reputação
e parcerias com outras incorporadoras. Como o setor de atuação da Devedora não
apresenta grandes barreiras para o ingresso de novas empresas concorrentes, até
mesmo empresas estrangeiras em parceria com incorporadoras brasileiras podem
ingressar neste setor, intensificando ainda mais a concorrência. Alguns de seus atuais
concorrentes podem dispor de mais recursos financeiros do que a Devedora. Caso a
Devedora não consiga competir de forma eficaz, seu negócio, sua situação financeira e
seus resultados operacionais poderão ser prejudicados.
A alteração das condições de mercado pode prejudicar a capacidade da Devedora de
vender seus empreendimentos e unidades disponíveis pelos preços previstos, o que
pode reduzir suas margens de lucro.
Na qualidade de incorporadora, a Devedora deve constantemente localizar e adquirir
novos terrenos para respaldar suas operações de incorporação. Existe uma defasagem
entre a data na qual a Devedora adquire um terreno para incorporação e a data de
entrega do empreendimento aos clientes. Em consequência, a Devedora enfrenta o
risco de declínio da demanda por unidades, do aumento dos custos de mão-de-obra,
insumos e matérias-primas, do aumento das taxas de juros, de flutuação das moedas e
da ocorrência de incertezas políticas durante esse período, bem como o risco de não
vender imóveis incorporados, terrenos não incorporados ou locais adquiridos para
incorporação residencial por preços ou margens de lucro previstos ou, ainda, dentro
dos prazos previstos. Em geral, despesas significativas relativas ao desenvolvimento
imobiliário, como custos de manutenção, custos de construção e pagamentos de
dívidas, não podem ser reduzidas caso haja diminuição das receitas da Devedora em
decorrência das alterações das condições da economia. O valor de mercado de

unidades disponíveis em estoque, de terrenos não incorporados e de locais para
incorporação residencial pode flutuar significativamente devido às alterações das
condições de mercado. Além disso, os custos de manutenção de unidades em estoque
(inclusive juros sobre recursos utilizados para aquisição de terrenos ou incorporação
residencial) podem ser significativos e prejudicar o desempenho da Devedora. Em
razão desses fatores, a Devedora pode ser forçada a vender imóveis residenciais ou
outros imóveis com prejuízo ou por preços que gerem margens de lucro mais baixas
do que as por ela previstas. Devido a esses fatores, a Devedora pode ser obrigada a
reduzir substancialmente o valor contábil de seus ativos imobiliários. A ocorrência de
tais eventos pode afetar adversamente os negócios e resultados da Devedora.
A não obtenção, atrasos, ou o cancelamento de licenças ou alvarás, podem impactar
os negócios da Devedora.
A implementação dos empreendimentos e projetos da Devedora está condicionada à
obtenção de licenças, autorizações e alvarás exigidos pela legislação aplicável perante
as autoridades governamentais competentes, tais como a regulamentação ambiental
e urbanística. Além disso, as atividades da Devedora estão sujeitas à fiscalização de
órgãos governamentais, como o Ministério Público e agências ambientais. A não
obtenção, atrasos ou a revogação dessas licenças, autorizações e/ou alvarás, por
qualquer razão, inclusive por ação do Ministério Público, poderá levar à interrupção
ou cancelamento definitivo da implementação e funcionamento dos
empreendimentos da Devedora, o que poderá causar impacto negativo em sua
imagem e reputação, além de efeitos adversos relevantes sobre as suas atividades e
negócios.
Ainda, o descumprimento da regulamentação poderá sujeitar a Devedora e seus
administradores a penalidades administrativas e criminais, bem como ao dever de
reparar eventuais danos causados por sua conduta.
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Alterações na legislação tributária podem aumentar a carga tributária e,
consequentemente, prejudicar a rentabilidade da Devedora.
Atualmente, a Devedora se beneficia de alguns incentivos fiscais, principalmente o
Regime Especial de Tributação – RET, os quais estão sujeitos à aprovação do Governo
Federal que regularmente introduz alterações nos regimes fiscais que, eventualmente,
podem aumentar a carga tributária da Devedora e de seus clientes, bem como
modificar ou suspender os benefícios. Essas alterações incluem modificações na
alíquota e/ou base de cálculo dos tributos e, ocasionalmente, a criação de impostos
temporários. Os efeitos de eventuais medidas de reforma fiscal, assim como
quaisquer outras possíveis alterações no sistema tributário brasileiro, não podem ser
quantificados. De qualquer forma, algumas dessas medidas podem ocasionar
aumentos da carga tributária total da Devedora, bem como a modificação e a
suspensão de benefícios, o que pode afetar negativamente seu desempenho
financeiro.
Se a Devedora ou suas controladas não observarem a regulamentação aplicável ou
ficarem sujeitas a regulamentação mais rigorosa, o negócio da Devedora pode ser
prejudicado. A Devedora e suas controladas estão sujeitas a várias leis e regulamentos
federais, estaduais e municipais, inclusive relativos à construção, zoneamento, uso do
solo, proteção do meio ambiente, proteção do patrimônio histórico, do consumidor,
da concorrência e de proteção aos direitos do trabalhador. Para que a Devedora e suas
controladas possam desenvolver as suas atividades, devem obter, manter e renovar
alvarás, licenças e autorizações de diversas autoridades governamentais. Caso a

