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MATERIAL PUBLICITÁRIO
Disclaimer
Este material é uma apresentação de informações gerais sobre a Direcional Engenharia S.A. (“Devedora"), preparado exclusivamente como material
publicitário da 107ª série da 1ª emissão de certificados de recebíveis imobiliários da ÁPICE SECURITIZADORA S.A. ("Oferta", "CRI" e “Securitizadora”,
respectivamente) e não deve ser interpretado como uma oferta, ou uma recomendação, ou convite, ou solicitação para compra dos CRI, de ações ou
qualquer outro valor mobiliário da Devedora.
Este material apresenta informações resumidas e não é um documento completo. Potenciais investidores devem ler o prospecto preliminar da Oferta
("Prospecto Preliminar"), incluindo o Formulário de Referência da Securitizadora incorporado por referência ao Prospecto Preliminar, em especial a
seção “Fatores de Risco" do Formulário de Referência, e a seção “Fatores de Risco Relacionados aos CRI e à Oferta” do Prospecto Preliminar, antes de
decidir investir nos CRI. Qualquer decisão de investimento por tais investidores deverá basear-se única e exclusivamente nas informações contidas no
Prospecto Preliminar (assim como em sua versão definitiva, quando disponível), que conterá informações detalhadas a respeito da Oferta, dos CRI, da
Securitizadora e da Devedora. O Prospecto Preliminar (assim como sua versão definitiva, quando disponível) poderá ser obtido junto à Securitizadora, à
Comissão de Valores Mobiliários, à B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão e à XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
("Coordenador Líder").
Esta apresentação é estritamente confidencial e seu conteúdo não deve ser comentado ou publicado, sob qualquer forma, com terceiros alheios aos
objetivos pelos quais esta apresentação foi obtida.
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 e no Prospecto Preliminar estão sujeitos à complementação, correção ou modificação em virtude de exigências da CVM.
ANTES DE TOMAR DECISÃO DE INVESTIMENTO NOS CRI QUE VENHAM A SER DISTRIBUÍDOS NO ÂMBITO DA OFERTA, OS INVESTIDORES DEVEM LER
O PROSPECTO PRELIMINAR E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA INCORPORADO POR REFERÊNCIA AO PROSPECTO PRELIMINAR, EM ESPECIAL A SEÇÃO
“FATORES DE RISCO” DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, E A SEÇÃO “FATORES DE RISCO RELACIONADOS AOS CRI E À OFERTA”, NAS PÁGINAS 113 A
135 DO PROSPECTO PRELIMINAR, PARA CIÊNCIA DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS COM RELAÇÃO AO INVESTIMENTO
NOS CRI.
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LEIA O PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO
“FATORES DE RISCO”

MATERIAL PUBLICITÁRIO
A Direcional Engenharia

(Página 160 do Prospecto)

Organograma Societário
Filadélphia
Participações¹

Fundo Alliança²

38,18%

6,62%

Participação Direta
Controladores³
1,08%

Direcional Vendas
(corretora)

Fidelity4
9,99%

SCPs6

Wishbone5
5,16%

Outros
34,43%

Ações em
Tesouraria
4,54%

SPEs7

Fonte: Direcional Engenharia. Data Base 17/08/2017
Nota: (1) A Filadélphia Participações Ltda. é uma holding detida por Ricardo Valadares Gontijo e família; (2) Fundo de Investimento Multimercado, no qual, até a data deste documento, Ricardo
Valadares Gontijo figura como único cotista; (3) Participação direta na Devedora detida pelos acionistas controladores Ricardo Valadares Gontijo, Ana Lúcia Ribeiro Valadares Gontijo, Ana Carolina
Ribeiro Valadares Gontijo e Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo; (4) Fundos de investimento e carteiras sob gestão discricionária de FMR LLC, conforme comunicado ao mercado do dia 07/05/2015; (5)
Wishbone Delaware Brazil I, LLC e Wishbone Restricted Partners, LP, conforme comunicado ao mercado do dia 18/08/2017; (6) Sociedades em conta de participação; (7) Sociedades de propósito
específico.
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LEIA O PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO
“FATORES DE RISCO”

MATERIAL PUBLICITÁRIO
A Direcional Engenharia

(Páginas 155, 165 e 167 do Prospecto)

Linha do Tempo
 Projetos industriais

 Início dos projetos de

atuando para terceiros
como construtora
 Importante expansão
geográfica: Brasília, Rio
de Janeiro e Campinas
 Desenvolvimento de
projetos com foco no
mercado de baixa renda

grande escala para o
mercado de baixa renda
 Consolidação da atuação
em Manaus e Brasília
 Expansão das operações
para PA, RO e ES

 Constituição de
equipe de
vendas própria

1981 - 2005

2006 - 2007

2008

IPO

2009

 Crescimento de

 Geração de

 Crescimento de

48% no VGV
lançado
 Crescimento de
36% da receita
líquida ao ano
 Follow-on
 MCMV 2

Caixa¹,
totalizando R$
288 milhões no
acumulado dos
três anos
 MCMV 3

161% no VGV
Lançado no
MCMV 2 e 3
 Geração de Caixa1
pelo 4º ano
consecutivo, no
valor de R$ 38
milhões em 2016.

2010 - 2012

2013 - 2015

2016

Lançamento MCMV Faixa 1
(R$ milhões)
2.041

Geração de Caixa¹
(R$ milhões)

1.647

158
380

2010

522

2011

76
2012

2013

Fonte: Direcional Engenharia
Nota: (1) Geração de Caixa: variação da dívida líquida ajustado por pagamentos de dividendos e recompra de ações.

2013

2014

53

38

2015

2016
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MATERIAL PUBLICITÁRIO
Segmentos de atuação
MCMV Faixa 1

Características

Principal
Driver¹

Comprometimento

de caixa²

(Páginas 163 e 164 do Prospecto)

+

MCMV Faixas 1,5, 2 e 3

+

Incorporação de Média Renda (SFH)

•

Construção (serviços)
•
Construtoras apresentam
projetos à Caixa ou Banco do
Brasil para avaliação e aprovação

•

Incorporação
•
Companhias desenvolvem
empreendimentos e vendem
unidades aos clientes

•

Incorporação
•
Companhias desenvolvem
empreendimentos e vendem
unidades aos clientes

•

Preço de até R$96 mil/unid.

•

Preço de até R$300 mil/unid.

•

•

Normalmente, o poder público local
fornece contrapartidas financeiras,
terrenos e/ou infraestrutura

•

Taxa de Juros subsidiadas 5%-9% a.a.

Preço acima de R$300 mil / unid,
acima do teto do MCMV 2 e 3.

•

Subsídio para entrada de até R$ 47,5
mil por unidade.

•

Taxa de Juros beneficiada pelo
funding de poupança imobiliária

•

Subsídio do Governo

~5%

•

FGTS

•

~10%

Confiança do Consumidor e Crédito

~15%~20%

Fonte: Direcional Engenharia
Nota: (1) Trata-se de conceito da Companhia para os principais fatores que afetem a demanda em cada um dos segmentos de negócio descritos, com base em seu histórico operacional;
(2) Estimativas da companhia – exposição máxima de caixa como % do VGV total.
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MATERIAL PUBLICITÁRIO
Segmento Popular MCMV Faixas 2 e 3
Histórico no Segmento Popular (2007 – 2016)
• 69 empreendimentos/etapas lançados
•

Lançamentos (VGV – R$ milhões)
600
400

23 mil unidades

607
200

•

(Páginas 164, 165 e 172 do Prospecto)

VGV acumulado de, aproximadamente, R$ 2,2 bilhão (% Direcional)

358

303

210

0
2009

2010

2011

108
2012

11
2013

119
2014

232
2015

2016

MCMV 2 e 3 (Popular)

Landbank - Popular
• Compra de terrenos usando os instrumentos de permuta para

pagamento

2.041

+145,4%

1.647
1.198

7.145
2.912
2014

380

154
2009

2010

2T17

Fonte: Relatórios da Administração da Companhia constantes das DFPs 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2T17.

522
0
2011

2012

2013

2014

2015

0
2016

MCMV Faixa 1
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MATERIAL PUBLICITÁRIO
Modelo de Negócios

(Página 163 do Prospecto)

A Direcional atua com foco no segmento de baixa renda no Brasil, tendo uma atuação focada em programas habitacionais como o “Minha Casa, Minha Vida”
(Faixas 1, 1,5, 2 e 3). Seu modelo de negócios é determinado pelas seguintes características:

 Técnicas de construção por meio da utilização de

 Mão de obra própria

formas de alumínio e paredes feitas inteiramente
de concreto

Industrialização

 Construção de um prédio de até 5 andares

Modelo de
negócios
verticalizado

de baixa renda

 Produção padronizada e industrializada
no local das obras

em 45 dias

 Mais de 35 anos de experiência no segmento

 Remuneração com base no desempenho

Histórico
no mercado
de baixa
renda

 Track record em projetos no âmbito do programa
MCMV2

Fonte: Direcional Engenharia
Nota (1) Data base em 31/12/2016; (2) Minha Casa, Minha Vida (MCMV).

 Expertise em projetos de larga escala, de
Foco em
projetos de
larga escala

grande porte, orientados para o

segmento de baixa renda

 Média de 1,1 mil¹ unidades por
empreendimento
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MATERIAL PUBLICITÁRIO
Fábrica de Imóveis

(Páginas 165 e 166 do Prospecto)

• 48 mil unidades em construção¹
• 88% utilizando o método industrializado²

• 44 canteiros de obras em operação¹
• Média de 1,1 mil unidades por canteiro

Breakdown por método construtivo

48%

52%

30%

70%

15%

85%

Construção Industrializada

2011

2012

2013

Fonte: Direcional Engenharia S.A.
Nota (1) Projetos lançados/contratadas e não concluídos em 31/12/2016; (2) Utilizando formas de alumínio.

10%

10%

12%

90%

90%

88%

2015

2016

Construção Tradicional

2014
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LEIA O PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO
“FATORES DE RISCO”

MATERIAL PUBLICITÁRIO
Destaques – 1S17 (1/2)

(Páginas 166, 167 e 168 do Prospecto)

•

Geração de caixa¹ de R$ 28 milhões, no 2T17.

•

Nos últimos 12 meses as vendas atingiram crescimento de 122% no segmento MCMV 2 e 3 em relação ao mesmo período base 2T16.

