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Este material é uma apresentação de informações gerais sobre a Direcional Engenharia S.A. (“Devedora"), preparado exclusivamente como material 
publicitário da 379ª série da 1ª emissão de certificados de recebíveis imobiliários da Brazilian Securities Companhia de Securitização ("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 CETIP S.A. - Mercados Organizados, ao Banco Itaú BBA S.A. e à XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e 
Valores Mobiliários S.A. ("Coordenadores").  

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 [●] DO 
PROSPECTO PRELIMINAR, PARA CIÊNCIA DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS COM RELAÇÃO AO INVESTIMENTO NOS 
CRI. 

Disclaimer 
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Estrutura Acionária 

Fonte: Direcional Engenharia. Data Base 15/08/2016 

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 administrados pelo FMR LLC conforme comunicado ao mercado do dia 
07/05/2015; (5) Sociedades em conta de participação; (6) Sociedades de propósito específico.  

A Direcional Engenharia 

4 

Filadélphia 
Participações¹ 

39,48% 9,78% 

Fundo Alliança² 

6,62% 

Participação Direta 
Controladores³ 

1,03% 

Fidelity4 Outros Ações em 
Tesouraria 

38,47% 4,62% 

Direcional Vendas 
(corretora) 

SCPs5 SPEs6 

(Página 160 do Prospecto) 
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Linha do Tempo 

Fonte: Direcional Engenharia 

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

A Direcional Engenharia 
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 Projetos industriais 
atuando para terceiros 
como construtora 

 Importante expansão 
geográfica: Brasília, Rio 
de Janeiro e Campinas 

 Desenvolvimento de 
projetos com foco no 
mercado de baixa renda 

 Início dos projetos de 
grande escala para o 
mercado de baixa renda 

 Consolidação  da posição 
de liderança em Manaus 
e presença em Brasília 

 Expansão das operações 
para PA, RO e ES  

 Crescimento de 
48% de VGV 
lançado 

 Crescimento de 
36% da receita 
líquida ao ano  

 Follow-on 

 MCMV 2 

 Constituição de 
equipe de 
vendas própria 

 

 

 Geração de 
Caixa¹, 
totalizando R$ 
288 milhões no 
acumulado dos 
três anos 

 MCMV 3 

  CRI: R$ 120 
milhões 
(podendo 
alcançar R$ 162 
milhões) 

1981 - 2005 2006 - 2007 2010 - 2012 2008 2013 - 2015 2016 2009 

IPO  

(Página 157 do Prospecto) 
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 Mais de 35 anos de experiência no segmento      

de baixa renda 

 Track record em projetos no âmbito do programa 

MCMV2 

 Técnicas de construção por meio da utilização de 

formas de alumínio e paredes feitas inteiramente 

de concreto 

 Construção de um prédio de até 5 andares         

em 45 dias 

 Expertise em projetos de larga escala, de 

grande porte, orientados para o 

segmento de baixa renda 

 Média de 1,3 mil¹ unidades por 

empreendimento 

 Mão de obra própria 

 Remuneração com base no desempenho 

 Produção padronizada e industrializada 

no local das obras 

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, 2 e 3). Seu modelo de negócios é determinado pelas seguintes características:  

Modelo de Negócios 

Fonte: Direcional Engenharia 

Nota (1) Data base em 31/12/2015; (2) Minha Casa, Minha Vida (MCMV). 
6 

Modelo de 
negócios 

verticalizado 
 

Industrialização 

Foco em  
projetos de  
larga escala 

Histórico  
no mercado 

de baixa 
renda 

(Página 164 do Prospecto) 
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Breakdown por método construtivo 

• 67 mil unidades em construção¹ 

• 90% utilizando o método industrializado² 

• 51 canteiros de obras em operação 

• Média de 1,3 mil unidades por canteiro 

Fonte: Direcional Energia 

Nota (1) Projetos lançados/contratadas e não concluídos em 31/12/2015; (2) Utilizando formas de alumínio. 

Fábrica de Imóveis 
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1 2 

3 4 

2015 2014 2013 2012 2011 

Métodos Tradicionais Construção Industrial2 

(Página 166 e 167 do Prospecto) 

52% 
70% 

85% 90% 90% 

48% 
30% 

15% 10% 10% 
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Fonte: Relatórios da Administração da Companhia constantes das DFPs 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 e ITR relativo ao período de nove meses encerrado em 30/09/2016. 

Landbank - Popular 

• Compra de terrenos usando os instrumentos de permuta para 
pagamento 

 

Lançamentos (VGV – R$ milhões) 

Histórico no Segmento Popular (2007 – 3T16) 

•  59 empreendimentos/etapas lançados 

•  21 mil unidades 

•  VGV acumulado de, aproximadamente, R$ 1,9 bilhão (%Direcional) 

Segmento Popular MCMV Faixas 2 e 3 

MCMV 2 e 3 (Popular) 

1.198 
1.647 

2.041 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 3T16
LTM

358 312 
210 

108 

11 

119 
232 

397 

MCMV Faixa 1 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 3T16
LTM

154 
380 522 

1.647 2.041 
1.198 

+66% 

4.828 

9M16 2014 

2.912 

(Página 166 e 173 do Prospecto) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 3T16
LTM 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 3T16
LTM 
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Segmentos de atuação 

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. 

• Emprego e Crédito • Subsídio do Governo (fiscal) 

• Incorporação 
• Companhias desenvolvem 

empreendimentos e vendem 
unidades aos clientes 

• Preço médio acima de R$225 mil / 
unid. 