Devedora e suas controladas não observem essas leis e regulamentos, ficarão sujeitas
à aplicação de multas, embargo de obras, cancelamento de licenças e à revogação de
autorizações ou outras restrições às suas atividades de incorporação de
empreendimentos, o que pode acarretar um impacto prejudicial sobre a situação
financeira da Devedora, sua imagem e reputação. Além disso, as controladas da
Devedora e suas contratadas e subcontratadas devem observar diversas
regulamentações trabalhistas, tributárias, ambientais e regulatórias. Caso tais
contratadas e subcontratadas não observem as referidas regulamentações, a
Devedora e suas controladas podem ficar sujeitas a responsabilidade subsidiária. Além
disso, a inobservância da regulamentação pelas contratadas e subcontratadas pode
implicar na responsabilidade objetiva e solidária da Devedora caso sejam identificados
danos ambientais. A regulamentação relacionada ao setor imobiliário brasileiro, bem
como a legislação ambiental, pode se tornar mais rígida no decorrer do tempo. Não é
possível garantir ao investidor que novas normas, mais rígidas, não serão aprovadas
ou, se aprovadas, não serão aplicáveis à Devedora e às suas controladas, ou que não
ocorrerão interpretações mais rígidas das leis e regulamentos existentes.
Adicionalmente, a Devedora não pode garantir que estas normas e regulamentos mais
rígidos não causarão atrasos em seus projetos ou que a Devedora conseguirá obter e
manter todas as licenças e autorizações necessárias para o desenvolvimento de suas
obras. A ocorrência de qualquer dos referidos eventos poderá exigir que a Devedora e
suas controladas utilizem fundos adicionais para cumprir as exigências decorrentes de
interpretações ou de novas normas, tornando a incorporação dos empreendimentos
da Devedora mais custosa, o que pode afetar adversamente os seus negócios.
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A Devedora poderá ser afetada por atividades de terceirização de processos de
negócios ou pela imposição de leis e normas regulamentares que proíbem ou
restringem referidas atividades, tornando a Devedora responsável por
contingências, obrigações e violações de leis trabalhistas e ambientais dos
fornecedores e prestadores de serviços da Devedora.
No Brasil, a terceirização de processos de negócios passou a ser regulamentada após a
publicação da Lei 13.429/2017, a qual alterou a Lei 6.019/1974. A partir da publicação
da referida Lei, passou a ser expressa a responsabilidade subsidiária da tomadora de
serviços referente às obrigações trabalhistas e previdenciárias no período em que
houve a prestação de serviços. Caso a Devedora venha a ser responsabilizada pelo
processo do fornecedor terceirizado - o qual é o responsável primário pelo
cumprimento das obrigações trabalhistas - fica assegurado à Devedora o direito de
regresso contra este. As principais atividades desenvolvidas por prestadores de
serviço terceirizados contratados pela Devedora estão relacionadas à construção de
empreendimentos imobiliários. Além disso, a Devedora poderá ser responsabilizada
caso seus fornecedores e terceiros contratados se envolvam, mesmo sem o
conhecimento da Devedora, em práticas ilegais ou não operem em conformidade com
a regulamentação aplicável, inclusive no que diz respeito às leis trabalhistas, tais como
condições de trabalho inseguras ou insalubres e de trabalho escravo. Qualquer
violação relevante das normas trabalhistas pelos fornecedores e terceiros contratados
pode afetar de forma adversa a reputação da Devedora e sua capacidade de obter
capital adicional. Potenciais contingências deste tipo são difíceis de prever e de
quantificar. Neste sentido, caso a Devedora seja condenada subsidiariamente ao
pagamento de quaisquer verbas ou benefícios trabalhistas de responsabilidade dos
prestadores de serviços da Devedora, ou se quaisquer de seus fornecedores ou
terceiros contratados se envolvam em práticas ilegais, os negócios, condição
financeira, resultados operacionais e reputação da Devedora poderão ser
adversamente afetados. Da mesma forma, a Devedora pode ser responsabilizada
solidariamente pelos danos ambientais causados por terceiros contratados para o

desenvolvimento de seus projetos.
A Devedora está sujeita à extensa legislação ambiental e se a Devedora ou suas
controladas não observarem a regulamentação aplicável ou ficarem sujeitas a
regulamentação mais rigorosa, o negócio da Devedora pode ser prejudicado.
A Devedora está sujeita a uma variedade de leis e regulamentos municipais, estaduais
e federais no que diz respeito à proteção do meio ambiente, bem como normas de
cunho urbanístico e restrições de zoneamento, conforme descrito abaixo. A legislação
ambiental aplicável poderá variar de acordo com a localização do empreendimento, as
condições ambientais do local, bem como os usos anteriores, atuais e futuros dos
imóveis. O cumprimento da legislação ambiental pode resultar em atrasos, em custos
significativos, bem como na proibição ou restrição do desenvolvimento de projetos.
Aquisições de imóveis são, em regra, condicionadas à obtenção das autorizações e
licenças ambientais necessárias antes da conclusão da transação. Ainda, a Devedora
está sujeita aos seguintes riscos relacionados aos aspectos ambientais:
Licenças e autorizações ambientais
O processo de licenciamento ambiental consiste, na maioria dos casos, em três fases:
(i) a licença prévia, (ii) a licença de instalação e (iii) a licença de operação. No processo
de licenciamento dos empreendimentos causadores de significativo impacto
ambiental – entendidos pela legislação ambiental como aqueles sujeitos a Estudo de
Impacto Ambiental e seu Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) – instalados a
partir de julho de 2000, é necessário, a título de compensação ambiental, a destinação
de recursos a serem fixados pelo órgão ambiental licenciador para a implantação e/ou
manutenção de uma Unidade de Conservação de Proteção Integral. A ausência de
licença ambiental para um projeto em que a legislação ambiental a exige,
independentemente de a atividade estar ou não causando danos ao meio ambiente, é
considerada infração ambiental, sujeitando o infrator a penalidades administrativas,
que podem variar de multa até a suspensão de atividades ou interdição definitiva da
construção do empreendimento, sem prejuízo da responsabilização na esfera criminal
e da obrigação de reparar e/ou indenizar eventuais danos ambientais causados.
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A implantação de empreendimentos imobiliários normalmente exige a execução de
terraplanagens, a destinação final ambientalmente adequada de resíduos, assim como
a supressão de vegetação. Essas atividades dependem da prévia autorização dos
órgãos ambientais competentes. Como condições para emissão de tais autorizações,
os órgãos ambientais competentes poderão estabelecer exigências técnicas e medidas
de compensação, tais como o plantio de árvores e, até mesmo, a aquisição de áreas
de florestas com extensão no mínimo equivalente às áreas impactadas. A execução
dessas atividades sem a autorização necessária caracteriza infração administrativa e
crime ambiental, sujeitando o responsável a sanções administrativas e penais, sem
prejuízo da responsabilização pela recuperação do dano ambiental causado na esfera
civil.
Descarte de resíduos
A legislação brasileira conta com diversas normas e procedimentos relativos à gestão
de resíduos sólidos. Todo o resíduo deve ser devidamente armazenado,
acondicionado, transportado, tratado e descartado a fim de evitar a ocorrência de
danos ambientais e, consequentemente, responsabilização ambiental.
A “Política Nacional de Resíduos Sólidos” (Lei Federal nº. 12.305/2010) e a Resolução
CONAMA nº. 307/2002 – alterada pelas Resoluções nº. 348/2004, 431/2011, 448/2012
e 469/2015 – regulam o manuseio dos resíduos sólidos gerados pelo setor da
construção civil, estabelecendo que as empresas são obrigadas a apresentar e possuir
um plano de gerenciamento desses resíduos aprovado pelo órgão ambiental
competente e deverão cumprir as condições e obrigações estabelecidas no referido
plano. O não cumprimento das referidas obrigações poderá resultar em
responsabilidade civil (obrigação de reparar/indenizar em caso de dano ambiental),
administrativa (por exemplo, multas, embargo das atividades, etc.) e, de acordo com
circunstâncias específicas, responsabilidade criminal.
Com relação à responsabilidade civil, a legislação brasileira adota o conceito de
responsabilidade objetiva, independente de culpa, e solidária por danos ambientais.
Portanto, a Devedora pode ser responsabilizada por qualquer dano ambiental que
possa surgir como resultado de suas atividades, inclusive o resíduo gerado na