•

No 2T17, foram adquiridos nove terrenos voltados ao segmento MCMV 2 e 3, com potencial de construção de 11.640 unidades e VGV de R$ 1,6
bilhão (% Direcional). Nos últimos 12 meses foram adquiridos R$ 2.884 milhões de terrenos voltados para o segmento MCMV 2 e 3, crescimento de
39% em relação ao mesmo período base 2T16.
Geração de Caixa (Cash Burn)¹
(R$ milhões)

Vendas no MCMV 2 e 3
(VGV - R$ milhões)

Aquisição de Terreno no MCMV 2 e 3
(VGV - R$ milhões)

+122%

+39%

158

278
76

2.070

2.072

2.152

2T16
LTM

3T16
LTM

4T16
LTM

1.941

233
53

38

28

-49
2013

2.884

388

2014

2015

2016

1T17

2T17

175

172

2T16
LTM

3T16
LTM

4T16
LTM

1T17
LTM

2T17
LTM

Fonte: Informações Trimestrais (ITR) referentes ao período de três meses encerrado em 30/06/2017 – Direcional Engenharia S/A .
Nota: (1) Geração de Caixa: variação da dívida líquida ajustado por pagamentos de dividendos e recompra de ações.

1T17
LTM

2T17
LTM
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MATERIAL PUBLICITÁRIO
Destaques – 1S17 (2/2)

(Páginas 166, 167 e 173 do Prospecto)

• Tendência de aumento da participação do segmento MCMV 2 e 3 na Receita Bruta da Companhia, que atingiu 38% no 1S17.
• No 1S17 a margem bruta ajustada do MCMV 2 e 3 foi 35%.
• Crescimento de 50% no saldo de Receitas a Apropriar. No segmento MCMV 2 e 3 o crescimento foi de 214%.

Receita a Apropriar
(R$ milhões)

Evolução da Receita Bruta por Segmento
(% e R$ milhões)
1.658
5%

1.445

+50%

405

12%
38%

64%

373

31%

34%

2015

2016

361

330

118

252

136

259
187

343
182

96

114

109

105

1S17

4T15

1T16

2T16

3T16

MAC

Fonte: Informações Trimestrais (ITR) referentes ao período de três meses encerrado em 30/06/2017 – Direcional Engenharia S/A .

MAC

+214%

147

25%

Prestação de Serviços (MCMV Faixa 1)

100

318

296

54%
37%

MCMV 2 e 3

443

425

4T16

243

1T17

2T17

MCMV 2 e 3
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MATERIAL PUBLICITÁRIO
Evolução no segmento MCMV 2 e 3

(Página 168 do Prospecto)

• Evolução nas métricas operacionais do segmento MCMV 2 e 3.

Vendas MCMV 2 e 3
(VGV - R$ milhões)

Lançamentos MCMV 2 e 3
(VGV - R$ milhões)

Aquisição de Terrenos MCMV 2 e 3
(VGV - R$ milhões)
+39%

+122%

+71%
2.884

685

388

663

607
2.070

2.072

2.152

278

1.941
388

2T16
LTM

3T16
LTM

4T16
LTM

1T17
LTM

2T17
LTM

2T16
LTM

233

397

3T16
LTM

4T16
LTM

1T17
LTM

2T17
LTM

Fonte: Informações Trimestrais (ITR) referentes ao período de três meses encerrado em 30/06/2017 – Direcional Engenharia S/A .

175

172

2T16
LTM

3T16
LTM

4T16
LTM

1T17
LTM

2T17
LTM
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MATERIAL PUBLICITÁRIO
Lançamentos

(Página 168 do Prospecto)

Segmentação Econômica (% VGV)

Lançamentos (VGV - R$ milhões)

Lançamentos 2T17
Segmentação Econômica (% VGV)

MCMV Faixa 1
MCMV 2 e 3
39%
MCMV faixa 1

+37%
61%

MAC¹

414

MCMV 2 e 3
+45%

112
301

Lançamentos 2T17
Segmentação Geográfica (% VGV)
11%

+23%
112

200

Sudeste

7%

Norte
Centro-Oeste

43%

291

56

301

+136%
123

246

Sul

178

39%

1S16

1S17

Fonte: Informações Trimestrais (ITR) referentes ao período de três meses encerrado em 30/06/2017 – Direcional Engenharia S/A
Nota: (1) MAC: Compreende os empreendimentos dos segmentos Médio-Padrão, Médio-Alto Padrão e Comercial.

2T16

1T17

2T17
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ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO
“FATORES DE RISCO”

MATERIAL PUBLICITÁRIO
Vendas

(Página 169 do Prospecto)

Vendas Líquidas

Vendas Líquidas do 2T17
Vendas do 2T17 por Data de Lançamento (% VGV)
EX. MCMV Faixa 1
1T17

14%

2T17

Vendas Líquidas
(VGV - R$ milhões)

2016

13%

+115%

60%

13%

MCMV faixa 1
396

2015

1%

MAC¹

<2015

MCMV 2 e 3

35
+297%
112

185
249

93
1S17

Nordeste

13%

Centro-Oeste

134
25
66

1S16

2% 7%

112
+168%

92

Segmentação Geográfica (% VGV)

262
10

37
29

109

2T16

1T17

Norte
140

+378%

Sudeste
43%

35%

Sul

2T17

Fonte: Informações Trimestrais (ITR) referentes ao período de três meses encerrado em 30/06/2017 – Direcional Engenharia S/A
Nota: (1) MAC: Compreende os empreendimentos dos segmentos Médio-Padrão, Médio-Alto Padrão e Comercial.
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MATERIAL PUBLICITÁRIO
Distrato

(Página 171 do Prospecto)

Distratos e Revenda de Unidades Distratadas

Distratos do 2T17
por Data de Lançamento
(% Unidades)
13%

<2014

11%

2014
2015
30%

Distratos e Revenda de Unidades Distratadas
(% Unidades e VGV - R$ milhões)

2016
2017

45%
1%

84%

64%

69%

79%
58%

-47%

61%

67%

51%

por Região Geográfica
(% Unidades)
Sudeste

13%
-29%

155
82
1S16
1S17
Distratos (VGV)

67
2T16

35
1T17

1%

47

Norte
Nordeste

+36%

2T17

24%

Centro-Oeste
62%

% Revenda de Unidades (até 2T17)
% Unidades Revendidas no Período
Fonte: Informações Trimestrais (ITR) referentes ao período de três meses encerrado em 30/06/2017 – Direcional Engenharia S/A.
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MATERIAL PUBLICITÁRIO
Velocidade de Vendas

(Páginas 172 e 173 do Prospecto)

•

A VSO¹ do 2T17 atingiu índice de 10%.

•

Destaque para VSO do segmento MCMV 2 e 3 que atingiu índice de 18% no trimestre.

VSO¹
(VGV - R$ milhões)
18%

Vendas de Lançamentos
Vendas de Estoque

16%

16%

VSO MCMV 2 e 3
VSO Trimestral

12%
9%

8%

10%

8%
7%

6%

179

66
2

134
6

115

128

129

4T16

1T17

2T17

84
6

64

79

2T16

3T16

150
21

64

Fonte: Informações Trimestrais (ITR) referentes ao período de três meses encerrado em 30/06/2017 – Direcional Engenharia S/A
Nota: (1) VSO = Vendas Líquidas do Período / (Estoque Inicial + Lançamentos do Período).
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MATERIAL PUBLICITÁRIO
Estoque

(Página 170 do Prospecto)

Estoque por Idade

Segmentação do Estoque
Evolução Estoque
(% VGV)
14%

86%

por Período de Lançamento
(VGV - R$ milhões)

23%

28%

Concluído
Mais de 2 anos

33%
8%
35%

17%

31%

Entre 1 e 2 anos
Até 1 ano

2T15

2T16

MAC¹
48%

-34 p.p.

52%

2T17

por Região Geográfica
(% VGV)

17%

9%

+3 p.p.

38%

69%

MCMV 2 e 3

2%

Sudeste
Norte
Centro-Oeste

20%

Nordeste
2T16

2T17

Fonte: Informações Trimestrais (ITR) referentes ao período de três meses encerrado em 30/06/2017 – Direcional Engenharia S/A
Nota: (1) MAC: Compreende os empreendimentos dos segmentos Médio-Padrão, Médio-Alto Padrão e Comercial.

68%
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MATERIAL PUBLICITÁRIO
Estoque Concluído

(Página 170 do Prospecto)

Resultados 1S17
•

Durante o 1S17 foram vendidas 133 unidades que se encontravam concluídas ao final de 2016.

•

21% do VGV em estoque concluído é composto por unidades hoteleiras, com baixo custo de carregamento, considerando que os empreendimentos estão em
funcionamento e já estão gerando receitas

Evolução Estoque Concluído (Unidades)

Estoque Concluído (% VGV)
924

832
133

2%

225

Centro-oeste

+11%
30%

Norte
Sudeste

68%
Estoque
Concluído 2016

Vendas Bruta de
Estoque Concluído

Entregas e
Unidades Distrato

Estoque
Concluído 2T17

Fonte: Informações Trimestrais (ITR) referentes ao período de três meses encerrado em 30/06/2017 – Direcional Engenharia S/A.
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MATERIAL PUBLICITÁRIO
Banco de Terrenos¹

(Páginas 171 e 172 do Prospecto)

Banco de Terrenos - MCMV 2 e 3
•

Nove terrenos adquiridos no 2T17, todos no segmento MCMV 2 e 3, com potencial de construção de 11.640 unidades e VGV de R$ 1,6 bilhão.

•

O custo médio de aquisição destes terrenos foi equivalente a 10% do VGV potencial, sendo que 90% do pagamento se dará via permuta, que não causa impacto no caixa da
Companhia no curto prazo.

•

O Banco de Terrenos do segmento MCMV 2 e 3 atingiu VGV potencial de R$ 7 bilhões e 67 mil unidades.

•

O Banco de Terrenos total da Direcional encerrou o 2T17 com potencial de desenvolvimento de 85 mil unidades e VGV de R$ 12 bilhões.