• Taxa de Juros beneficiada pelo funding 
de poupança imobiliária 

• Confiança do Consumidor 

Caracterís
ticas 

• Construção (serviços) 
• Construtoras apresentam projetos 

à Caixa ou Banco do Brasil para 
avaliação e aprovação 

• Preço médio de até R$76 mil/unid. 

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

 

 

• Incorporação 
• Companhias desenvolvem 

empreendimentos e vendem 
unidades aos clientes 

• Preço médio entre R$ 76 mil/unid. até 
R$225 mil/unid. 

• Taxa de Juros subsidiadas 5,0% - 8,2% 
a.a. 

• Faixa 2, subsídio adicional de até R$ 
27,5 mil/unid. 

Principal 
Driver¹ 

~15%~20% ~5% ~10% 

MCMV Faixa 1 MCMV Faixa 2 e 3 Incorporação de Média Renda (SFH) + + 

Comprom
etimento 
de caixa² 

(Página 164 e 165 do Prospecto) 
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•  Geração de Caixa¹ de R$ 41 milhões no 9M16 

• Dívida líquida equivalente a 18,6% do Patrimônio Líquido, um dos menores indicadores quando 

comparado ao mesmo indicador das demais empresas de capital aberto² 

• O 9M16 foi marcado pela aceleração das operações no segmento MCMV 2 e 3, que atingiu VGV 

lançado, de aproximadamente, R$ 291 milhões (crescimento de 131% em relação ao 9M15) e vendas 

de R$ 125 milhões (crescimento de 30% em relação ao 9M15) 

 

Fonte: Informações Trimestrais (ITR) referentes ao período de nove meses encerrado em 30/09/2016 – Direcional Engenharia S/A  

Notas: (1) Geração de Caixa: variação da dívida líquida ajustada por pagamento de dividendos e recompra de ações; (2) Dívida (caixa) Líquida em relação ao Patrimônio Líquido (“PL”) 
das seguintes companhias abertas listadas: Cyrela (28%); Even (57%); Eztec (-8%); Gafisa (49%); Helbor (107%); MRV (6%); Rodobens (47%); Rossi (228%); Tecnisa (58%); Trisul (35%). 
Estes cálculos foram realizados pela e são de responsabilidade da Companhia. 

Destaques 3T16 

11 

(Página 167 do Prospecto) 
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Aquisição de Terrenos MCMV 2 e 3 

(VGV - R$ milhões) 

Vendas MCMV 2 e 3 

(VGV - R$ milhões) 

Lançamentos MCMV 2 e 3 

(VGV - R$ milhões) 

Fonte: Informações Trimestrais (ITR) referentes ao período de nove meses encerrado em 30/09/2016 – Direcional Engenharia S/A . 

Evolução no segmento MCMV 2 e 3 

12 

• Nos últimos 12 meses foi adquirido VGV potencial de R$ 2,1 bilhões em terrenos destinados ao segmento MCMV 2 e 3 

• Nos últimos 12 meses foi lançado VGV de R$ 397 milhões no MCMV 2 e 3, crescimento de 193% se comparado com mesmo período base 3T15 

4T15 
LTM 

1T16 
LTM 

2T16 
LTM 

3T16 
LTM 

3T15 
LTM 

4T15 
LTM 

1T16 
LTM 

2T16 
LTM 

3T16 
LTM 

3T15 
LTM 

4T15 
LTM 

1T16 
LTM 

2T16 
LTM 

3T16 
LTM 

3T15 
LTM 

397 388 

258 
232 

136 

119 

176 175 
185 

143 

1.074 

1.537 

2.072 2.070 

1.314 

193% 
47% 

58% 

(Página 168 do Prospecto) 
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•  No 9M16, foram lançados 9 projetos/etapas que totalizaram VGV de cerca de R$ 452 milhões, crescimento de 97% em relação ao 9M15 

•  64% dos lançamentos do 9M16 foram no segmento MCMV 2 e 3 

• Os lançamentos do MCMV 2 e 3, apresentaram crescimento de 131% no 9 M16 em relação ao mesmo período do ano de 2015 

Fonte: Informações Trimestrais (ITR) referentes ao período de nove meses encerrado em 30/09/2016 – Direcional Engenharia S/A. 

Nota: (1) MAC: Compreende os empreendimentos dos segmentos Médio-Padrão, Médio-Alto Padrão e Comercial. 

Lançamentos 

36 

200 

45 
126 

291 

106 

104 

162 

452 

131% -25% 

+97% 

+317% 

9M15 

230 

9M16 3T16 2T16 3T15 

MCMV 2 e 3 MAC¹ 

Lançamentos  
(VGV - R$ milhões) 

Médio Padrão 

64% 
MCMV 2 e 3 

Lançamentos 9M16 
Segmentação Econômica (% VGV) 

36% 

13 

151 

(Página 168 do Prospecto) 
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Fonte: Informações Trimestrais (ITR) referentes ao período de nove meses encerrado em 30/09/2016 – Direcional Engenharia S/A. 

Nota: (1) MAC: Compreende os empreendimentos dos segmentos Médio-Padrão, Médio-Alto Padrão e Comercial. 

Vendas 

14 

• No 9M16 as vendas líquidas totalizaram R$ 279 milhões, crescimento de 16% em 
relação mesmo período do ano anterior 

• As vendas líquidas no segmento MCMV 2 e 3 cresceram 30% no 9M16, representando 
47% do total vendido, desconsiderando vendas de terrenos 

36  29  32  

96  
125  57  

37  
52  

145  

143  

10 

10 

3T16 

94 

241 

279 

+30% 

+16% 

+2% 

9M16 9M15 2T16 

66 

3T15 

93 

+43% 

MCMV 2 e 3 MAC¹ 

Vendas Líquidas 
(VGV - R$ milhões) 

Vendas 9M16 
Segmentação Econômica (% VGV) 

Vendas 9M16 
Segmentação Geográfica (% VGV) 

36% 

Médio-Alto + Comercial 

18% 

Médio 
MCMV 2 e 3 

47% 

26% 

Sudeste Norte 

Centro-oeste 

18% 

56% 

(Página 169 do Prospecto) 
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Fonte: Informações Trimestrais (ITR) referentes ao período de nove meses encerrado em 30/09/2016 – Direcional Engenharia S/A. 