construção de seus projetos. Da mesma forma, a contratação de terceiros para o
desenvolvimento das atividades necessárias ao bom andamento dos negócios da
Companhia, não a isenta da responsabilidade civil ambiental.
Áreas contaminadas
A Devedora e suas subsidiárias desenvolvem e constroem projetos em vários Estados
brasileiros e cada Estado possui sua Secretaria e/ou Agência Ambiental. A Secretaria
de Estado do Meio Ambiente de São Paulo - SMA e a Companhia Ambiental do Estado
de São Paulo - CETESB representam os principais órgãos ambientais do Estado de São
Paulo e vêm adotando procedimentos relativos à gestão de áreas contaminadas,
inclusive com a criação de normas ambientais para preservar a qualidade do solo e das
águas subterrâneas, bem como procedimentos a serem cumpridos caso a
contaminação seja confirmada, após a devida investigação. As normas estabelecidas
pela CETESB são utilizadas como referência pela maioria dos Estados brasileiros que
não possuem uma regulamentação específica sobre a gestão de áreas contaminadas.
Além disso, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano do
Rio de Janeiro e o Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro - INEA também
mantêm suas próprias normas de qualidade, associadas com aquelas estabelecidas
pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (“CONAMA”).
Caso áreas contaminadas sejam identificadas no desenvolvimento dos projetos, a
Devedora é obrigada a notificar as autoridades ambientais e, se necessário, a
cadastrar essas áreas na matrícula do imóvel. A Devedora pode vir a ser obrigada a
prosseguir com medidas reparadoras consideradas necessárias pelos órgãos
ambientais de modo a cumprir as normas técnicas estabelecidas em cada tipo de
projeto, mesmo que não tenha causado a contaminação, o que poderá resultar em
atrasos na conclusão do desenvolvimento do projeto e custos significativos. Além
disso, em determinados casos, poderá ser necessária a aprovação prévia dos órgãos
ambientais antes de serem providenciadas as medidas reparadoras. Todas as medidas
emergenciais para prevenir os riscos ao meio ambiente e à saúde pública, se exigidas,
deverão ser adotadas prontamente e às custas da Devedora.
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O não cumprimento das diretrizes estabelecidas pelas autoridades ambientais para o
gerenciamento de áreas contaminadas pode resultar em sanções criminais, bem como
penalidades administrativas, sem prejuízo da reparação dos danos ambientais na
esfera civil. Adicionalmente, caso as áreas contaminadas estejam situadas nas
propriedades onde os projetos da Devedora serão desenvolvidos, isto deverá ser
informado aos clientes, o que poderá ensejar em prejuízos aos negócios e à imagem
da Devedora.
Responsabilidade ambiental
A Constituição Federal Brasileira prevê que “as atividades nocivas ao meio ambiente
deverão sujeitar os infratores, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, às sanções
criminais e administrativas, independente da obrigação de reparar os danos
causados”. Portanto, a Constituição Federal Brasileira prevê a responsabilidade
ambiental em três esferas, distintas e independentes, quais sejam: i. civil; ii.
administrativa; e iii. criminal. Por exemplo, o pagamento de uma multa administrativa
não oferece isenção da obrigação de reparar ou indenizar por danos que possam ser
causados por conduta nociva ou por omissão, tampouco oferece isenção de possível
responsabilização criminal motivadas pelo mesmo evento.
Nesse contexto, acidentes ambientais podem incidir na responsabilização
administrativa e criminal da Devedora e de seus administradores, além da obrigação
de reparar a degradação causada ao meio ambiente e a terceiros afetados. A
responsabilidade civil ambiental no Brasil é considerada pela jurisprudência como
“propter rem”, ou seja, a responsabilidade é vinculada ao imóvel. Portanto, qualquer
pessoa que adquira um terreno ambientalmente degradado sucederá na
responsabilidade pela recuperação do meio ambiente e pela reparação de possíveis
danos à terceiros. Embora essa responsabilidade possa ser contratualmente
distribuída entre as partes, vinculada ao direito de regresso, a Devedora pode ser
responsável pela indenização e/ou reparação dos danos ambientais identificados no
imóvel, sendo que o conceito de comprador potencial de boa-fé não se aplica na
responsabilidade civil ambiental brasileira.
Além disso, a Lei Federal nº. 6.938/81 estabelece rigorosa responsabilidade pela
recuperação de danos ambientais ou, caso não seja possível, a compensação ou
indenização pelos referidos danos, com responsabilidade solidária e objetiva