Evolução do Banco de Terrenos MCMV 2 e 3 (VGV - R$ milhões)

(Segmentação Geográfica do % VGV)

+24%
178
5.750

1.553

Banco de Terrenos MCMV 2 e 3 ( % VGV)

20

7.145

11%

1%

Sudeste
Centro-Oeste
Norte

21%

Nordeste

67%
Land Bank
1T17

Aquisição
de Terrenos

Lançamentos

Ajustes²

Land Bank
2T17

Fonte: Informações Trimestrais (ITR) referentes ao período de três meses encerrado em 30/06/2017 – Direcional Engenharia S/A.
Nota: (1) Banco de Terrenos: terrenos mantidos em estoque com a estimativa de geração de VGV futuro dos mesmos / (2) Ajuste: atualização do preço de venda e permuta.
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MATERIAL PUBLICITÁRIO
Resultados Financeiros

(Página 173 do Prospecto)

Receita Bruta Consolidada (R$ milhões)

Receita Bruta de Incorporação (R$ milhões)
Receita com venda de imóveis
44%

57%

% Receita Bruta

70%

63%

44%

-32%

-52%
374

-27%

842
183

2T16

121

1T17

2T17

+11%
1S16

411

405

193

Prestação de Serviços (Obras por empreitada)
56%
43%
30%

% Receita Bruta
56%
37%
-68%

-9%

468

-74%
228

2T16

1T17

1S17

Receita Bruta de Prestação de Serviços (R$ milhões)

-53%

212

255
134

2T17

1S16

1S17

2T16

Fonte: Informações Trimestrais (ITR) referentes ao período de três meses encerrado em 30/06/2017 – Direcional Engenharia S/A.

91

59

1T17

2T17

150

-36%
1S16

1S17
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MATERIAL PUBLICITÁRIO
Resultados Financeiros
Participação por Segmento (% e R$ milhões)

(Página 173 do Prospecto)

Receita a Apropriar de Incorporação (R$ milhões)
MAC

MCMV 2 e 3
50%

MCMV 2 e 3
443

425

Prestação de Serviços (MCMV Faixa 1)

373

MAC¹
414

296
396

405

38%
73%

63%

259

187

318
252

114

109

105

4T15

1T16

2T16

3T16

Receita Bruta

21%

28%

243

182

4T16

1T17

24%

25%
Vendas Líquidas
1S17

343

2T17

% Receita Bruta de Incorporação
69%
51%
38%
+49%
92

9%
Lançamentos
1S17

+214%

118

136

147

96

100

Evolução da Receita Bruta do MCMV 2 e 3 (R$ milhões)
37%

27%

330

361

Receita Bruta
1S17

38

2T16
Fonte: Informações Trimestrais (ITR) referentes ao período de três meses encerrado em 30/06/2017 – Direcional Engenharia S/A.
Nota: (1) MAC: Compreende os empreendimentos dos segmentos Médio-Padrão, Médio-Alto Padrão e Comercial.

60

62

4T16

1T17

+141%

32

3T16

2T17
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MATERIAL PUBLICITÁRIO
Estrutura de Capital

(Página 174 do Prospecto)

Endividamento (R$ mil)

2T17 (a)

1T17 (b)

2T16 (c)

∆% (a/b)

∆% (a/c)

Empréstimos e Financiamentos

978.323

837.309

931.907

16,8%

5,0%

Fi na nci a me nto à Produçã o

563.402

582.554

614.098

-3,3%

-8,3%

CRI

264.558

97.341

61.106

171,8%

332,9%

11.850

11.942

18.713

-0,8%

-36,7%

138.513

137.483

158.127

0,7%

N/A

0

7.989

79.863

-100,0%

-100,0%

Caixa e Equivalentes

617.164

448.569

660.047

37,6%

-6,5%

Dívi da Líqui da

361.159

388.740

271.860

-7,1%

32,8%

21,5%

22,8%

14,8%

0,8 p.p.

0,4 p.p.

FI NAME e Le a s i ng
CCB I mobi l i á ri a
De bê nture s

Dívida Líquida / Patrimônio Líquido

Abertura da Dívida Bruta – 2T17 (%)
14%

1%

Endividamento 2T17 (R$ milhões)
361
Dívidas Corporativas

CRI
CCB Imobiliária

27%

389

Financiamento à Produção

58%

FINAME e Leasing

837
255

Financiamento a Produção

978
449

583

415

+38%
563

1T17
22,8%
Fonte: Informações Trimestrais (ITR) referentes ao período de três meses encerrado em 30/06/2017 – Direcional Engenharia S/A.

Caixa e Equivalentes

617

Dívida Líquida
Dívida Líquida/PL

2T17
21,5%
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MATERIAL PUBLICITÁRIO
Histórico de Endividamento

23%

25%

28%

24%

945

22%

16%

18%
11%
956

913

890

869

13%

948

919

17%

603
500

915

643

665

19%

18%

15%

19%

19%

906

836

837
660

563

569

561
504

2T13

Posição de Caixa

3T13

4T13

Dívida Bruta

1T14

2T14

3T14

4T14

1T15

2T15

3T15

617

568

499

4T15

22%

907

449

434

1T13

23%

978

932

893

873

685

543

519

21%

855
718

4T12

16%

807

793

450

(Página 174 do Prospecto)

1T16

2T16

3T16

4T16

1T17

2T17

Dívida Líquida/Patrimônio Líquido

Fonte: Informações Trimestrais (ITR) referentes aos exercícios sociais de 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e ITR 2T17.
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MATERIAL PUBLICITÁRIO
Endividamento e Perfil da Dívida
Dívida Liquida ex-Financiamento à
Produção/PL¹ - 2T17

Dívida Líquida / PL² 2T17

Eztec -23%

Eztec -11%

MRV

MRV

Direcional
Cyrela

Rodobens
Helbor

-15%
-12%
-6%

-1%
+9%

Trisul

+12%

19%

67%

33%

Cyrela

+27%

Gafisa

65%

35%

Trisul

+29%

Cyrela

64%

36%

Rodobens

+44%

Direcional

58%

42%

Tecnisa

+46%

Even

57%

43%

Tecnisa

55%

45%

Tecnisa

+16%

Gafisa

Gafisa

+18%

Helbor

+1%

81%

Helbor
Rodobens

Even

Setor

Dívida Corporativa

100%

Eztec
+7%

Financiamento a Produção

+21%

+16%

+327%

Composição da Dívida³

Direcional

Even

Rossi

(Página 175 do Prospecto)

+57%
+81%
+113%

Rossi
Setor

Trisul

+510%
+39%

MRV
Rossi
Setor

48%
42%
35%

52%
58%
65%

58%

42%

Fonte: Demonstrações financeiras patrimoniais referentes ao exercício encerrado em 30 de junho de 2017 divulgadas pelas seguintes companhias abertas listadas: Direcional, Cyrela,
Even, Eztec, Gafisa, Helbor, MRV, Rodobens, Rossi, Tecnisa, Trisul. Notas: (1) Dívida (caixa) líquida excluindo dívida de financiamento à produção (“Dívida SFH” e “Debêntures FGTS”) em
relação ao Patrimônio Líquido (“PL”); (2) Dívida (caixa) Líquida em relação ao Patrimônio Líquido (“PL”); (3) Proporção das dívidas de financiamentos à produção e corporativas em
relação à dívida total bruta. Estes cálculos foram realizados e são de responsabilidade da Companhia.
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MATERIAL PUBLICITÁRIO
Estrutura da Oferta - Fluxograma
Integralização das Debêntures

(Página 46 do Prospecto)

Emissão
de CCI

Integralização dos CRI

5

4

3
1

PORTO UNIÃO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.

Emissão de
Debêntures

6

2

4

Cessão dos
Créditos decorrentes
das Debêntures

Emissão dos
CRI

Pagamento das Debêntures

Investidores

7
Remuneração e Amortização dos CRI

1•

A Devedora celebrará com a Cedente, com a interveniência e anuência da Emissora, a Escritura de Emissão de Debêntures, a qual prevê a emissão de debêntures, não
conversíveis em ação, da espécie sem garantia real ou fidejussória, a serem subscritas de forma privada pela Cedente.

2•

Por meio do Contrato de Cessão celebrado entre a Cedente, a Emissora e a Devedora, a Cedente cederá à Emissora, a título oneroso, os direitos de crédito oriundos das
Debêntures, observados os termos e as condições do Contrato de Cessão;

3•

Por meio da Escritura de Emissão de CCI, celebrada entre a Emissora, na qualidade de cessionária do Crédito Imobiliário, a Emissora emitirá uma CCI integral, para
representar o Crédito Imobiliário, nos termos da Lei 10.931, de acordo com as condições ali previstas;

4•

A Emissora, por sua vez, vinculará a totalidade do Crédito Imobiliário, representado pela CCI, aos CRI, por meio do Termo de Securitização, celebrado entre a Emissora e o
Agente Fiduciário, nos termos da Lei 9.514 e da Instrução CVM 414. A Emissora emitirá os CRI com lastro no Crédito Imobiliário, os quais serão distribuídos pelo
Coordenador Líder aos Investidores, em regime de melhores esforços de colocação, sem prejuízo do Compromisso de Subscrição;

5•

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, em quantidade proporcional ao Valor da Cessão devido;

6•

O pagamento da amortização e remuneração das Debêntures serão realizados diretamente na Conta Centralizadora, na data de vencimento das Debêntures; e

7•

O pagamento da amortização e remuneração são realizados aos Investidores com os recursos oriundos do pagamento da amortização e remuneração das debêntures.
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MATERIAL PUBLICITÁRIO
Termos e Condições

(Capa, páginas 25 e 35 do Prospecto)

Devedora

Direcional Engenharia S.A.

Título

Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) lastreados em CCI emitida pela Emissora, oriundos de debêntures
emitidas pela Devedora.

Valor Total da Oferta

Até R$ 200 milhões, podendo ser aumentado em até 35%, atingindo o volume total de R$ 270 milhões.

Valor Nominal Unitário

R$ 1.000,00 (um mil reais).

Prazo

42 meses.

Regime de Colocação

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

Regime de Colocação
Distribuição
e Negociação

Melhores
B3
S.A. – Brasil,
esforços
Bolsa,
de colocação,
Balcão. sem prejuízo do Compromisso de Subscrição, conforme abaixo definido.

Compromisso de
Subscrição

O compromisso assumido pelo Coordenador Líder no Contrato de Distribuição, desde que atendidas as condições
precedentes previstas na cláusula 3.1 do Contrato de Distribuição, de subscrever e integralizar CRI equivalentes à
diferença entre (i) 200.000 (duzentos 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 final do Prazo Máximo de
Colocação, caso não tenham sido subscritos e integralizados CRI equivalentes a 200.000 (duzentos mil) CRI e
desde que não ocorra neste período nenhuma ação da Agência de Classificação de Risco que rebaixe o rating da
Oferta, resultando em um rating inferior a “A”, em escala local, independentemente da perspectiva.
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MATERIAL PUBLICITÁRIO
Termos e Condições

(Capa, páginas 25, 27, 33 e 74 do Prospecto)

Distribuição Parcial

Será admitido, observada a quantidade mínima 20.000 CRI, perfazendo o montante de R$20.000.000,00. Caso
seja colocada o Montante Mínimo, os CRI não colocados serão cancelados pela Emissora.