Distrato 

15 

• No 3T16, foram distratadas 345 unidades, redução de 24% em relação ao 2T16 

• 68% das unidades distratadas no 9M16 foram revendidas durante esse período 

• Concentração dos distratos em empreendimentos lançados anteriormente ao ano de 
2014 

Distratos e Revenda de Unidades Distratadas 
(Unidades) 

Distratos do 3T16 por Data de Lançamento 
 (% Unidades) 

Distratos do 3T16 por Região 
 (% Unidades) 

69
% 

14
% 

16
% 

38% Sudeste 

Norte 

Centro-oeste 

11% 

51% 

<2014 

2014 

2015 

2016 
1% 

504 445 
546 

455 
345 

1.261 
1.346 

425 
352 

449 
305 

157 

1.070 
911 

84% 79% 82% 
67% 

46% 

85% 
68% 

63% 63% 
72% 

58% 

69% 

9M16 9M15 3T16 2T16 1T16 4T15 3T15 

Revenda no Período 

% Revenda (até 3T16) 

Unidades Revendidas (até 3T16) 

Unidades Distratadas 

(Página 171 e 172 do Prospecto) 
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Fonte: Informações Trimestrais (ITR) referentes ao período de nove meses encerrado em 30/09/2016 – Direcional Engenharia S/A  

Nota: (1) VSO = Vendas Líquidas do Período / (Estoque Inicial + Lançamentos do Período); (2) VSO de Estoque: Vendas Líquidas de Estoque do Período / Estoque Inicial; (3)VSO de 
Lançamento: Vendas Líquidas de Lançamentos do Período / Lançamentos do Período. 

 

Velocidade de Vendas 

16 

• A VSO¹ do 3T16 atingiu índice de 6,7%, 1,1 p.p. acima do apresentado no 2T16 

• No 9M16, a VSO¹ atingiu 19%, destaque para o segmento MCMV 2 e 3, que apresentou VSO¹ de 26% 

VSO¹  
(VGV - R$ milhões) 

87  
52  

109  
64  77  

6  
52  

10  

2  
7  

15,4% 

25,0% 

9,4% 

1,2% 
4,6% 

9,5% 
5,8% 

11,0% 

6,4% 7,0% 9,7% 
9,4% 10,9% 

5,6% 6,7% 

4T15 

93 

3T15 

84 

3T16 

104 

1T16 

10 

7 

2T16 

118 

VSO Trimestral 

VSO de Estoque2 

VSO de Lançamentos3 

Vendas de Estoque 

Vendas de Lançamentos 

(Página 174 do Prospecto) 
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Fonte: Informações Trimestrais (ITR) referentes ao período de nove meses encerrado em 30/09/2016 – Direcional Engenharia S/A.  

Nota: (1) MAC: Compreende os empreendimentos dos segmentos Médio-Padrão, Médio-Alto Padrão e Comercial. 

Estoque 

17 

• No fechamento do 9M16, estoque total de aproximadamente R$ 1,2 bilhão, 
equivalente a 4.533 unidades 

• Destaque para a redução do estoque na região Norte, que representava 26% do 
estoque no início do ano e foi reduzida para 20% ao final do 9M16 

Evolução Estoque 
(VGV - R$ milhões) 

Estoque por período de lançamento 
(% VGV) 

Segmentação Geográfica do Estoque 
(% VGV) 

19
% 

9% 

12
% 

34
% 

25
% 

20% 
Sudeste 

Norte 

Centro-oeste 

11% 

69% 

<2014 

2014 

2015 

2016 

827 

+3% 

367 

+21% 

9M16 

1.195 

1S16 

1.103 

759 

344 

2015 

989 

801 

188 

MAC 

MCMV 2  e 3 

Concluído 
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Fonte: Informações Trimestrais (ITR) referentes ao período de nove meses encerrado em 30/09/2016 – Direcional Engenharia S/A.  

Estoque Concluído 

18 

• No 9M16, redução de 5% em unidades concluídas em estoque 

• Neste período, foram vendidas 38% (338 unidades) das unidades que se encontravam concluídas ao final de 2015 

• 26% 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) 

899 

338 297 

858  

Estoque Concluído 
9M16 

Entregas e Unidades 
Distrato 

Vendas Bruta de 
Estoque Concluído 

Estoque Concluído 
2015 

-5% 

17% 

Norte 

Sudeste 

75% 

Centro-Oeste 

8% 
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Fonte: Informações Trimestrais (ITR) referentes ao período de nove meses encerrado em 30/09/2016 – Direcional Engenharia S/A. 

Nota: (1) Banco de Terrenos: terrenos mantidos em estoque com a estimativa de geração de VGV futuro dos mesmos; (2) Ajustes: revisão de premissas de preços, projetos, e terrenos 
vendidos/distratados. 