estabelecida dentre todos aqueles que, direta ou indiretamente, contribuíram para a
degradação ambiental, independente do grau de participação no dano. Cada uma das
partes envolvidas poderá ser responsabilizada pelo valor total dos danos, sendo que a
legislação ambiental brasileira determina que a personalidade jurídica pode ser
desconsiderada sempre que a referida personalidade seja considerada um obstáculo
na recuperação dos danos ambientais. Consequentemente, a pessoa jurídica
controladora pode ser responsabilizada, apesar da condição jurídica de
responsabilidade limitada.
Na esfera administrativa, doutrina e a jurisprudência ainda não pacificaram o
entendimento a respeito da responsabilidade ambiental, isto é, se seria objetiva ou
subjetiva. As sanções administrativas são impostas pelas autoridades ambientais
competentes, de acordo com a legislação municipal e estadual aplicáveis ao caso, bem
como com base no Decreto Federal 6.514/2008, que “dispõe sobre as infrações e
sanções administrativas ao meio ambiente”. As referidas sanções poderão incluir,
dentre outras penalidades: (1) multas ajustadas de acordo com a gravidade dos fatos,
capacidade econômica e histórico do infrator, com a possibilidade de as referidas
multas dobrarem ou triplicarem, no caso de violações recorrentes; (2) embargo,
suspensão ou demolição de obras; e (3) perda ou restrição de incentivos e benefícios
fiscais.
A responsabilidade criminal ambiental, por sua vez, é subjetiva e decorre diretamente
da conduta ilegal do agente, com os crimes sendo, necessariamente, especificados na
legislação. A legislação brasileira permite que a responsabilidade criminal seja
atribuída às pessoas físicas e jurídicas. Quando a responsabilidade é atribuída à pessoa
jurídica, as pessoas físicas que tomaram a decisão que resultou na conduta criminal
(tais como, conselheiros, diretores, administradores, membros de entidades técnicas,
gerentes, agentes ou representantes) também poderão ser penalizadas, até a
extensão de sua culpa. Caso a Devedora e suas controladas não mantenham a
observância de todas as leis e regulamentos ambientais, estas ficarão sujeitas à
aplicação de multas, embargo de obras, revogação de licenças e autorizações ou
outras restrições às suas atividades de incorporação, construção, manutenção e venda
de empreendimentos, o que pode acarretar em um impacto prejudicial sobre a
situação financeira da Devedora, bem como para sua imagem e reputação.
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Decisões desfavoráveis em inquéritos, autos de infração e ações judiciais de cunho
ambiental podem causar efeitos adversos para a Devedora.
A Devedora é e poderá ser no futuro, ré em processos judiciais, administrativos e/ou
arbitrais em matéria ambiental. Ainda, a Devedora e suas controladas são partes em
determinados inquéritos (civis e policiais), autos de infração e ações judiciais de cunho
ambiental, que apuram a instalação de empreendimentos sem a competente licença
ambiental, operação em desacordo com as condicionantes da licença emitida e
eventuais danos ambientais causados pelas atividades da Devedora. Os resultados
desses processos podem ser desfavoráveis aos negócios e à imagem da Devedora,
podendo resultar na suspensão de suas atividades, até que sejam cumpridas as
determinações judiciais e/ou administrativas ou mesmo impossibilitar a continuidade
de determinado projeto. A Devedora não pode garantir que os resultados destes
processos lhe serão favoráveis, ou, ainda, que manterá provisionamento, parcial ou
total, suficiente para todos os passivos eventualmente decorrentes destes processos.
Decisões contrárias aos interesses da Devedora, que impeçam a realização dos seus
negócios, como inicialmente planejados, ou que eventualmente alcancem valores
substanciais e não tenham provisionamento adequado podem causar um efeito
adverso nos negócios e na situação financeira da Devedora.
A investigação em curso da operação “Lava Jato”, que envolve corrupção em
grandes empresas como Petrobras, Odebrecht e JBS poderá obstruir o crescimento
da economia brasileira e poderá exercer um efeito adverso sobre o negócio da
Devedora.
A Petrobras, Odebrecht, JBS e outras empresas brasileiras atuantes nos setores de
energia, infraestrutura e alimentício estão enfrentando investigações da CVM, da SEC
(Comissão de Valores Mobiliários dos EUA), da Polícia Federal e do Ministério Público

Federal, no que se refere a alegações de corrupção, no âmbito das investigações da
operação em curso denominada “Lava Jato” e seus desdobramentos. Os membros do
Governo Federal e do Poder Legislativo, bem como altos funcionários de grandes
empresas estatais, bem como empresas privadas, dentre elas, algumas do setor de
construção civil, têm enfrentado alegações de corrupção, notadamente através de
aceitação de subornos por meio de propinas em contratos de concessão pelo Governo
para as empresas de infraestrutura, petróleo e gás e da construção. O potencial
resultado destas investigações é incerto, mas já tiveram um impacto negativo sobre a
imagem e reputação das empresas implicadas, e sobre a percepção geral do mercado
da economia brasileira. Dependendo da duração e do resultado das referidas
investigações, as empresas envolvidas poderão enfrentar rebaixamentos das agências
de rating, restrições de financiamento e redução de sua receita.
Atualmente, os mercados brasileiros vêm experimentando uma maior volatilidade
devido às incertezas decorrentes da operação "Lava Jato" e seus desdobramentos,
com impacto sobre a economia brasileira e ambiente político. A Devedora não pode
prever se tais alegações irão conduzir a uma maior instabilidade política e econômica
ou se as novas alegações contra funcionários do governo vão surgir no futuro. Além
disso, a Devedora não pode prever o resultado de tais alegações, nem o seu efeito
sobre a economia brasileira. Os referidos processos, suas conclusões ou outras
alegações de conduta ilícita poderão exercer um efeito adverso sobre a economia
brasileira e sobre as perspectivas de crescimento no curto e médio prazo. As
condições macroeconômicas persistentemente fracas resultantes de, dentre outros
fatores, das investigações da operação Lava Jato e suas consequências, poderão
exercer, mesmo que de forma indireta, efeito adverso sobre o negócio da Devedora.
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4. RISCOS DO REGIME FIDUCIÁRIO
Risco da existência de credores privilegiados
A Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, ainda em vigor, em seu
artigo 76, caput, estabelece que “as normas que estabeleçam a afetação ou a
separação, a qualquer título, de patrimônio de pessoa física ou jurídica não produzem
efeitos com relação aos débitos de natureza fiscal, previdenciária ou trabalhista, em
especial quanto às garantias e aos privilégios que lhes são atribuídos”. Ademais, em
seu parágrafo único, o artigo 76 prevê que “desta forma permanecem respondendo
pelos débitos ali referidos a totalidade dos bens e das rendas do sujeito passivo, seu
espólio ou sua massa falida, inclusive os que tenham sido objeto de separação ou
afetação”.
Por força da norma acima citada, o Crédito Imobiliário e os recursos dele decorrentes
poderão ser alcançados por credores fiscais, trabalhistas e previdenciários da Emissora
e, em alguns casos, por credores trabalhistas e previdenciários de pessoas físicas e
jurídicas pertencentes ao mesmo grupo econômico da Emissora, tendo em vista as
normas de responsabilidade solidária e subsidiária de empresas pertencentes ao
mesmo grupo econômico existentes em tais casos.
Caso isso ocorra, concorrerão os detentores destes créditos com os titulares dos CRI,
de forma privilegiada, sobre o produto de realização do Crédito Imobiliário, em caso
de falência. Nesta hipótese, é possível que o Crédito Imobiliário não venha a ser
suficiente para o pagamento integral dos CRI após o pagamento daqueles credores.
5. RISCOS RELACIONADOS À CEDENTE
Possibilidade de o Crédito Imobiliário ser alcançado por obrigações da Cedente ou de
terceiros.
O Crédito Imobiliário que serve de lastro para a Emissão poderá vir a ser alcançado
por obrigações da Cedente ou de terceiros, tendo em vista que a cessão do Crédito
Imobiliário pela Cedente poderá ser declarada inválida ou tornada ineficaz, com
impactos negativos ao fluxo de pagamento dos CRI após a sua aquisição pela Emissora,
caso apurado em ação judicial própria que a cessão foi realizada em (i) fraude contra
credores, incluindo, sem limitação, o disposto no artigo 130 da Lei nº 11.101, de 9 de
fevereiro de 2005, se, no momento da cessão do Crédito Imobiliário, conforme