Taxa de Juros

CDI + 0,80% a.a. (base 252 dias).

Datas de Pagamento

A Remuneração dos CRI será paga em 6 (seis) parcelas semestrais e consecutivas, sempre nos meses de abril e
outubro de cada ano, sendo o primeiro pagamento devido no 12º (décimo segundo) mês após a Data de Emissão,
e o último pagamento devido na Data de Vencimento dos CRI, e a Amortização dos CRI será paga em 3 (três)
parcelas semestrais e consecutivas, sendo a primeira no 30º (trigésimo) mês após a Data de Emissão, a segunda
no 36º (trigésimo sexto) mês após a Data de Emissão, e a terceira na Data de Vencimento dos CRI.

Início do Período de Subscrição
e Integralização

31 de outubro de 2017.

Data de Emissão

09 de outubro de 2017.

Data de Vencimento

09 de abril de 2021.

Emissora

Ápice Securitizadora S.A.

Agente Fiduciário e
Instituição Custodiante

Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Rua Ferreira de Araujo, nº 221, cj. 94 e 95, 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
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MATERIAL PUBLICITÁRIO
Termos e Condições

(Páginas 33, 34 e 101 do Prospecto)

Assessor Legal

Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados.

Coordenador

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 serão utilizados para o pagamento do Valor da
Cessão em contrapartida à cessão do Crédito Imobiliário. O Valor da Cessão para a integralização das
Debêntures, na forma prevista no Contrato de Cessão. Os recurso a serem captados pela Direcional com as
Debêntures serão destinados ao financiamento de construção imobiliária dos Empreendimentos Imobiliários
Elegíveis, devendo a Direcional transferir os recursos para as SPE Investidas e tomar todas as providências para
que tais SPE Investidas utilizem tais recursos nos Empreendimentos Imobiliários Elegíveis, por meio do
pagamento de parcelas do valor de aquisição de terrenos ou construção e desenvolvimento de tais
Empreendimentos Imobiliários Elegíveis, no qual não está incluso: (a) o financiamento do reembolso de custos já
incorridos e desembolsados pela Devedora referentes a tais Projetos, 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 captados por meio da presente Emissão deverão ser destinados aos Empreendimentos
Imobiliários
Elegíveis
até
a
Data
de
Vencimento.
A Escritura de Emissão de Debêntures, bem como o Termo de Securitização, serão aditados sem a necessidade de
aprovação em Assembleia Geral, caso a Devedora deseje, no âmbito da Escritura de Emissão de Debêntures,
alterar a proporção dos recursos captados a ser alocada para cada Empreendimento Imobiliário Elegível,
conforme descrita na seção “Destinação dos Recursos” do Prospecto, desde que não sejam alterados os
Empreendimentos Imobiliários Elegíveis.
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MATERIAL PUBLICITÁRIO
Termos e Condições

(Páginas 13, 27, 29 e 59 do Prospecto)

Garantia

Não serão constituídas garantias específicas, reais ou pessoais, sobre os CRI, os quais não contarão também com
garantia flutuante da Emissora.

Oferta de Resgate Antecipado
dos CRI

É vedada a amortização antecipada facultativa ou resgate antecipado facultativo dos CRI, inclusive a exclusivo
critério da Emissora.

Inadequação do 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; (ii) não estejam dispostos a correr riscos relacionados à Direcional 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“, nas páginas 113 a 135 do
Prospecto Preliminar e os itens 4.1 e 5.1 do formulário de referência da Emissora.

Público Alvo

Os CRI serão distribuídos publicamente aos investidores em geral, qualificados ou não, pessoas físicas e jurídicas
residentes e domiciliadas ou com sede no Brasil ou no exterior, bem como clubes de investimento registrados na
BM&FBOVESPA, além de fundos de investimentos, fundos de pensão, entidades administradoras de recursos de
terceiros registradas na CVM, entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, condomínios
destinados à aplicação em carteira de títulos e valores mobiliários registrados na CVM, seguradoras, entidades
abertas e fechadas de previdência complementar e de capitalização.

Resgate Antecipado
Obrigatório dos CRI

Será considerado como evento de Resgate Antecipado Obrigatório da totalidade, e não menos que a totalidade,
dos CRI, todas e quaisquer hipóteses de declaração de vencimento antecipado das Debêntures, conforme
descritas nas Cláusulas 6.1.1 e 6.1.2 do Termo de Securitização.
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MATERIAL PUBLICITÁRIO
Fatores de Risco
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 Direcional, na forma
prevista no Contrato de Cessão, a Direcional não terá qualquer obrigação de fazer novamente tais
pagamentos.
Na hipótese de a Emissora ser declarada insolvente, o Agente Fiduciário deverá assumir
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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, em algumas hipóteses, até mesmo após a Data de Vencimento dos CRI
(como, por exemplo, o Custo de Administração), serão arcadas exclusivamente, direta e/ou
indiretamente, 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.
RISCOS DOS CRI E DA OFERTA
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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.
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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.

Falta de liquidez dos CRI

Quórum de deliberação em Assembleia Geral

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 negociálos com terceiros no mercado secundário, devendo estar preparado para manter o investimento
nos CRI até a Data de Vencimento dos CRI.
Portanto, não há qualquer garantia ou certeza de que o Titular de 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.

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 de CRI em determinadas matérias submetidas à deliberação em
Assembleia Geral. Adicionalmente, caso a Assembleia Geral convocada para deliberar acerca
do vencimento antecipado das Debêntures e do Resgate Antecipado Obrigatório dos CRI (i)
não seja instalada em segunda convocação, ou (ii) seja instalada mas não haja deliberação dos
Titulares de CRI (observados os quóruns previstos no Termo de Securitização) sobre o
vencimento antecipado das Debêntures e, consequentemente, e do Resgate Antecipado
Obrigatório dos CRI, a Cedente deverá formalizar uma ata de Assembleia Geral de Titulares de
Debêntures consignando a não declaração do vencimento antecipado de todas as obrigações
da Emissora constantes da Escritura de Emissão de Debêntures. 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.

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.

Indisponibilidade de Negociação dos CRI no Mercado Secundário até o Encerramento da
Oferta
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Conforme previsto no item “Registro para Colocação e Negociação” do Prospecto, o início da
negociação na B3 dos CRI ocorrerá apenas no 1° Dia Útil subsequente à Data de Encerramento da
Oferta, conforme a seção “Cronograma de Etapas da Oferta” deste Prospecto, observado também
o disposto no 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.

Não contratação de auditores independentes para emissão de carta conforto no âmbito da
Oferta
No âmbito da Emissão não houve a contratação dos auditores independentes para emissão da
carta conforto e/ou de manifestação escrita acerca da consistência das informações financeiras
constantes do Formulário de Referência da Emissora com as demonstrações financeiras publicadas
pela Emissora e do Prospecto da Oferta. Consequentemente, os auditores independentes da
Emissora não se manifestaram sobre a consistência das informações financeiras da Emissora
constantes de seu Formulário de Referência e no Prospecto da Oferta.
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.
RISCOS DO CRÉDITO IMOBILIÁRIO
Ausência de garantia e risco de crédito da Direcional
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As obrigações assumidas pela Direcional na Escritura de Emissão de Debêntures não contam
com garantias. Tampouco foram constituídas garantias em benefício dos Titulares de CRI no
âmbito da Oferta. Portanto, os Titulares de CRI correm o risco de crédito da Direcional
enquanto única devedora das Debêntures, uma vez que o pagamento das remunerações dos
CRI depende do pagamento integral e tempestivo, pela Direcional, do Crédito Imobiliário. A
capacidade de pagamento da Direcional 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. As informações incluídas no Termo de Securitização e no
presente Prospecto foram coletadas da due diligence realizada pelo assessor jurídico
contratado, bem como do relatório da Agência de Classificação de Risco que avaliou a
Emissão, não oferecendo a Emissora, nem o Coordenador Líder, qualquer opinião ou
aconselhamento a respeito da capacidade de crédito da Direcional.
O risco de crédito da Direcional e a inadimplência do Crédito Imobiliário ou do Contrato de
Cessão pode afetar adversamente os CRI
A capacidade do Patrimônio Separado de suportar as obrigações decorrentes da emissão dos
CRI depende do adimplemento, pela Direcional, dos pagamentos decorrentes do Crédito
Imobiliário, bem como da capacidade de a Cedente cumprir com obrigações no âmbito dos
Documentos da Operação.
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 Direcional, em tempo hábil para o pagamento dos valores devidos aos Titulares de CRI.
Eventual inadimplemento dessas obrigações pela Direcional 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 das remunerações e amortização dos CRI depende do
pagamento integral e tempestivo pela Direcional do respectivo Crédito Imobiliário, a
ocorrência de eventos internos ou externos que afetem a situação econômico-financeira da
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Direcional 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.
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 3.2 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 3.2 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.
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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 dos CRI.
Na ocorrência de um dos eventos de vencimento antecipado das Debêntures, seja de forma
automática ou não-automática, conforme disposto na Escritura de Emissão de Debêntures, e,
consequentemente, do Resgate Antecipado Obrigatório dos CRI, tal situação acarretará em
redução do horizonte original de investimento esperado pelos Titulares de CRI. Os Investidores
poderão sofrer perdas financeiras, 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 dos CRI.
Risco de Concentração e efeitos adversos na Remuneração e Amortização

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 Pré-Pagamento 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 Resgate Antecipado Obrigatório dos CRI.
Nesse caso, poderia não haver recursos suficientes no Patrimônio Separado para a quitação das