 

Banco de Terrenos¹ – MCMV 2 e 3  

19 

• No 9M16, adquirimos quinze terrenos voltados para o segmento MCMV 2 e 3, com potencial de construção de 10.680 unidades e VGV de 
R$ 1,4 bilhão 

• O custo médio de aquisição destes terrenos foi equivalente a 12,5% do VGV potencial, sendo que 83% 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 50 mil unidades e VGV potencial de R$ 6,5 bilhões, sendo a participação da 
Companhia equivalente a R$ 4,8 bilhões 

• O Banco de Terrenos total da Direcional encerrou o 9M16 com potencial de desenvolvimento de 70 mil unidades e VGV de R$ 10,5 bilhões 

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

Banco de Terrenos MCMV 2 e 3 
(Segmentação Geográfica do % VGV) 

-76 

Terrenos Lançados em 
1M16 

Ajustes² Banco de Terrenos em 
9M16 

291 

Aquisição de Terrenos 
em 9M16 

Banco de Terrenos em 
2015 

41% Sudeste 

37% 
Centro-oeste 

19% 

Norte 

2% Nordeste 
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Fonte: Informações Trimestrais (ITR) referentes ao período de nove meses encerrado em 30/09/2016 – Direcional Engenharia S/A. 

Nota: (1) Ajuste excluindo os juros de financiamento à produção apropriados no CMV. 

Resultados Financeiros 

20 

Receita Operacional Bruta 
(R$ milhões) 

Lucro Bruto Ajustado¹ 
(R$ milhões) 

81  73  
25  

250  
182  

24,5% 22,9% 
12,4% 

24,5% 20,3% 

224 

42 

9M15 

287 

-55% 

-22% 

-59% 

9M16 

37 

3T16 

39 
14 

2T16 

88 
14 

3T15 

96 
15 

Margem Bruta ajustada¹ 

Lucro Bruto 

Juros Capitalizados no Custo 

236 228 207 

791 
675 179 183 

130 

441 
504 

2T16 

411 

3T15 

415 
-18% 

-19% 

-4% 

9M16 

1.179 

9M15 

1.233 

3T16 

337 

Prestação de Serviços 

Vendas de Imóveis 
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11  13  13  
30  39  

2,9% 3,4% 4,0% 2,6% 3,5% 

Fonte: Informações Trimestrais (ITR) referentes ao período de nove meses encerrado em 30/09/2016 – Direcional Engenharia S/A.  

Resultados Financeiros 
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-3% 

+28% 

+11% 

9M16 9M15 3T16 2T16 3T15 

Despesas Comerciais (R$ milhões) Despesas Gerais e Administrativas (G&A) (R$ milhões) 

Despesas Comerciais % Receita Líquida 

Lucro Líquido Margem Líquida 

Lucro Líquido (R$ milhões) 

26  27  26  

79  81  

6,5% 7,0% 8,3% 6,7% 7,4% 

G&A % Receita Líquida 

-3% 

+3% 

+1% 

9M16 9M15 3T16 2T16 3T15 

29  22  1  

93  
53  

7,3% 5,8% 
0,4% 

7,9% 4,8% 

-95% 

-43% 

-96% 

9M16 9M15 3T16 2T16 3T15 
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Geração de Caixa 

Fonte: Informações Trimestrais (ITR) referentes ao período de nove meses encerrado em 30/09/2016 – Direcional Engenharia S/A.  

Nota: (1) Geração de Caixa: variação da dívida líquida ajustado por pagamento de dividendos e recompra de ações. 
22 

+216% 

-1% 

+9% 

9M16 

327 

106 

221 

9M15 

301 

34 

267 

3T16 

90 

37 

53 

45 

96 

3T15 

91 

21 

70 

141 

2T16 

Associativo 

SFH e Outros 

9M16 

41 

2015 

53 

2014 

158 

2013 

76 

Geração de Caixa¹ 
(R$ milhões) 

Repasse 
(R$ milhões - Critério do Recebimento do Caixa) 
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Fonte: Informações Trimestrais (ITR) referentes ao período de nove meses encerrado em 30/09/2016 – Direcional Engenharia S/A. 

Nota: (1) Endividamento em 30 de setembro de 2016. 

Endividamento¹ (R$ milhões) Movimentação de Caixa 9M16  (R$ milhões) 

Estrutura de Capital 

23 

Endividamento (R$ mil) 3T16 (a) 2T16 (b) 3T15 (c) ∆% (a/b) ∆% (a/c) 

Empréstimos e Financiamentos 905.522 931.907 873.064 -2,8% 3,7% 

Financiamento à Produção 622.921 614.098 601.777 1,4% 3,5% 

CRI 63.378 61.106 83.868 3,7% -24,4% 

FINAME e Leasing 16.313 18.713 32.233 -12,8% -49,4% 

CCB Imobiliária 146.972 158.127 3.463 -7,1% 4144,1% 

Debêntures 55.938 79.863 151.723 -30,0% -63,1% 

Caixa e Equivalentes 568.799 660.047 504.281 -13,8% 12,8% 

Dívida Líquida 336.723 271.860 368.783 23,9% -8,7% 

Dívida Líquida / Patrimônio Líquido 18,6% 14,8% 21,0% 3,8 p.p. -2,4 p.p. 

Caixa  
9M16 

Geração 
de Caixa 

Dívida 
SFH 

Dívida 
Corporativa 

Caixa   
2015 

Dívida Bruta Caixa e 
Aplicações 

Dívida            
Líquida 

Caixa Líquido 
ex-SFH 

569 
-40 

41 
42 

499 

906 

SFH 
623 

283 

337 

569 

-286 

(Página 176 e 177 do Prospecto) 
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Fonte: Informações Trimestrais referentes ao período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2016 divulgadas pelas seguintes companhias abertas listadas: Direcional, Cyrela, Even, 
EzTec, Gafisa, Helbor, MRV, Rodobens, Rossi, Tecnisa, Trisul. 