disposto na legislação em vigor, a Cedente estiver insolvente ou, em razão da cessão
do Crédito Imobiliário, passe a esse estado; (ii) fraude à execução em processos civil
e/ou trabalhista, (a) caso quando da cessão do Crédito Imobiliário a Cedente seja
sujeito passivo de demanda judicial capaz de reduzi-la à insolvência; (b) caso sobre o
Crédito Imobiliário penda, na data de aquisição, demanda judicial fundada em direito
real e (c) nos demais casos previstos em lei; (iii) fraude à execução fiscal, se a Cedente,
quando da cessão do Crédito Imobiliário, sendo sujeito passivo de débito para com a
Fazenda Pública por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa, não
dispuser de bens para total pagamento da dívida fiscal; (iv) caso o Crédito Imobiliário
já se encontre vinculado a outros negócios jurídicos, inclusive por meio da
constituição de garantias reais; ou (v) meio a um pedido de falência, recuperação
judicial ou extrajudicial da Cedente. Tais eventos podem afetar negativamente os
titulares dos CRI.
6. RISCOS RELACIONADOS À EMISSORA
Manutenção de Registro de Companhia Aberta
A Emissora possui registro de companhia aberta desde 25 de novembro de 2010,
tendo, no entanto, realizado sua primeira emissão de Certificados de Recebíveis
Imobiliários (CRI) no primeiro trimestre de 2013. A Emissora foi autorizada em 30 de
janeiro de 2015 a realizar emissões de Certificados de Recebíveis do Agronegócio
(CRA). A sua atuação como securitizadora de emissões de Certificados de Recebíveis
Imobiliários e de Certificados de Recebíveis do Agronegócio depende da manutenção
de seu registro de companhia aberta junto à CVM e das respectivas autorizações
societárias. Caso a Emissora não atenda aos requisitos da CVM em relação às
companhias abertas, sua autorização poderá ser suspensa ou mesmo cancelada,
afetando assim, as suas emissões de Certificados de Recebíveis Imobiliários e
Certificados de Recebíveis do Agronegócio.
Crescimento da Companhia e de seu Capital
O capital atual da Emissora poderá não ser suficiente para suas futuras exigências
operacionais e manutenção do crescimento esperado, de forma que a Emissora pode
vir a precisar de fonte de financiamento externo. Não se pode assegurar que haverá
disponibilidade de capital no momento em que a Emissora necessitar, e, caso haja, as
condições desta captação poderiam afetar o desempenho da Emissora.
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A Importância de uma Equipe Qualificada
A perda de membros da equipe operacional da Emissora e/ou a sua incapacidade de
atrair e manter pessoal qualificado pode ter efeito adverso relevante sobre as
atividades, situação financeira e resultados operacionais da Emissora. O ganho da
Emissora provém basicamente da securitização de recebíveis, que necessita de uma
equipe especializada, para originação, estruturação, distribuição e gestão, com vasto
conhecimento técnico, operacional e mercadológico de nossos produtos. Assim, a
eventual perda de componentes relevantes da equipe e a incapacidade de atrair
novos talentos poderia afetar a nossa capacidade de geração de resultado.
Originação de Novos Negócios e Redução na Demanda por Certificados de Recebíveis
A Emissora depende de originação de novos negócios de securitização imobiliária e do
agronegócio, bem como da demanda de investidores pela aquisição dos certificados
de recebíveis de sua emissão. No que se refere aos riscos relacionados aos
investidores, inúmeros fatores podem afetar a demanda dos investidores pela
aquisição de certificados de recebíveis imobiliários e certificados de recebíveis do
agronegócio. Por exemplo, alterações na legislação tributária que resulte na redução
dos incentivos fiscais para os investidores poderá reduzir a demanda dos investidores
pela aquisição de certificados de recebíveis imobiliários ou de certificados de
recebíveis do agronegócio. Caso a Emissora não consiga identificar projetos de
securitização atrativos para o mercado ou, caso a demanda pela aquisição de
certificados de recebíveis imobiliários ou de certificados de recebíveis do agronegócio
venha a ser reduzida, a Emissora poderá ser afetada.
Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial da Emissora.
Ao longo do prazo de duração dos certificados de recebíveis imobiliários ou dos
certificados de recebíveis do agronegócio, a Emissora poderá estar sujeita a eventos

de falência, recuperação judicial ou extrajudicial. Dessa forma, eventuais
contingências da Emissora, em especial as fiscais, previdenciárias e trabalhistas,
poderão afetar tais créditos, principalmente em razão da falta de jurisprudência em
nosso país sobre a plena eficácia da afetação de patrimônio.
Riscos relacionados a originação de novos negócios
A Emissora contrata prestadores de serviços terceirizados para execução de diversas
atividades tendo com a finalidade de atender o seu objeto social, tais como:
assessores jurídicos, agentes fiduciários, empresas prestadoras de serviços de
auditoria e cobrança de créditos pulverizados, agências classificadoras de risco, banco
liquidante, coordenador líder para distribuir os Certificados de Recebíveis Imobiliários
ou Certificados de Recebíveis do Agronegócio, entre outros. Caso a Emissora não
diversificar a contratação dos prestadores de serviço a Emissora poderá ficar
dependente de determinados fornecedores específicos, o que pode afetar os seus
resultados.
Riscos relacionados aos fornecedores da Emissora
A Emissora depende da originação de novos negócios de securitização imobiliária ou
de agronegócio, bem como da demanda de investidores pela aquisição dos
Certificados de Recebíveis de sua emissão. No que se refere aos riscos relacionados
aos investidores, diversos fatores podem afetar a demanda dos investidores pela
aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários ou de Agronegócio, por exemplo,
alterações na Legislação Tributária que resulte na redução dos incentivos fiscais para
os investidores o que pode reduzir a demanda dos investidores pela aquisição de
Certificados de Recebíveis Imobiliários ou de Certificados de Recebíveis do
Agronegócio reduzindo assim as emissões e como consequência as receitas da
Emissora.
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7. RISCOS RELACIONADOS AOS SETORES DA ECONOMIA NOS QUAIS A EMISSORA
ATUA
Política Econômica do Governo Federal
A economia brasileira tem sido marcada por frequentes, e por vezes, significativas
intervenções do Governo Federal, que modificam as políticas monetárias, de crédito,
fiscal e outras para influenciar a economia do Brasil.
As ações do Governo Federal para controlar a inflação e efetuar outras políticas,
envolveram no passado, controle de salários e preços, desvalorização da moeda,
controles no fluxo de capital e determinados limites sobre as mercadorias e serviços
importados, dentre outras. A Emissora não tem controle sobre quais medidas ou
políticas que o Governo Federal poderá adotar no futuro e não pode prevê-las. Os
negócios, os resultados operacionais e financeiros e o fluxo de caixa da Emissora
podem ser adversamente afetados em razão de mudanças na política pública federal,
estadual e/ou municipal, e por fatores como: (i) variação nas taxas de câmbio; (ii)
controle de câmbio; (iii) índices de inflação; (iv) flutuações nas taxas de juros; (v) falta
de liquidez nos mercados doméstico, financeiro e de capitais; (vi) racionamento de
energia elétrica; (vi) instabilidade de preços; (vii) política fiscal e regime tributário; e
(vii) medidas de cunho político, social e econômico que ocorram ou possam afetar o
País.
A incerteza quanto à implementação de mudanças por parte do Governo Federal nas
politicas ou normas que venham a afetar esses ou outros fatores no futuro pode
contribuir para a incerteza econômica no Brasil e para aumentar a volatilidade do
mercado de valores mobiliários brasileiro, sendo assim tais incertezas e outros
acontecimentos futuros na economia brasileira poderão prejudicar as atividades da
Emissora e seus resultados operacionais, e por consequência, o desempenho
financeiro dos Certificados de Recebíveis Imobiliários e dos Certificados de Recebíveis
do Agronegócio.