O Crédito Imobiliário é devido, em sua totalidade, pela Direcional. Nesse sentido, o risco de
crédito do lastro dos CRI está concentrado na Direcional, 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 DIRECIONAL
Parcela substancial das receitas da Direcional advém de Empreendimentos contratados junto
ao Caixa Econômica Federal (“CEF”) ou Banco do Brasil (“BB”) no âmbito da Faixa 1 do
Programa Minha Casa Minha Vida (“PMCMV”).
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Os contratos assinados pela Direcional no âmbito do Programa do Governo Federal “Minha Casa,
Minha Vida na Faixa 1”, para a construção de unidades residenciais para famílias com renda
familiar mensal de até R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) (“Faixa 1”), tiveram bastante
representatividade nos negócios da Direcional a partir do ano de 2011. No período de doze meses
findos em 31 de dezembro de 2015 a receita bruta apropriada advinda deste segmento foi de,
aproximadamente, R$ 1,1 bilhão, representando 64% do total de receita bruta apropriada pela
Direcional no período. Adicionalmente, no mesmo período, o saldo de receita a apropriar de
contratos assinados no âmbito do programa era aproximadamente R$ 2,0 bilhões.
Neste sentido, a manutenção do nível de receita da Direcional está em parte vinculado a este
Programa governamental. Assim sendo, a não-implementação, suspensão, interrupção ou
mudança significativa neste Programa poderá afetar a estimativa de crescimento, bem como a
manutenção dos negócios e resultados financeiros da Direcional. Importante frisar, que há
contratos celebrados pela Direcional, destinados à execução de empreendimentos nessa faixa do
PMCMV, cujo início das obras ainda não fora autorizado, sendo possível que tais contratos sejam
rescindidos ou distratados.
Adicionalmente, estes contratos no âmbito do PMCMV Faixa 1 podem não contemplar reajuste de
preço ou mesmo reajustes compatíveis com o aumento no custo de construção, podendo
prejudicar os resultados da Direcional.
Parcela substancial dos recursos para financiamento dos Empreendimentos Residenciais
Populares da Direcional é fornecida pela CEF e BB.
As aquisições de unidades pelos clientes da Direcional são financiadas, principalmente, por meio
de empréstimos bancários, destacando-se os financiamentos concedidos pela CEF. No período de
doze meses encerrado em 31 de dezembro de 2015, aproximadamente 62% dos financiamentos
obtidos pelos clientes da Direcional foram concedidos pela CEF.
O crescimento da Direcional está, em grande parte vinculado, a condições favoráveis de acesso a
linhas de financiamento dos clientes da Direcional, incluindo financiamentos concedidos no
âmbito do Programa “Minha Casa, Minha Vida”, do Governo Federal, no qual a CEF e o Banco do
Brasil (“BB”), tendo como principal fonte de recursos o FGTS, desempenham um papel importante
de agente financiador das aquisições de imóveis. Em 31 de dezembro de 2015, o Valor Geral de
Vendas (“VGV”) potencial do estoque de terrenos da Direcional era de R$11,8 bilhões (sendo R$9,8
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bilhões correspondentes à sua participação), o que corresponde a mais de 63 mil unidades,
das quais aproximadamente 68% eram elegíveis ao Programa “Minha Casa Minha Vida”.
Por serem instituições financeira com controle público, a CEF e o Banco do Brasil estão sujeitos
a maior ingerência política e podem sofrer mudanças na metodologia de concessão de crédito
atualmente vigente, reduzindo a disponibilidade e/ou benefícios das condições de seus
financiamentos. Nesse sentido, a suspensão, interrupção ou lentidão das atividades da CEF e
Banco do Brasil para a aprovação dos projetos, concessão de financiamentos para os clientes
da Direcional, medição da evolução das obras, entre outras atividades, podem impactar
negativamente nas operações e condição financeira da Direcional o, que por sua vez, pode ter
um efeito material adverso no pagamento do Crédito Imobiliário e, por consequência, dos CRI.
A Direcional e o setor imobiliário brasileiro estão expostos a riscos associados à aquisição,
incorporação e construção imobiliárias e à venda de imóveis.
A Direcional se dedica, principalmente, à aquisição, incorporação, construção e venda de
empreendimentos imobiliários para clientes, e pretende continuar desenvolvendo tais
atividades. Além dos riscos que afetam de modo geral o setor imobiliário brasileiro, tais como:
(i) interrupções de fornecimento e volatilidade dos preços de matérias-primas e equipamentos
de construção, (ii) escassez de mão-de-obra, (iii) alterações na oferta e demanda de
empreendimentos em certas regiões, (iv) mudanças nos regulamentos de zoneamento urbano
e normas ambientais, e (v) mudança no regime tributário aplicável ao setor imobiliário e
tarifas públicas, tais atividades podem ser especificamente afetadas pelos seguintes riscos:
• o aumento nos custos da Direcional, necessidades de capital e prêmios de seguro;
• o grau de interesse dos potenciais clientes em novos empreendimentos ou o preço de venda
por unidade necessário para vender todas as unidades podem ficar significativamente abaixo
do esperado, resultando em empreendimentos menos lucrativos do que o inicialmente
previsto ou mesmo não lucrativos;
• a construção das unidades da Direcional pode não ser concluída no prazo previsto,
acarretando um aumento dos custos de construção, o pagamento de multas ou a rescisão
unilateral dos contratos de venda de suas unidades por parte de seus clientes;
• A Direcional pode ser impedida, em decorrência de nova regulamentação ou de condições
de mercado, de corrigir monetariamente seus recebíveis de acordo com certos índices de
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inflação, conforme atualmente permitido;
• na hipótese de falência ou dificuldades financeiras de uma grande companhia do setor
imobiliário, o setor como um todo pode ser afetado adversamente, o que pode causar uma
redução da confiança de potenciais clientes na Direcional e em outras companhias que atuam no
setor, bem como das fontes de financiamento para os empreendimentos imobiliários da
Direcional;
• condições dos mercados imobiliários locais e regionais, tais como o excesso de oferta de
empreendimentos, inclusive, mas não se limitando, ao excesso de oferta de empreendimentos
populares nas regiões onde a Direcional atua ou pode atuar no futuro;
• a Direcional pode antecipar de maneira equivocada a percepção de potenciais clientes quanto à
segurança, conveniência e atratividade dos seus empreendimentos e das áreas onde estão
localizados;
• escassez de oferta de terrenos a preços atrativos em regiões específicas para novas
incorporações ou aumento no preço de tais terrenos, afetando negativamente a habilidade da
Direcional de implementar sua estratégia de negócios;
• a queda do valor de mercado dos terrenos mantidos no estoque da Direcional antes do início da
incorporação do empreendimento ao qual se destina e a venda de suas unidades;
• oportunidades de incorporação podem desaparecer ou diminuir significativamente, afetando
negativamente a habilidade da Direcional de implementar sua estratégia de negócios;
• atrasos na aprovação ou licenciamento dos empreendimentos da Direcional pelas autoridades
governamentais ou a não obtenção de tais licenciamentos em decorrência de pedidos
intempestivos de renovação das licenças obtidas ou de questionamentos em relação (i) aos
aspectos técnicos dos estudos apresentados no licenciamento das obras; (ii) à competência do
órgão licenciador; e (iii) ao próprio procedimento de licenciamento; e
• identificação de contaminação ambiental de solo e/ou águas subterrâneas nos terrenos dos
empreendimentos de responsabilidade direta ou indireta da Direcional, em implantação ou já
comercializados, o que pode ensejar futuros dispêndios em investigação/remediação que afetem
adversamente os resultados da Direcional.
A ocorrência de quaisquer dos riscos acima pode causar um efeito material adverso relevante
sobre as atividades, situação financeira e resultados operacionais da Direcional.
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As atividades da Direcional dependem da disponibilidade de financiamento para suprir suas
necessidades de capital de giro, para aquisição de terrenos e financiamento da construção.
As atividades da Direcional exigem volumes significativos de capital para suprir suas
necessidades de capital de giro, para aquisição dos terrenos e financiamento da construção
dos seus empreendimentos. A Direcional depende de financiamentos bancários e do caixa
gerado por suas operações para atender a essas necessidades. Mudanças nas regras do
Sistema Financeiro de Habitação ("SFH") e do Sistema Financeiro Imobiliário ("SFI") a falta de
disponibilidade de recursos no mercado para obtenção de financiamento ou um aumento dos
custos dos recursos captados pela Direcional podem afetar adversamente sua capacidade de
custear suas necessidades de capital, restringindo, assim, o crescimento e desenvolvimento de
suas atividades. Nesse sentido, a Direcional pode ser obrigada a obter capital adicional por
meio de financiamentos bancários, emissão de títulos de dívida ou de novas ações para
financiar seu crescimento e desenvolvimento o, que por sua vez, pode ter um efeito material
adverso no pagamento do Crédito Imobiliário e, por consequência, dos CRI.
A Direcional 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 Direcional podem ser afetados.
A Direcional e suas controladas permitem que alguns dos compradores das unidades de seus
respectivos empreendimentos efetuem pagamentos em parcelas. Consequentemente, a
Direcional e suas controladas estão sujeitas aos riscos inerentes a este negócio, incluindo o
risco de inadimplência do valor de principal e juros e o risco de aumento do custo dos recursos
por elas captados. Neste sentido, além da incidência de taxa de juros fixada anualmente, os
seus contratos de venda a prazo preveem, via de regra, atualização monetária variável de
acordo com a inflação após a obtenção do Habite-se. 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 Direcional, podem ser afetados o que, por sua
vez, pode ter um efeito material adverso no pagamento do Crédito Imobiliário e, por
consequência, dos CRI.
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Na hipótese de inadimplemento de pagamento após a entrega das unidades adquiridas a prazo, a
legislação brasileira garante a Direcional o direito de promover ação de cobrança tendo por objeto
os valores devidos e a retomada da unidade do comprador inadimplente, observados os prazos e
os procedimentos judiciais. A Direcional 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 poderá afetar de forma adversa seus resultados e
sua condição financeira o que, por sua vez, pode ter um efeito material adverso no pagamento do
Crédito Imobiliário e, por consequência, dos CRI.
O crescimento futuro da Direcional poderá exigir capital adicional, que poderá não estar
disponível ou, caso disponível, poderá não ter condições satisfatórias.
As operações da Direcional exigem volumes significativos de capital de giro. A Direcional poderá
ser obrigada a levantar capital adicional, proveniente da venda de ações ou, em menor extensão,
da venda de títulos de dívida ou de empréstimos bancários, tendo em vista o crescimento e
desenvolvimento futuros de suas atividades. Não se pode assegurar a disponibilidade de capital
adicional ou, se disponível, que terá condições satisfatórias. A falta de acesso a capital adicional
em condições satisfatórias pode restringir o crescimento e desenvolvimento futuros de suas
atividades, o que poderia prejudicar de maneira relevante a sua situação financeira e resultados
operacionais e, portanto, o pagamento dos CRI.
A Direcional pode não ser capaz de manter ou aumentar o seu histórico de crescimento.
A Direcional pode não ser capaz de aumentar ou manter níveis de crescimento no futuro. Os
resultados operacionais nos últimos períodos ou exercícios não são indicativos de desempenho
futuro. Caso não seja capaz de crescer e manter um índice composto de crescimento anual
satisfatório, a situação financeira e os resultados financeiros da Direcional poderão ser
adversamente afetados o que, por sua vez, pode ter um efeito material adverso no pagamento do
Crédito Imobiliário e, por consequência, dos CRI.
O crescimento interno exigiu, e talvez continue a exigir, uma considerável adaptação nos negócios
da Direcional, especialmente com relação à controles internos e dos recursos administrativos,
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técnicos, operacionais e financeiros.
O crescimento adicional e a expansão nos mercados atuais da Direcional e em novos mercados
poderão resultar na necessidade de novas adaptações dos recursos e depender
substancialmente de capacidade da Direcional de implementar e gerir a expansão desses
recursos. Se a resposta a tal expansão e necessidade de adaptação não for providenciada de
modo rápido e adequado, os resultados operacionais poderão vir a ser adversamente afetados
o que, por sua vez, pode ter um efeito material adverso no pagamento do Crédito Imobiliário
e, por consequência, dos CRI.
Adicionalmente, o crescimento da Direcional está em grande parte vinculado ao Programa
Minha Casa, Minha Vida, do Governo Federal. A não implementação, suspensão, interrupção
ou mudança significativa neste Programa poderá afetar substancialmente a estimativa de
crescimento dos negócios e resultados financeiros da Direcional o que, por sua vez, pode ter
um efeito material adverso no pagamento do Crédito Imobiliário e, por consequência, dos CRI.
A perda de membros da alta administração, ou a sua incapacidade de atrair e manter
pessoal adicional para integrá-la, pode ter um efeito adverso relevante sobre a sua situação
financeira e resultados operacionais.
A capacidade de a Direcional manter sua posição competitiva depende em larga escala dos
serviços da sua alta administração.
Não há como garantir que a Direcional terá sucesso em atrair e manter pessoal qualificado
para integrar a sua alta administração e acompanhar o ritmo do seu crescimento. A perda dos
serviços de qualquer dos membros da alta administração ou a incapacidade de atrair e manter
pessoal adicional para integrá-la, pode causar um efeito adverso relevante na sua situação
financeira e resultados operacionais e, portanto, o pagamento dos CRI.
O custo dos terrenos é um dos principais fatores que interferem na sustentabilidade dos
resultados da Direcional. Um aumento no custo dos terrenos muito acima dos índices de
preços e salários nos próximos anos poderá afetar negativamente a capacidade da
Direcional de manter o seu ciclo operacional.
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O ciclo operacional da Direcional depende, em grande parte, da sua capacidade de continuar a
adquirir terrenos a custo razoável. A Direcional tem uma significativa parcela de suas operações
voltada para o segmento popular, onde a aquisição de terrenos com custo compatível com o preço
final do empreendimento é fundamental para a obtenção de boas margens de rentabilidade. O
custo de aquisição dos terrenos representa, em média, 9,2% dos custos do VGV de seus
empreendimentos. Nesse sentido, um aumento no custo de aquisição dos terrenos muito acima
dos índices de preços e salários nos próximos anos poderá impactar de forma adversa o
lançamento dos empreendimentos populares da Direcional, por aumentar o custo de venda dos
seus lançamentos e, consequentemente, reduzir as suas margens de rentabilidade o que, por sua
vez, pode ter um efeito material adverso no pagamento do Crédito Imobiliário e, por
consequência, dos CRI.
Além disso, à medida que outras incorporadoras entrarem no setor brasileiro de incorporação de
empreendimentos populares ou aumentarem suas operações nesse segmento, os preços dos
terrenos poderão subir, em função do incremento da demanda por terrenos, podendo ocasionar
escassez de terrenos adequados a preços razoáveis, principalmente na região sudeste do País. A
Direcional, assim, pode ter dificuldade em dar continuidade à aquisição de terrenos adequados às
suas atividades por preços razoáveis no futuro, o que pode afetar adversamente os negócios e
resultados operacionais da Direcional.
Os interesses dos administradores e executivos da Direcional podem ficar excessivamente
vinculados à cotação de ações de sua emissão, uma vez que participam de um plano de opção de
compra de ações.
Os administradores e executivos da Direcional são participantes de plano de opção de compra de
ações, cujo potencial ganho para seus participantes esta vinculado ao maior valor de mercado das
ações de emissão da Direcional.
O fato de os administradores e executivos da Direcional participarem de plano de opção de
compras de ações pode levar a sua administração a dirigir seus negócios e seus executivos a
conduzir as atividades da Direcional com maior foco na geração de resultados no curto prazo, o
que poderá não coincidir com os interesses dos demais acionistas da Direcional que tenham uma
visão de investimento de longo prazo o que, por sua vez, pode ter um efeito material adverso no
pagamento do Crédito Imobiliário e, por consequência, dos CRI.
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A Direcional poderá vir a precisar de capital adicional no futuro, por meio da emissão de
valores mobiliários, o que poderá resultar em uma diluição da participação do investidor em
suas ações.
A Direcional poderá vir a ter que captar recursos adicionais no futuro, inclusive por meio de
emissão pública ou privada de ações ou valores mobiliários conversíveis em ações ou
permutáveis por elas. Qualquer captação de recursos por meio da distribuição de ações ou
valores mobiliários conversíveis pode resultar na alteração do preço das ações e na diluição da
participação dos investidores no capital social da Direcional o que, por sua vez, pode ter um
efeito material adverso no pagamento do Crédito Imobiliário e, por consequência, dos CRI.
Os interesses do acionista controlador da Direcional podem entrar em conflito com os
interesses dos demais acionistas.
O controlador da Direcional é a Filadélphia Participações S.A., sociedade detida pelo senhor
Ricardo Valadares Gontijo (Diretor Presidente e Presidente do Conselho de Administração da
Direcional) e sua família. O acionista controlador da Direcional tem poderes para, entre
outros, eleger a maioria dos membros do Conselho de Administração e determinar os
resultados de qualquer deliberação que exija a aprovação dos acionistas, inclusive transações
com partes relacionadas, reorganizações societárias, alienações, e a época de pagamento de
quaisquer dividendos, observadas as exigências, do dividendo obrigatório impostas pela Lei
das Sociedades por Ações. O acionista controlador da Direcional poderá ter interesses
conflitantes com os outros investidores o que, por sua vez, pode ter um efeito material
adverso no pagamento do Crédito Imobiliário e, por consequência, dos CRI.
A participação da Direcional em sociedades de propósito específico cria riscos adicionais,
incluindo possíveis problemas no relacionamento financeiro e comercial com seus parceiros.
A Direcional investe em SPE em conjunto com outras incorporadoras imobiliárias e
construtoras brasileiras. Os riscos inerentes às SPE incluem a potencial falência dos parceiros
de suas SPE e a possibilidade de interesses econômicos ou comerciais divergentes ou
incompatíveis entre a Direcional e seus parceiros.
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Caso um parceiro da SPE não cumpra suas obrigações ou fique financeiramente impossibilitado de
arcar com sua parcela dos aportes de capital necessários, a Direcional pode ser obrigada a efetuar
investimentos adicionais ou a prestar serviços adicionais para compensar a falta de aportes por
seu parceiro. Ainda, os sócios de uma SPE poderão ser responsabilizados por obrigações da SPE em
determinadas áreas, incluindo questões fiscais, trabalhistas, proteção ao meio ambiente e
consumidor. Tais eventos poderão impactar adversamente os negócios, resultados operacionais e
condição financeira da Direcional e, portanto, o pagamento dos CRI.
O setor imobiliário no Brasil é altamente competitivo e a Direcional pode reduzir sua posição de
mercado em certas circunstâncias.
O setor imobiliário no Brasil é altamente competitivo e fragmentado e não possui barreiras sólidas
para restringir a entrada de novos concorrentes no mercado. Os principais fatores competitivos no
negócio imobiliário incluem a disponibilidade e a localização de terrenos, preço, financiamento,
projeto, qualidade, reputação e parcerias com incorporadores e construtores locais. Diversos
incorporadores concorrem com a Direcional na prospecção de terrenos, na busca de parceiros
para incorporação, na tomada de financiamentos para incorporação, e na busca de potenciais
clientes. Outras empresas, incluindo empresas estrangeiras em parcerias com empresas locais,
podem passar a operar na incorporação imobiliária no Brasil nos próximos anos, aumentando
ainda mais a concorrência, o que poderia afetar negativamente as atividades, situação financeira e
resultados operacionais da Direcional, deteriorando sua posição de mercado e, portanto, o
pagamento dos CRI.
Caso as campanhas de marketing ou de vendas da Direcional não tenham a mesma velocidade ou
não sejam tão atrativas quanto às de seus concorrentes, bem como se o nível de concorrência do
setor aumentar, as atividades, situação financeira e resultados operacionais da Direcional podem
ser adversamente afetados e, portanto, o pagamento dos CRI.
Alguns dos concorrentes da Direcional poderão ter acesso a recursos financeiros em melhores
condições que ela e, consequentemente, estabelecer uma estrutura de capital mais adequada às
pressões de mercado, principalmente em períodos de instabilidade no mercado imobiliário.
Além disso, programas habitacionais do Governo Federal, como, por exemplo, o Programa Minha
Casa, Minha Vida, podem alterar o cenário competitivo nas regiões em que a Direcional atua. Tais
programas, por meio da concessão de subsídios e incentivos fornecidos pelo Governo Federal,
podem criar condições favoráveis para a entrada de novos competidores nos mercados de atuação