Nota: (1) ROE LTM: Lucro Líquido dos últimos 12 meses / Patrimônio Líquido médio dos últimos 12 meses (Excluindo Participação de não controladores em SCPs e SPEs); (2) Dívida (caixa) 
Líquida em relação ao Patrimônio Líquido (“PL”); (3) Lucro Líquido do período / Receita Líquida do período; (4) Lucro Bruto do período / Receita Líquida do período. Estes cálculos foram 
realizados pela e são de responsabilidade da Companhia. 

Histórico de indicadores financeiros 

24 

Margem Líquida³ 3T16 LTM 

ROE LTM¹ 3T16 

Despesas Comerciais/Receita Líquida 3T16 LTM 

Dívida Líquida/Patrimônio Líquido² 3T16 LTM 

Despesas Comerciais, Gerais e 
Administrativas/Receita Líquida 3T16 LTM Margem Bruta4 3T16 LTM 

(Página 177 do Prospecto) 

1% 

5% 

Seleção de companhias abertas 

2% 

6% 

Seleção de companhias abertas 

DIRR3 

Seleção de companhias abertas 25% 

17% 

Seleção de companhias abertas 38%  

19% 

Seleção de companhias abertas 10% 

3% 

Seleção de companhias abertas 20% 

11% 
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Dívida Liquida ex-Financiamento à 
Produção/PL¹ - 3T16 Composição da Dívida³  Dívida Líquida / PL² 3T16LTM 

Fonte: Informações Trimestrais referentes ao período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2016 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.. 

Endividamento e Perfil da Dívida 

25 

Dívida Corporativa 

Financiamento a Produção 

(Página 178 do Prospecto) 

-5% 

Trisul +16% 

Tecnisa +11% 

Even 

+9% 

Helbor 

+6% 

Rodobens 

MRV 

Gafisa 

-6% Cyrela 

-13% 

Eztec 

-16% 

-19% 

Média 0% 

Rossi +160% 

+6% 

-8% 

+6% 

Média +38% 

Rossi +228% 

Helbor +107% 

Tecnisa +58% 

Even +57% 

Gafisa +49% 

Rodobens +47% 

Trisul +35% 

Cyrela +28% 

+19% 

MRV 

Eztec 100% 

83% 

69% 

69% 

66% 

64% 

62% 

58% 

49% 

47% 

29% 

61% 

17% 

31% 

31% 

34% 

36% 

38% 

42% 

51% 

53% 

71% 

39% Setor 

MRV 

Rossi 

Trisul 

Even 

Rodobens 

Tecnisa 

Cyrela 

Helbor 

Gafisa 

Eztec 
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Índice 

Sobre a Operação 

Fatores de Risco 

Equipe de Distribuição  

Destaques Operacionais e Financeiros 

A Direcional Engenharia 

2 

3 

4 

1 

5 
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• Emissão de Cédulas de Crédito Bancário (“CCB”), com condição suspensiva e resolutiva, pela Direcional Engenharia S.A. em favor do Itaú Unibanco 
S.A. (“Itaú Unibanco”), na qualidade de Credor. 

• As CCB, representadas pelas Cédulas de Crédito Imobiliário (“CCI”), serão cedidas pelo Itaú Unibanco, na qualidade de Credor, à Brazilian Securities 
(“Securitizadora”), sob Condição Suspensiva. 

• A Securitizadora emite escrituralmente, por meio da CETIP, os CRI com lastro nas CCI, formaliza o Termo de Securitização e institui o Patrimônio 
Separado, sob Condição Suspensiva. 

• Na data de subscrição e integralização dos CRI, ocorrerá o efetivo desembolso do valor principal das CCB, o que resultará na satisfação da Condição 
Suspensiva para eficácia dos termos e condições das CCI, do Contrato de Cessão e do Termo de Securitização. 

• Os investidores subscrevem e integralizam os CRI no âmbito da Oferta. 

• Com os recursos da integralização dos CRI no âmbito da Oferta, a Securitizadora paga ao Itaú Unibanco pela cessão das CCI. 

• Os pagamentos a serem realizados pela Devedora serão utilizados para realizar o pagamento das obrigações relativas aos CRI e ao Patrimônio 
Separado, por meio da CETIP. 

 

 

 

Estrutura da Oferta - Fluxograma 
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1 

4 

2 

6 

Securitizadora 
Patrimônio  

separado 

Investidores 

3 5 8 

7 

1 
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3 

4 

5 

6 

7 8 
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Termos e Condições 
Devedora 

Título 

Credor da CCB 

Regime de Colocação 

Valor Total da Oferta 

Distribuição Parcial 

Valor Nominal Unitário 

Prazo 

Taxa de Juros 

Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) lastreados em CCB emitida pela Devedora 

Originalmente o Itaú Unibanco S.A. e, após a emissão e cessão da CCI, a Securitizadora 

Melhores esforços de colocação 

Até R$ 120 milhões, podendo ser aumentado em até 35%, atingindo o volume total de R$ 162 milhões 

Será admitido, observada a quantidade mínima 30.000 CRI, perfazendo o montante de R$30.000.000,00. Caso 
seja colocada o Montante Mínimo, os CRI não colocados serão cancelados pela Emissora 

R$ 1.000,00 (um mil reais) 

Será o período de 1.083 dias compreendido entre 29 de dezembro de 2016 e 17 de dezembro de 2019 

CDI + 0,70% a.a. (base 252 dias) 

(Página 29 a 44 do Prospecto) 
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Termos e Condições 