Medidas tomadas pelo Governo Federal para mitigar a inflação podem aumentar a
volatilidade do mercado de capitais brasileiro
Historicamente, o Brasil teve altos índices de inflação. A inflação e as medidas do
Governo Federal para combatê-la, combinadas com a especulação de futuras políticas
de controle inflacionário, contribuíram para a incerteza econômica e aumentaram a
volatilidade do mercado de capitais brasileiro. As medidas do Governo Federal para
controle da inflação frequentemente têm incluído a manutenção de política
monetária restritiva com altas taxas de juros, restringindo, assim a disponibilidade de
crédito e reduzindo o crescimento econômico. Futuras medidas tomadas pelo
Governo Federal, incluindo ajustes na taxa de juros, intervenção no mercado de
câmbio e ações para ajustar ou fixar o valor do Real, podem ter um efeito material
desfavorável sobre a economia brasileira e sobre os ativos que lastreiam esta Emissão.
Caso o Brasil venha a vivenciar uma significativa inflação no futuro, é possível que a
Emissora não seja capaz de acompanhar estes efeitos de inflação.
Flutuações das taxas de câmbio podem resultar em incertezas na economia
brasileira e no mercado brasileiro de capitais
A moeda brasileira tem historicamente sofrido frequentes desvalorizações. No
passado, o Governo Federal implementou diversos planos econômicos e fez uso de
diferentes políticas cambiais, incluindo desvalorizações repentinas, pequenas
desvalorizações periódicas (durante as quais a frequência dos ajustes variou de diária
a mensal), sistemas de câmbio flutuante, controles cambiais e dois mercados de
câmbio. As desvalorizações cambiais em períodos de tempo mais recentes resultaram
em flutuações significativas nas taxas de câmbio do Real frente ao Dólar em outras
moedas. Não é possível assegurar que a taxa de câmbio entre o Real e o Dólar irá
permanecer nos níveis atuais.
As depreciações do Real frente ao Dólar também podem criar pressões inflacionárias
adicionais no Brasil que podem afetar negativamente a liquidez da Emissora.
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Acontecimentos e a percepção de riscos em outros países, sobretudo em países de
economia emergente, podem prejudicar a liquidez dos valores mobiliários brasileiros
O valor de mercado dos títulos e valores mobiliários emitidos por companhias
brasileiras é influenciado pela percepção de risco do Brasil e de outras economias
emergentes e a deterioração dessa percepção poderá ter um efeito negativo na
economia nacional.
Acontecimentos adversos na economia e as condições de mercado em outros países
emergentes, especialmente da América Latina, poderão influenciar o mercado em
relação aos títulos e valores mobiliários emitidos por companhias brasileiras. Ainda
que as condições econômicas nesses países possam diferir consideravelmente das
condições econômicas no Brasil, as reações dos investidores aos acontecimentos
nesses outros países podem ter um efeito adverso no valor de mercado dos títulos e
valores mobiliários de emissores brasileiros.
No passado, o desenvolvimento de condições econômicas adversas em outros países
resultou, em geral, na saída de investimentos e, consequentemente, na redução de
recursos externos investidos no Brasil. A crise financeira originada nos Estados Unidos
no terceiro trimestre de 2008 resultou em um cenário recessivo em escala global, com
diversos reflexos que, direta ou indiretamente, afetaram de forma negativa o
mercado acionário e a economia do Brasil, tais como: oscilações nas cotações de
valores mobiliários de companhias abertas, falta de disponibilidade de crédito,
redução de gastos, desaceleração da economia, instabilidade cambial e pressão
inflacionária. Qualquer do acontecimentos acima mencionados poderá afetar o
mercado de capitais brasileiro e ocasionar uma redução ou falta de liquidez dos
Certificados de Recebíveis Imobiliários ou de Recebíveis do Agronegócio.
Efeitos da Elevação Súbita da Taxa de juros
A elevação súbita da taxa de juros pode reduzir a demanda do investidor por títulos e
valores mobiliários de companhias brasileiras e por títulos que tenham seu
rendimento pré-fixado em níveis inferiores aos praticados no mercado após a
elevação da taxa de juros. Neste caso, a liquidez dos Certificados de Recebíveis
Imobiliários ou de Certificados de Recebíveis do Agronegócio pode ser afetada
desfavoravelmente.