(Páginas 113 a 135 do Prospecto)
da Direcional o que, por sua vez, pode ter um efeito material adverso no pagamento do
Crédito Imobiliário e, por consequência, dos CRI.
O setor imobiliário depende da disponibilidade de crédito, em especial para
empreendimentos populares.
Uma das principais estratégias da Direcional é expandir suas operações nos segmentos de
empreendimentos residenciais populares de grande porte (assim considerados os
empreendimentos com mais de mil unidades e com valores de até R$225 mil), cujos clientes
dependem de empréstimos bancários para financiar a aquisição de suas 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 SFI, SFH e das condições do Programa Minha Casa, Minha Vida, a escassez de recursos
disponíveis no mercado para financiamento, a redução de subsídios oferecidos pelo Governo
Federal 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 da Direcional, o que poderá resultar em um efeito material adverso
sobre as atividades, situação financeira e resultados operacionais da Direcional e, portanto, o
pagamento dos CRI.
As empresas do setor imobiliário estão sujeitas à extensa regulamentação, que podem sofrer
mudanças.
O setor imobiliário brasileiro está sujeito à extensa regulamentação relativa a requisitos para
licenciamento de edificações e zoneamento, assim como à regulamentação e leis ambientais
expedidas por autoridades federais, estaduais e municipais. Essa regulamentação, incluindo
exigências relativas à matéria prima empregada nas obras, tais como a não utilização de
madeiras de origem ilegal ou de materiais contendo substâncias consideradas nocivas à saúde,
como, por exemplo, o amianto, assim como normas relativas à proteção ao consumidor, afeta
a aquisição de terrenos e as atividades de incorporação e construção, o que pode resultar em
atrasos na construção ou fazer com que a Direcional incorra em custos significativos para
cumpri-las, podendo também proibir ou restringir severamente a atividade de incorporação e
construção imobiliária comercial e residencial.
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Mudanças na legislação, ou a interpretação à aplicação mais restritiva da legislação em vigor,
poderão afetar adversamente as atividades, situação financeira e resultados operacionais da
Direcional e, portanto, o pagamento dos CRI.
A Direcional e suas subsidiárias 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 e da concorrência. Para que a Direcional e suas
subsidiárias possam desenvolver as suas atividades, elas devem obter, manter e renovar alvarás,
licenças e autorizações de diversas autoridades governamentais. Caso não seja possível à
Direcional e às suas subsidiárias manter a observância dessas 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 Direcional e, portanto, o
pagamento dos CRI.
Além disso, as controladas e subsidiárias da Direcional devem observar diversas regulamentações
trabalhistas, tributárias, ambientais e regulatórias. Caso não observem as referidas
regulamentações, a Direcional e suas subsidiárias podem ficar sujeitas a responsabilidade
subsidiária o que, por sua vez, pode ter um efeito material adverso no pagamento do Crédito
Imobiliário e, por consequência, dos CRI.
A regulamentação que rege o setor imobiliário brasileiro e a legislação ambiental, podem se tornar
mais rígidas 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 Direcional e às suas
subsidiárias, ou que não ocorrerão interpretações mais rígidas das leis e regulamentos existentes,
exigindo que a Direcional e suas controladas utilizem fundos adicionais para cumprir as exigências
decorrentes de interpretações ou de novas normas, tornando a incorporação de seus
empreendimentos mais custosa, o que pode afetar adversamente os seus negócios e o valor das
ações de sua emissão o que, por sua vez, pode ter um efeito material adverso no pagamento do
Crédito Imobiliário e, por consequência, dos CRI.
O aumento de alíquotas de tributos existentes ou a criação de novos tributos poderão afetar
adversamente a Direcional.
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atua, podem aumentar alíquotas de tributos existentes, alterar sua base de cálculo ou de
qualquer outra forma alterar o regime de tributação aplicável às atividades da Direcional, bem
como criar novos tributos incidentes na compra e venda de imóveis durante a vigência de seus
contratos de venda de Unidades, o que pode afetar adversamente as atividades, situação
financeira e resultados operacionais da Direcional. Ademais, qualquer alteração no regime de
tributação que venha a ser repassada aos clientes da Direcional, pode vir a aumentar o preço
final de suas unidades, reduzindo a demanda por seus empreendimentos, o que poderá afetar
negativamente as atividades, situação financeira e resultados operacionais da Direcional e,
portanto, o pagamento dos CRI.
Modificações nas Práticas Contábeis Adotadas no Brasil em função de sua convergência às
práticas contábeis internacionais (IFRS) podem afetar adversamente os resultados da
Direcional.
Em 28 de dezembro de 2007, foi aprovada a Lei nº 11.638, complementada pela Lei nº 11.941,
de 27 de maio de 2009 (conversão, em lei, da Medida Provisória nº 449, de 3 de dezembro de
2008), que alteraram a Lei das Sociedades por Ações e introduziram novas regras contábeis
aplicáveis a esta espécie de sociedade, como a Direcional, com o objetivo de convergência
com as práticas contábeis internacionais (IFRS) emitidas pelo International Accounting
Standards Board - IASB.
Com relação ao setor imobiliário, em dezembro de 2009, a CVM aprovou, por meio da
Deliberação CVM nº 612, a Interpretação Técnica ICPC 02 - Contrato de Construção do Setor
Imobiliário (Correlação às Normas Internacionais de Contabilidade – a interpretação IFRIC 15 –
Acordos para a Construção de Bens Imóveis ("Agreements for the Construction of Real Estate")
que trata especificamente das práticas contábeis para o reconhecimento de receitas de
vendas de unidades por construtoras antes da conclusão do imóvel. Esta nova interpretação
passou a ser aplicada a partir das demonstrações financeiras referentes aos exercícios
encerrados a partir de dezembro de 2010. No entanto, tal interpretação encontra-se em
discussão por parte dos órgãos competentes.