Distribuição e Negociação 

Data do Procedimento de 
Bookbuilding 

Data de Liquidação 

Data de Emissão 

Data de Vencimento 

CETIP 

21 de dezembro de 2016 

29 de dezembro de 2016 

29 de dezembro de 2016 

17 de dezembro de 2019 

Emissora 

Agente Fiduciário ou 
Instituição Custodiante 

Assessores Legais 

Brazilian Securities Companhia de Securitização 

Vórtx Distribuidora de Título e Valores Mobiliários Ltda 

Machado Meyer Sendacz Opice (Devedora) e Lefosse Advogados (Coordenadores) 

(Página 29 a 44 e 71 do Prospecto) 

Datas de Pagamento 

Os Juros deverão ser pagos nos termos do cronograma indicado no item "Cronograma de Pagamento de Juros e 
Amortização de Principal dos CRI" do Prospecto Preliminar, sendo o primeiro pagamento devido em 15 de março 
de 2017 e o último pagamento será devido em 17 de dezembro de 2019. 
O valor de principal será amortizado em 3 (três) parcelas, sendo o primeiro pagamento devido em 17 de 
dezembro de 2018 e o último pagamento será devido em 17 de dezembro de 2019, conforme cronograma 
indicado no item "Cronograma de Pagamento de Juros e Amortização de Principal dos CRI" do Prospecto 
Preliminar. 
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Termos e Condições 

30 

Destinação dos Recursos 

Os recursos obtidos com a subscrição dos CRI serão utilizados exclusivamente pela Emissora para o pagamento 
do Valor de Cessão, sendo o destino final dos recursos captados o financiamento, direto ou por meio de 
participação societária em SPE, especificamente para o desenvolvimento nos Imóveis detidos pela Devedora e/ou 
pelas suas respectivas SPE de Projetos, por meio do pagamento de parcelas do valor de aquisição de terrenos ou 
construção e desenvolvimento de tais Projetos, 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. Até a Data de Vencimento das CCB, a Devedora poderá alterar os percentuais dos 
recursos destinados a cada um dos Imóveis. Não será necessária a aprovação prévia dos Titulares dos CRI para 
que seja efetuada a alteração aqui prevista, que será, entretanto, precedida da celebração de aditivo às CCB e ao 
Termo de Securitização. Caso não sejam subscritos CRI no Valor Total da Emissão, a Devedora aplicará os 
recursos obtidos, de maneira proporcional, conforme indicado na seção “Informações Relativas aos Imóveis” do 
Prospecto Preliminar. Na hipótese acima, as CCB e o Termo de Securitização deverão ser aditados, de forma a 
prever a aplicação proporcional, sendo que, neste ato, não será necessária a aprovação prévia dos Titulares dos 
CRI para que seja efetuada a alteração. 
Os recursos provenientes da subscrição dos CRI deverão ser efetivamente destinados até a Data de Vencimento 
dos CRI. 

(Página 29 a 44 do Prospecto) 

Coordenadores 
Coordenador Líder Coordenador 

Público Alvo 
Os CRI serão distribuídos publicamente a investidores qualificados, conforme definido no artigo 9º-B da Instrução 
da CVM 539. 
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Termos e Condições 

31 

Oferta de Resgate 
Antecipado dos CRI 

Inadequação do 
Investimento 

A Emissora deverá realizar a oferta de resgate antecipado parcial ou total dos CRI, que será endereçada a todos 
os Titulares dos CRI, sem distinção, assegurada a igualdade de condições a todos os Titulares dos CRI para aceitar 
o resgate antecipado dos CRI de que forem Titulares, de acordo com os termos e condições previstos no Termo 
de Securitização e no Prospecto Preliminar. 

Todos os investidores que não se enquadrem na categoria de público alvo da Oferta, devem atentar para a 
inadequação da presente Oferta, uma vez que ela se destina exclusivamente a investidores que tenham a 
especialização e conhecimento suficientes para tomar uma decisão de investimento fundamentada. Apesar de 
referido alto grau de qualificação dos investidores público alvo dessa Oferta, recomenda-se que, no contexto da 
Oferta, os investidores entrem em contato com seus advogados, contadores, consultores financeiros, bem como 
quaisquer outros profissionais que julguem adequados para avaliar os riscos inerentes aos negócios da Emissora 
e da Direcional, quando de suas respectivas decisões de investimento na Oferta. 
Ainda, o investimento nos CRI não é adequado aos investidores que: (i) necessitem de liquidez considerável 
com relação aos títulos adquiridos uma vez que a negociação e CRI no mercado secundário brasileiro é 
limitada; e/ou (ii) não estejam dispostos a correr risco de crédito de empresas do setor imobiliário. 

(Página 29 a 44 do Prospecto) 

Garantia 

A Emissão dos CRI não conta com garantias. Em integral e pontual cumprimento de todas as obrigações principais 
e acessórias em razão da cessão dos Créditos Imobiliários e, consequentemente, dos Créditos Imobiliários 
("Obrigações Garantidas"), a Direcional constituirá, em favor da Securitizadora a alienação fiduciária de quotas e 
direitos emergentes destas quotas, de emissão das SPE Intervenientes e de titularidade da Devedora, nos termos 
do Contrato de Alienação Fiduciária. 
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Antes de tomar qualquer decisão de investimento nos CRI, os potenciais 
investidores deverão considerar cuidadosamente, à luz de suas próprias 
situações financeiras e objetivos de investimento, os fatores de risco descritos 
abaixo, bem como as demais informações contidas no Prospecto e em outros 
documentos da Oferta, devidamente assessorados por seus consultores 
jurídicos e/ou financeiros. 