Efeitos da Retração no Nível da Atividade Econômica
As operações de financiamento imobiliário apresentam historicamente uma relação
direta com o desempenho da economia nacional. Eventual retração no nível de
atividade da economia brasileira, ocasionada seja por crises internas ou crises
externas, pode afetar adversamente os resultados da Emissora.
Uma eventual redução do volume de investidores estrangeiros no País poderá ter
impacto no balanço de pagamentos, o que poderá forçar o Governo Federal a ter
maior necessidade de captações de recursos, tanto no mercado doméstico quanto no
mercado internacional, a taxas de juros mais elevadas. Igualmente, eventual elevação
significativa nos índices de inflação brasileiros e eventual desaceleração da economia
americana podem trazer impacto negativo para a economia brasileira e vir a afetar os
patamares de taxas de juros, elevando despesas com empréstimos já obtidos e custos
de novas captações de recursos por empresas brasileiras.
8. EFEITOS RELACIONADOS AO SETOR DE SECURITIZAÇÃO IMOBILIÁRIA
Recente desenvolvimento da securitização imobiliária pode gerar riscos judiciais aos
Investidores.
A securitização de créditos imobiliários é uma operação recente no mercado de
capitais brasileiro. A Lei 9.514, que criou os Certificados de Recebíveis Imobiliários foi
editada em 1997. Entretanto, só houve um volume maior de emissões de certificados
de recebíveis imobiliários nos últimos 10 anos. Além disso, a securitização é uma
operação mais complexa do que outras emissões de valores mobiliários, já que
envolve estruturas jurídicas de segregação dos riscos da Emissora. Dessa forma, por se
tratar de um mercado recente no Brasil, com aproximadamente quinze anos de
existência no País, ele ainda não se encontra totalmente regulamentado, podendo
ocorrer situações em que ainda não existam regras que o direcione, gerando assim um
risco aos Investidores, uma vez que o Poder Judiciário poderá, ao analisar a Emissão e
interpretar as normas que regem o assunto, podem proferir decisões desfavoráveis
aos interesses dos Investidores.
Não existe jurisprudência firmada acerca da securitização, o que pode acarretar
perdas por parte dos Investidores.
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Toda arquitetura do modelo financeiro, econômico e jurídico acerca da securitização
considera um conjunto de direitos e obrigações de parte a parte estipuladas através
de contratos públicos ou privados tendo por diretrizes a legislação em vigor.
Entretanto, em razão da pouca maturidade e da falta de tradição e jurisprudência no
mercado de capitais brasileiro em relação às estruturas de securitização, em situações
adversas poderá haver perdas por parte dos titulares de Certificados de Recebíveis
Imobiliários em razão do dispêndio de tempo e recursos para execução judicial desses
direitos.
9. RISCOS RELACIONADOS A FATORES MACROECONÔMICOS
Impacto de crises econômicas nas emissões de Certificados de Recebíveis Imobiliários
As operações de financiamento imobiliário apresentam historicamente uma
correlação direta com o desempenho da economia nacional. Eventual retração no
nível de atividade da economia brasileira, ocasionada por crises internas ou crises
externas, pode acarretar elevação no patamar de inadimplemento de pessoas físicas e
jurídicas, inclusive dos devedores dos financiamentos imobiliários.
Uma eventual redução do volume de investimentos estrangeiros no País poderá ter
impacto no balanço de pagamentos, o que poderá forçar ao Governo Federal maior
necessidade de captações de recursos, tanto no mercado doméstico quanto no
mercado internacional, a taxas de juros mais elevadas. Igualmente, eventual elevação
significativa nos índices de inflação brasileiros e eventual desaceleração da economia
americana podem trazer impacto negativo para a economia brasileira e vir a afetar os
patamares de taxas de juros, elevando despesas com empréstimos já obtidos e custos
de novas captações de recursos por empresas brasileiras.
Interferência do Governo Brasileiro na economia pode causar efeitos adversos nos
negócios da Emissora e da Devedora
O Governo Brasileiro tem poderes para intervir na economia e, ocasionalmente,
modificar sua política econômica, podendo adotar medidas que envolvam controle de
salários, preços, câmbio, remessas de capital e limites à importação, entre outros, que
podem causar efeito adverso relevante nas atividades da Emissora e da Devedora.
As atividades, situação financeira e resultados operacionais da Emissora, da Devedora

e da Cedente poderão ser prejudicados de maneira relevante ou adversamente
afetados devido a modificações nas políticas ou normas que envolvam ou afetem
fatores, tais como (i) taxas de juros; (ii) controles cambiais e restrições a remessas
para o exterior, como aqueles que foram impostos em 1989 e no início de 1990; (iii)
flutuações cambiais; (iv) inflação; (v) liquidez dos mercados financeiros e de capitais
domésticos; (vi) política fiscal; e (vii) outros acontecimentos políticos, sociais e
econômicos que venham a ocorrer no Brasil ou que o afetem.
A incerteza quanto à implementação de mudanças por parte do Governo Federal, nas
políticas ou normas que venham a afetar esses ou outros fatores no futuro pode
contribuir para a incerteza econômica no Brasil e para aumentar a volatilidade do
mercado de valores mobiliários brasileiro. Sendo assim, tais incertezas e outros
acontecimentos futuros na economia brasileira poderão prejudicar ou causar efeitos
adversos nas atividades e resultados operacionais da Emissora, da Devedora e da
Cedente.
Efeitos dos mercados internacionais
O valor de mercado de valores mobiliários de emissão de companhias brasileiras é
influenciado, em diferentes graus, pelas condições econômicas e de mercado de
outros países, tanto de economias desenvolvidas quanto emergentes. A reação dos
investidores aos acontecimentos nesses outros países pode causar um efeito adverso
sobre o valor de mercado dos valores mobiliários das companhias brasileiras. Crises
em outros países de economia emergente ou políticas econômicas diferenciadas
podem reduzir o interesse dos investidores nos valores mobiliários das companhias
brasileiras, incluindo os CRI, o que poderia prejudicar seu preço de mercado. Ademais,
acontecimentos negativos no mercado financeiro e de capitais brasileiro, eventuais
notícias ou indícios de corrupção em companhias abertas e em outros emissores de
títulos e valores mobiliários e a não aplicação rigorosa das normas de proteção dos
investidores ou a falta de transparência das informações ou, ainda, eventuais
situações de crise na economia brasileira e em outras economias poderão influenciar
o mercado de capitais brasileiro e impactar negativamente os títulos e valores
mobiliários emitidos no Brasil.
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A inflação e os esforços da ação governamental de combate à inflação podem
contribuir significativamente para a incerteza econômica no Brasil e podem provocar
efeitos adversos no negócio da Emissora e da Devedora
Historicamente, o Brasil vem experimentando altos índices de inflação. A inflação,
juntamente com medidas governamentais recentes destinadas a combatê-la,
combinada com a especulação pública sobre possíveis medidas futuras, tiveram
efeitos negativos significativos sobre a economia brasileira, contribuindo para a
incerteza econômica existente no Brasil e para o aumento da volatilidade do mercado
de valores mobiliários brasileiro.
As medidas do Governo Federal para controle da inflação frequentemente têm
incluído uma manutenção de política monetária restritiva com altas taxas de juros,
restringindo assim a disponibilidade de crédito e reduzindo o crescimento econômico.
As taxas de juros têm flutuado de maneira significativa.
Futuras medidas do Governo Federal, inclusive aumento ou redução das taxas de
juros, intervenção no mercado de câmbio e ações para ajustar ou fixar o valor do Real
poderão desencadear um efeito material desfavorável sobre a economia brasileira, a
Emissora, e também sobre a Devedora, podendo impactar negativamente o
desempenho financeiro dos CRI. Pressões inflacionárias podem levar a medidas de
intervenção do Governo Federal sobre a economia, incluindo a implementação de
políticas governamentais, que podem ter um efeito adverso nos negócios, na condição
financeira e resultados da Emissora e da Devedora.
Condições da economia e da política brasileira
Historicamente, o cenário político do País influenciou o desempenho da economia
brasileira e as crises políticas afetaram a confiança dos investidores e do público em
geral, o que resultou na desaceleração econômica e elevou a volatilidade de valores
mobiliários emitidos no exterior por companhias brasileiras.
O produto interno bruto do Brasil (PIB) em termos reais, cresceu 2,3% (dois inteiros e