O Governo Federal, bem como os governos estaduais e municipais da região em que a Direcional
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Caso confirmada, a principal mudança trazida por estas normas será uma potencial postergação do
reconhecimento de receitas relacionadas a vendas das unidades, pois de acordo com a nova regra
dependendo da característica do contrato a receita será contabilizada: (a) no momento da
transferência do controle, dos riscos e dos benefícios da propriedade do imóvel ao comprador; ou
(b) de acordo com o critério adotado atualmente, o que poderá trazer efeitos relevantes aos
resultados da Direcional. Em razão das recentes discussões sobre o tema, a administração da
Direcional ainda não apurou todos os efeitos que as referidas alterações possam causar em suas
demonstrações financeiras e em seus resultados dos exercícios seguintes o que, por sua vez, pode
ter um efeito material adverso no pagamento do Crédito Imobiliário e, por consequência, dos CRI.
A modificação de referidas práticas contábeis, em especial as práticas contábeis relacionadas ao
setor imobiliário, pode produzir impactos relevantes nas demonstrações financeiras da Direcional,
com possível efeito em seu resultado contábil, incluindo possíveis impactos nas bases de
distribuição de dividendos. Adicionalmente, por se tratar de tema recente, investidores poderão
perder base de comparação relativa do desempenho das empresas do setor, incluindo a
Direcional.
Eventuais atrasos e falhas nos empreendimentos imobiliários da Direcional, que estejam fora do
controle dela, podem ter um efeito adverso na sua imagem e atividades e sujeitá-la a imposição
de responsabilidade civil.
A Direcional adquire material de construção de terceiros e terceiriza parte dos serviços de mão de
obra, basicamente na parte de pintura e fundação. Deste modo, o prazo e a qualidade dos
empreendimentos dependem de fatores que estão fora do seu controle, incluindo, mas não se
limitando, à qualidade e tempestividade da entrega do material de construção para obras e a
capacitação técnica dos profissionais e colaboradores terceirizados. Eventuais falhas, atrasos ou
defeitos na construção dos empreendimentos podem ter um efeito negativo na imagem da
Direcional e no relacionamento com os seus clientes, podendo afetar adversamente suas
atividades, situação financeira e resultados operacionais e, portanto, o pagamento dos CRI.
Além disso, conforme disposto no Código Civil, a Direcional presta garantia limitada ao prazo de
cinco anos sobre defeitos estruturais em seus empreendimentos e pode vir a ser demandada com
relação a tais garantias. Nestas hipóteses, ela poderá incorrer em despesas inesperadas, o que
poderá ter um efeito adverso relevante na sua situação financeira e resultados operacionais e,
portanto, o pagamento dos CRI.
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As atividades da Direcional podem ser afetadas adversamente caso ela não obtenha as
autorizações exigidas para seus empreendimentos no devido tempo.
Todos os terrenos adquiridos para fins de incorporação, execução de projetos imobiliários,
bem como comercialização e eventual financiamento junto a instituições financeiras estão
sujeitos à obtenção de determinadas licenças, autorizações e registros perante os cartórios e
demais órgãos competentes. Atualmente, dentre as pendências existentes nos
empreendimentos em andamento da Direcional, ressalta-se (i) a existência de registros de
incorporação protocolados e em processo de cumprimento de exigências, em relação a
algumas incorporações cujo lançamento ao público já foi realizado, (ii) a transferência
definitiva, para a Direcional e suas controladas, dos títulos aquisitivos de alguns dos terrenos
da Direcional adquiridos por meio de instrumentos particulares de promessas de compra e
venda ou permuta. Caso tais registros e as referidas transferências não sejam obtidos ou
realizados no devido tempo, as atividades e resultado operacional da Direcional podem ser
afetados adversamente o que, por sua vez, pode ter um efeito material adverso no pagamento
do Crédito Imobiliário e, por consequência, dos CRI.
A Direcional pode não dispor de seguro suficiente para se proteger de perdas.