Os negócios, situação financeira, ou resultados operacionais da Securitizadora e 
da Devedora podem ser adversa e materialmente afetados por quaisquer dos 
riscos abaixo relacionados. Caso qualquer dos riscos e incertezas aqui descritos 
se concretize, os negócios, a situação financeira, os resultados operacionais da 
Securitizadora e da Devedora e, portanto, a capacidade da Securitizadora 
efetuar o pagamento dos CRI, poderão ser afetados de forma adversa. 

O Prospecto contém apenas uma descrição resumida dos termos e condições 
dos CRI e das obrigações assumidas pela Securitizadora no âmbito da Oferta. É 
essencial e indispensável que os investidores leiam o Termo de Securitização, 
anexo ao Prospecto, e compreendam integralmente seus termos e condições.  

Para os efeitos desta Seção, quando se afirma que um risco, incerteza ou 
problema poderá produzir, poderia produzir ou produziria um "efeito adverso" 
sobre a Securitizadora e sobre a Devedora, quer se dizer que o risco, incerteza, 
poderá, poderia produzir, ou produziria um efeito adverso sobre os negócios, a 
posição financeira, a liquidez, os resultados das operações ou as perspectivas 
da Securitizadora e da Devedora, conforme o caso, exceto quando houver 
indicação em contrário ou conforme o contexto requeira o contrário. Devem-se 
entender expressões similares nesta Seção como possuindo também 
significados semelhantes. 

Os riscos descritos abaixo não são exaustivos, outros riscos e incertezas ainda 
não conhecidos ou que hoje sejam considerados imateriais, também poderão 

 ter um efeito adverso sobre a Securitizadora e/ou sobre a Devedora. Na 
ocorrência de qualquer das hipóteses abaixo (i) a CCB pode não ser paga ou 
ser paga apenas parcialmente, e, (ii) os CRI podem não ser pagos ou ser 

pagos apenas parcialmente. 

 

Fatores de Risco Relacionados ao Ambiente Macroeconômico 

O Governo Federal exerceu e continua exercendo influência 
significativa sobre a economia brasileira. Essa influência, bem como as 
condições políticas e econômicas brasileiras, poderiam afetar 
adversamente as atividades da Securitizadora e/ou da Devedora, e, 
portanto, o desempenho financeiro dos CRI. 

O Governo Federal frequentemente intervém na economia brasileira e 
ocasionalmente realiza modificações significativas em suas políticas e 
normas. As medidas tomadas pelo Governo Federal para controlar a 
inflação, além de outras políticas e normas, frequentemente implicaram 
alterações das taxas de juros, mudança das políticas fiscais, controle de 
preços, desvalorização cambial, controle de capital e limitação às 
importações, entre outras medidas. As atividades, condição financeira, 
resultados operacionais e futuros negócios da Devedora e o valor de 
mercado dos valores mobiliários de emissão da Devedora ou lastreados 
na qualidade de crédito da Devedora, como os CRI, poderão vir a ser 
afetados de maneira relevante por modificações nas políticas ou 
normas que envolvam ou afetem certos fatores, tais como:  
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• política monetária e cambial; 

• taxas de juros; 

• mudanças nas regras e práticas contábeis; 

• políticas governamentais aplicáveis às atividades da Devedora, 
especialmente tributária; 

• controles cambiais e restrições a remessas para o exterior e ao 
investimento estrangeiro no país; 

• inflação; 

• instabilidade social; 

• liquidez dos mercados financeiros e de capitais domésticos; 

• política fiscal; 

• racionamento de fornecimento e aumento de preços de energia 
elétrica; e 

• 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 e 
dos valores mobiliários emitidos no exterior por companhias brasileiras. 

Por fim, o desempenho da economia brasileira tem sido historicamente 
influenciado pelo cenário político nacional. No passado, as crises políticas 
afetaram a confiança dos investidores e do público em geral, resultando em 
queda do consumo e na desaceleração da economia, prejudicando o valor 
de mercado das ações de companhias listadas para negociação em bolsas 
de valores. 

Esforços governamentais para combater a inflação podem retardar o 
crescimento da economia brasileira e gerar um efeito negativo nos 
negócios da Devedora. 

Historicamente, o Brasil registrou altas taxas de inflação e, 
consequentemente, adotou políticas monetárias que resultaram em 
uma das maiores taxas reais de juros do mundo. De acordo com o Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, publicado pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, as taxas de inflação 
de preços no Brasil foram de 5,90% em 2008, 4,31% em 2009, 5,91% 
em 2010, 6,50% em 2011, 5,84% em 2012, 5,91% em 2013, 6,41% em 
2014 e 10,67% em 2015 e 5,78% em 2016 até o mês de outubro. No 
mesmo sentido, entre os anos de 2005 e 2015, a taxa SELIC variou entre 
7,25% e 19,75% ao ano, e em 31 de dezembro de 2015 era 14,25% ao 
ano e, em novembro de 2016, era 14,00% ao ano. 

As medidas do Governo Federal para controlar a inflação, 
principalmente por meio do Banco Central do Brasil, incluíam, com 
frequência, a manutenção de uma política monetária rigorosa com altas 
taxas de juros, restringindo, desta forma, a disponibilidade de crédito e 
o crescimento econômico do Brasil. Quaisquer aumentos significativos 
nas taxas de juros poderão elevar o custo dos empréstimos da Devedora 
e ter um impacto significativo sobre as suas despesas financeiras e 
resultados operacionais. Quaisquer aumentos significativos nas taxas de 
juros podem ainda ter um impacto negativo no consumo da população 
e no potencial volume de vendas de lojistas da Devedora, afetando 
assim o desempenho de ativos existentes e a viabilidade de novos 
projetos, o que pode comprometer a sua capacidade de pagamento dos 
Créditos Imobiliários. 
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Efeitos da Elevação Súbita da Taxa de Juros  

A variação das taxas de juros demonstra ter uma alta correlação negativa 
com o preço de mercado dos valores mobiliários de emissão da Devedora. 
Variações na taxa de juros podem levar a uma perda substancial ou total 
dos investimentos em valores mobiliários de emissão da Devedora ou 
lastreados na qualidade de crédito da Devedora, como os CRI. 