trinta centésimos por cento) em 2013 e 0,1% (um décimo por cento) em 2014, de
acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Em 2015, o PIB teve
uma queda de 3,71% (três inteiros e setenta e um centésimos por cento), de acordo
com as estimativas do Banco Central do Brasil divulgadas através do Relatório Focus.
Nesse sentido, atualmente, o mercado brasileiro tem vivenciado uma alta volatilidade
devido às incertezas que são derivadas da investigações em curso, conduzidas pelos
Ministério Público Federal, tais como a “Operação Lava Jato” e, também, aos impactos
desta investigação no ambiente econômico e político do Brasil. Membros do governo
federal brasileiro e do seu braço legislativo, bem como a alta administração de
grandes empresas, têm sido acusadas de corrupção política pelo possível
recebimento/oferecimento de propinas em contratos oferecidos pelo governo federal
a várias empresas de infraestrutura, petróleo, gás e construção. Os ganhos advindos
destas propinas teriam financiado partidos políticos da coalisão do governo federal,
não tendo sido devidamente contabilizados ou publicamente informados.
O resultado potencial destas investigações é incerto, mas elas já têm um impacto
negativo na imagem e na reputação das empresas envolvidas e na percepção geral do
mercado acerca da economia brasileira. O cenário político brasileiro é ainda mais
desafiador considerando o processo de impeachment que destituiu a ex-presidente
Dilma Rousseff.
Não se pode prever se estas alegações levarão a posterior adicional instabilidade
política ou econômica ou se novas alegações contra membros do governo aparecerão
no futuro. Além disso, não podemos prever o resultado de qualquer daquelas
alegações, nem mesmo os efeitos que estas terão na economia brasileira.
Nesse contexto, os desdobramentos futuros no desenvolvimento das políticas do
governo brasileiro e/ou a incerteza quanto ao momento em que novas políticas e
regulamentos possam ser implementadas, são situações que estão fora do controle da
Devedora e que podem causar um efeito material adverso na Devedora.

LEIA O PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO
“FATORES DE RISCO”

52

MATERIAL PUBLICITÁRIO
Fatores de Risco
Acontecimentos e percepção de riscos em outros países
O valor de mercado de valores mobiliários de emissão de companhias brasileiras é
influenciado, em diferentes graus, pelas condições econômicas e de mercado de
outros países, inclusive países da América Latina e países de economia emergente,
inclusive nos Estados Unidos.
A reação dos investidores aos acontecimentos nesses outros países pode causar um
efeito adverso sobre o valor de mercado dos valores mobiliários de companhias
brasileiras, inclusive dos certificados de recebíveis do agronegócio e certificados de
recebíveis imobiliários, emitidos pela Emissora. Crises em outros países de economia
emergente, incluindo os da América Latina, têm afetado adversamente a
disponibilidade de crédito para empresas brasileiras no mercado externo, a saída
significativa de recursos do País e a diminuição na quantidade de moeda estrangeira
investida no País, podendo, ainda, reduzir o interesse dos investidores nos valores
mobiliários das companhias brasileiras, o que poderia prejudicar o preço de mercado
dos certificados de recebíveis imobiliários e afetar, direta ou indiretamente, a
Emissora, a Devedora e a Cedente.

LEIA O PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO
“FATORES DE RISCO”

53

MATERIAL PUBLICITÁRIO
Índice
A Construtora Tenda

1

Destaques Operacionais e Financeiros

2

Estrutura da Operação

3

Termo e Condições da Oferta

4

Fatores de Risco

5

Equipe de Distribuição

6

LEIA O PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO
“FATORES DE RISCO”

MATERIAL PUBLICITÁRIO
Contatos
Para maiores informações, favor entrar em contato com a Área de Distribuição do Coordenador Líder
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Esclarecimentos
Este material tem caráter meramente informativo e publicitário. Para uma descrição mais detalhada da Oferta e dos riscos envolvidos, leia o Prospecto Preliminar, em especial a
seção “Fatores de Risco”, disponível nos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores:
1)

Coordenador Líder: www.xpi.com.br (neste website clicar em "Investimentos", depois clicar em "Oferta Pública", em seguida clicar em "CRI Tenda – 104ª Série da 1ª
Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Ápice Securitizadora S.A." e, então, clicar em "Prospecto Preliminar").

2)

Emissora: www.apicesec.com.br (neste website, clicar em “Investidores", clicar em “Emissões" e depois clicar em “Visualizar Emissão” na linha referente à “104ª Série" e,
então, acessar o arquivo em “PDF" do "Prospecto Preliminar“).

3)

CVM: www.cvm.gov.br (neste website acessar em "Informações de Regulados" ao lado esquerdo da tela, clicar em "Companhias", clicar em "Consulta à Informações de
Companhias", clicar em "Informações Periódicas e Eventuais de Companhias", buscar "Ápice Securitizadora S.A." no campo disponível. Em seguida acessar "Ápice
Securitizadora S.A.", clicar em "Documentos de Oferta de Distribuição Pública" e posteriormente acessar "download" do "Prospecto de Distribuição Pública" referente à
Oferta Pública de Distribuição dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 104ª Série da 1ª Emissão de CRI da Ápice Securitizadora S.A.").

4)

B3: www.cetip.com.br (neste website acessar "Comunicados e Documentos", o item "Prospectos", em seguida buscar "Prospectos CRI" e, posteriormente, acessar
“Preliminar – 104ª série da 1ª emissão" na linha Ápice Securitizadora S.A.).

Embora as informações constantes nesta apresentação tenham sido obtidas de fontes idôneas e confiáveis, e as perspectivas de desempenho dos ativos e da oferta sejam
baseadas em convicções e expectativas razoáveis, não há garantia de que o desempenho futuro seja consistente com essas perspectivas. Os eventos futuros poderão diferir
sensivelmente das tendências aqui indicadas. As informações contidas neste Material Publicitário estão em consonância com o prospecto preliminar, porém não o substituem.
O prospecto preliminar contém informações adicionais e complementares a este Material Publicitário e sua leitura possibilita uma análise detalhada dos Termos e Condições da
Oferta e dos riscos a ela inerentes. Ao potencial investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto preliminar, com especial atenção às disposições que tratam sobre os
Fatores de Risco, aos quais o investidor estará sujeito.
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