A Direcional não pode garantir que sua cobertura de seguros estará disponível ou será
suficiente para cobrir eventuais danos de tais sinistros. Além disso, existem determinados
tipos de riscos que podem não estar cobertos pelas apólices contratadas, tais como,
exemplificativamente, guerra, caso fortuito, força maior, ou interrupção de certas atividades.
Ademais, a Direcional pode ser obrigada ao pagamento de multas e outras penalidades em
caso de atraso de entrega das unidades comercializadas, penalidades que não se encontram
cobertas por suas apólices de seguro.
As atividades imobiliárias da Direcional estão concentradas em poucos empreendimentos
populares de grande porte.
Mais de 60% da receita bruta consolidada da Direcional do exercício de 2015 decorreu de 12
empreendimentos.
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Eventos que impactem negativamente um desses empreendimentos poderá afetar adversamente
os negócios, resultados operacionais e condição financeira da Direcional e, portanto, o pagamento
dos CRI.
A forte demanda por mão de obra, especialmente por trabalhadores qualificados, que o setor de
construção civil tem enfrentado a partir de meados de 2009 pode dificultar a obtenção dos
profissionais necessários à ampliação das atividades da Direcional.
A Direcional adota a política de utilizar principalmente mão de obra própria (empregados da
própria Direcional) na execução de seus empreendimentos. Dessa forma, seu desempenho e
expansão das suas atividades dependem, em grande parte, da capacidade de recrutar e manter
mão de obra qualificada para a execução dos empreendimentos. A referida capacidade é
impactada diretamente pela disponibilidade de mão de obra para contratação em cada região do
País na qual a Direcional atua. Nesse sentido, uma diminuição da disponibilidade de mão de obra
nos mercados de atuação da Direcional pode vir a afetar a velocidade de implementação dos seus
projetos, afetando de forma adversa seus resultados operacionais e retorno dos seus
empreendimentos.
A Direcional pode não conseguir implementar a sua estratégia de negócios com sucesso,
incluindo a estratégia de atuação no segmento de empreendimentos populares de grande porte
e de diversificação geográfica de suas atividades.
A capacidade da Direcional de implementar sua estratégia de negócios, particularmente em
relação a empreendimentos populares de grande porte, bem como diversificação geográfica,
principalmente com relação à conquista de novos mercados com forte demanda por
empreendimentos populares, como por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro e cidades situadas no
interior do Estado de São Paulo, depende de vários fatores, incluindo (i) a existência de
oportunidades de investimentos rentáveis; (ii) o estabelecimento de parcerias estratégicas com
outros incorporadores e construtores; (iii) a disponibilidade de mão de obra qualificada; (iv) o
preço e a disponibilidade das matérias-primas utilizadas nas obras, como por exemplo, formas de
alumínio; (v) a estabilidade do ambiente normativo e regulatório; e (vi) a disponibilidade de
crédito para potenciais clientes a taxas de juros acessíveis. A falta de qualquer desses fatores pode
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afetar adversamente, de maneira relevante, a capacidade da Direcional de implementar sua
estratégia bem como sua situação financeira e resultados operacionais.
Aumentos no preço de matérias-primas podem elevar o custo de empreendimentos e reduzir
os lucros da Direcional.
As matérias-primas básicas utilizadas pela Direcional na construção de empreendimentos
imobiliários incluem concreto, formas de alumínio, blocos de concreto, aço, tijolos, janelas,
portas, telhas e tubulações, dentre outros. Aumentos no preço dessas e de outras matériasprimas, 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 Direcional.
A Direcional e suas subsidiárias podem figurar como responsáveis principais ou solidários
das dívidas trabalhistas de terceirizados.
Caso as empresas terceirizadas que prestam serviços à Direcional às suas subsidiárias não
atendam às exigências da legislação trabalhista, a Direcional e suas subsidiárias podem ser
considerados solidária ou subsidiariamente responsáveis pelas dívidas trabalhistas destas
empresas, podendo, assim, ser autuados e/ou obrigados a efetuar o pagamento de multas
impostas pelas autoridades competentes. Tais decisões contrárias aos interesses da Direcional
que eventualmente alcancem valores substanciais e não tenham provisionamento adequado
podem causar um efeito adverso nos negócios e na situação financeira da Direcional.
Riscos inerentes a emissões em que os imóveis vinculados a créditos imobiliários ainda não
tenham recebido o “habite-se” do órgão administrativo.
Alguns dos empreendimentos imobiliários para os quais serão destinados os recursos
decorrentes das Debêntures encontram-se em fase de construção e alguns tem início de obra
previsto para o começo de 2017, de modo que não estão ainda concluídos e não receberam
seus respectivos “habite-se” ou documento equivalente por parte das autoridades
competentes.
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A conclusão dos empreendimentos imobiliários dentro do cronograma de obras e a qualidade da
mão-de-obra nas incorporações da Direcional dependem de certos fatores que estão além do
controle da Direcional. Eventuais falhas e atrasos no cumprimento de prazos de construção e de
entrega das obras poderão prejudicar sua reputação, sujeitá-las a eventual imposição de
indenização e responsabilidade civil, diminuir a rentabilidade dos empreendimentos imobiliários
ou justificar o não pagamento do preço das unidades autônomas pelos compradores/devedores.
Tais atrasos, podem, ainda, gerar atrasos no recebimento do fluxo de caixa da Direcional. Ademais,
a Direcional pode estar sujeita a custos excedentes para a construção ou, ainda, a condições
adversas à construção, que poderão aumentar os custos de incorporação dos empreendimentos
imobiliários. Pode haver aumento nas taxas de juros, no preço dos materiais de construção, custo
de mão-de-obra ou quaisquer outros custos, sendo certo que a Direcional pode não conseguir
repassar esses aumentos de custos aos compradores/devedores. A ocorrência dos eventos aqui
descritos pode diminuir a rentabilidade da Direcional e impactar a solvência da Direcional.
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 detentores dos CRI, de forma
privilegiada, sobre o produto de realização do Crédito Imobiliário, em caso de falência.
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Nesta hipótese, é possível que o Crédito Imobiliário não venha a ser suficiente para o
pagamento integral dos CRI após o pagamento daqueles credores.
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 de CRI.
RISCOS RELACIONADOS À EMISSORA
Manutenção do Registro de Companhia Aberta
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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.
Risco Relacionado à Originação de Novos Negócios e Redução na Demanda por Certificados de
Recebíveis Imobiliários e do Agronegócio
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
imobiliários e do agronegócio de sua emissão. No que se refere à originação, a Emissora busca
sempre identificar oportunidades de negócios que podem ser objeto de securitização, mas
depende de condições específicas do mercado. 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 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
agronegócio venha a ser reduzida, a Emissora poderá ser afetada.
Riscos Relativos à 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 poderá ter efeito adverso relevante sobre as atividades, situação
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financeira e resultados operacionais da Emissora. O ganho da Emissora provém basicamente
da securitização de recebíveis, que necessita de uma equipe especializada, para prospecção,
estruturação, distribuição e gestão, com vasto conhecimento técnico, operacional e
mercadológico de nossos produtos. Assim, eventual perda de componentes relevantes da
equipe e a incapacidade de atrair novos talentos pode afetar a capacidade de geração de
resultado da Emissora.

Riscos Relacionados à Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial da Emissora
Ao longo do prazo de duração dos CRI, a Emissora poderá estar sujeita a eventos de falência,
recuperação judicial ou extrajudicial. Dessa forma, apesar de terem sido constituídos o Regime
Fiduciário e o Patrimônio Separado sobre o Crédito Imobiliário, eventuais contingências da
Emissora, em especial as fiscais, previdenciárias e trabalhistas, nos termos da Medida
Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, poderão afetar tais créditos, principalmente
em razão da falta de jurisprudência em nosso país sobre a plena eficácia da afetação de
patrimônio.
Risco da não realização da carteira de ativos

A Emissora é uma companhia emissora de títulos representativos de créditos imobiliários,
tendo como objeto social a aquisição e securitização de créditos imobiliários por meio da
emissão de certificados de recebíveis imobiliários, cujos patrimônios são administrados
separadamente. O Patrimônio Separado tem como principal fonte de recursos o Créditos
Imobiliário. Desta forma, qualquer atraso ou falta de recebimento de tais valores pela
Emissora poderá afetar negativamente a capacidade da Emissora de honrar as obrigações
decorrentes dos CRI.
Na hipótese de a Emissora ser declarada insolvente com relação às obrigações da presente
Emissão, o Agente Fiduciário deverá assumir a administração do Crédito Imobiliário e dos
demais direitos e acessórios que integram o Patrimônio Separado. Em assembleia geral, 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 o cumprimento das
obrigações da Emissora perante os Titulares de CRI.
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A capacidade da Emissora de honrar suas obrigações decorrentes dos CRI depende
exclusivamente do pagamento pela Devedora

incorporados a este documento por referência, como se dele constassem para todos os efeitos
legais e regulamentares.

Os CRI são lastreados pelas Debêntures, emitidas pela Devedora nos termos da Escritura de
Emissão de Debêntures, representativas do Crédito Imobiliário cedido à Emissora por meio do
Contrato de Cessão e vinculado aos CRI por meio do estabelecimento do Regime Fiduciário,
constituindo Patrimônio Separado da Emissora. Assim, o recebimento integral e tempestivo pelos
Titulares de CRI dos montantes devidos conforme o Termo de Securitização depende do
cumprimento total, pela Devedora, de suas obrigações assumidas na Escritura de Emissão de
Debêntures, em tempo hábil para o pagamento pela Emissora dos valores decorrentes dos CRI.
Os recebimentos de tais pagamentos podem ocorrer posteriormente às datas previstas para
pagamento de juros e amortizações dos CRI, podendo causar descontinuidade do fluxo esperado
dos CRI. Após o recebimento dos referidos recursos e, se for o caso, depois de esgotados todos os
meios legais cabíveis para a cobrança judicial ou extrajudicial das Debêntures, caso o valor
recebido não seja suficiente para saldar os CRI, a Emissora não disporá de quaisquer outras fontes
de recursos para efetuar o pagamento de eventuais saldos aos Titulares de CRI.

RISCOS RELACIONADOS A FATORES MACROECONÔMICOS

Crescimento da Emissora e de seu capital social

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 externas. 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, afetando assim, as suas emissões de certificados de recebíveis
imobiliários, inclusive os CRI da presente Emissão.
Outros Riscos Relacionados à Emissora
Outros fatores de risco relacionados à Emissora, seus controladores, seus acionistas, suas
controladas, seus investidores e ao seu ramo de atuação estão disponíveis em seu Formulário de
Referência, disponível para consulta no website da CVM (www.cvm.gov.br) e no website de
relações com investidores da Emissora (http://www.apicesec.com.br/), e ficam expressamente

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 Direcional
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 Direcional.
As atividades, situação financeira e resultados operacionais da Emissora, da Direcional 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;
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(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
Direcional 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.
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 Direcional
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
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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 Direcional, 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 Direcional.
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, vale ressaltar que, atualmente, o mercado brasileiro tem vivenciado uma alta
volatilidade devido às incertezas que são derivadas da investigação em curso denominada
"Lava Jato", conduzida pelo Ministério Público Federal, 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
estatais, têm sido acusadas de corrupção política pelo possível recebimento de propinas em
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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 atual 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 Direcional e que podem causar um
efeito material adverso na Direcional.
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 Direcional e a Cedente.
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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) XP Investimentos: www.xpi.com.br, neste website clicar em “Investimentos”, depois clicar em “Oferta Pública”, em seguida clicar em “CRI Direcional - 107ª Série da 1ª
Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Ápice Securitizadora S.A.” e, então, clicar em “Prospecto Preliminar”.
(2) Ápice Securitizadora S.A.: www.apicesec.com.br, neste website clicar em "Investidores", clicar em "Emissões" e depois clicar em "Visualizar Emissão" na linha referente à
"107ª 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 “Documentos e Informações 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 a Oferta pública de
Distribuição dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 107ª Série da 1ª Emissão de CRI da Ápice Securitizadora S.A.”

(4) B3 S.A. – Bolsa, Brasil, Balcão: www.cetip.com.br, neste website acessar "Comunicados e Documentos", o item "Prospectos", em seguida buscar "Prospectos CRI" e,
posteriormente, acessar "Preliminar - 107ª 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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