Nos últimos anos, o país tem experimentado uma alta volatilidade nas taxas 
de juros. Uma política monetária restritiva que implique no aumento da 
taxa de juros reais de longo prazo, por conta de uma resposta do Banco 
Central a um eventual repique inflacionário, causa um crowding-out na 
economia, com diminuição generalizada do investimento privado. Neste 
particular a taxa SELIC tem apresentado alta constante desde março de 
2013. Mais recentemente, o comportamento da Meta SELIC foi o seguinte: 
7,25% a.a. em 07/03/2013; 7,50% a.a. em 18/04/2013; 8,00% a.a. em 
30/05/2013; 8,50% a.a. em 11/07/2013; 9,00% a.a. em 29/08/2013; 9,5% 
a.a. em 10/10/2013; 10,00% a.a. em 28/11/2013; 10,50% a.a. em 
16/01/2014; 10,75% em 27/02/2014; 11,00% a.a. em 02/04/2014; 
11,25%a.a. em 29/10/2014; 11,75%a.a. em 03/12/2014; 12,25%a.a. em 
21/01/2015; 12,75%a.a. em 04/03/2015; 13/25%a.a. em 29/04/2015; 
13,75%a.a. em 03/06/2015 e 14,25%a.a. em 29/07/2015, e 14,00% a.a. em 
19/10/2016 mantendo-se neste patamar até hoje (fonte: Banco Central do 
Brasil). 

Tal elevação acentuada das taxas de juros afeta diretamente o mercado de 
securitização, pois, em geral, os investidores têm a opção de alocação de 
seus recursos em títulos do governo que possuem alta liquidez e baixo risco 
de crédito - dado a característica de “risk-free” de tais papéis, de forma que 
o aumento acentuado dos juros pode desestimular os mesmos investidores 

 a alocar parcela de seus portfólios em valores mobiliários de crédito 

 privado, como os CRI. 

Redução de investimentos estrangeiros no Brasil pode impactar 
negativamente a Securitizadora e/ou a Devedora.  

Uma eventual redução do volume de investimentos estrangeiros no 
Brasil pode ter impacto no balanço de pagamentos, o que pode forçar o 
Governo Federal a ter maior necessidade de captações de recursos, 
tanto no mercado doméstico quanto no mercado internacional, a taxas 
de juros mais elevadas. Igualmente, eventual elevação significativa nos 
índices de inflação brasileiros e as atuais desacelerações das economias 
europeias e 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, incluindo a Securitizadora e/ou a 
Devedora. 

A instabilidade cambial pode prejudicar a economia brasileira, bem 
como os negócios da Securitizadora e/ou da Devedora, resultando em 
impacto negativo no desempenho financeiro e no preço de mercado 
dos CRI. 

Em decorrência de diversas pressões, a moeda brasileira tem sofrido 
desvalorizações recorrentes com relação ao Dólar e outras moedas 
fortes ao longo das últimas quatro décadas. Durante todo esse período, 
o Governo Federal implementou diversos planos econômicos e utilizou 
diversas políticas cambiais, incluindo desvalorizações repentinas, 
minidesvalorizações periódicas (durante as quais a frequência dos 
ajustes variou de diária a mensal), sistemas de mercado de câmbio 
flutuante, controles cambiais e mercado de câmbio duplo. 

Fatores de Risco 

35 

(Página 109 a 133 do Prospecto) 



LEIA O PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA 
ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO 

“FATORES DE RISCO” 

R: 42 
G: 46 
B: 90 

R: 222 
G: 229 
B: 239 

R: 226 
G: 51 
B: 39 

MATERIAL PUBLICITÁRIO 

De tempos em tempos, houve flutuações significativas da taxa de câmbio 
entre o Real e o Dólar e outras moedas. Por exemplo, R$2,04 em 31 de 
dezembro de 2012, R$2,36 em 31 de dezembro de 2013, R$2,65 em 31 de 
dezembro de 2014 e R$3,96 em 31 de dezembro de 2015. Não se pode 
garantir que o Real não sofrerá depreciação ou não será desvalorizado em 
relação ao Dólar novamente. Não se pode assegurar que a desvalorização 
ou a valorização do Real frente ao Dólar e outras moedas não terá um 
efeito adverso nas atividades da Securitizadora e/ou da Devedora. 

As desvalorizações do Real podem acarretar aumentos das taxas de juros, 
podendo afetar de modo negativo a economia brasileira como um todo, 
bem como os resultados da Securitizadora e/ou da Devedora, podendo 
impactar o desempenho financeiro, o preço de mercado dos CRI de forma 
negativa, além de restringir o acesso aos mercados financeiros 
internacionais e determinar intervenções governamentais, inclusive por 
meio de políticas recessivas. Por outro lado, a valorização do Real frente ao 
Dólar pode levar à deterioração das contas correntes do país e da balança 
de pagamentos, bem como a um enfraquecimento no crescimento do 
produto interno bruto gerado pela exportação.  

A retração no nível da atividade econômica no Brasil aumentar custos 
financeiros de empresas brasileiras. 

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 seja por 
crises internas ou crises externas, pode acarretar elevação no patamar de 
inadimplemento de pessoas físicas e jurídicas e, por consequência, causar 
um impacto negativo nos resultados e condições financeira da Devedora e 
sua capacidade de pagamento dos Créditos Imobiliários. 

Uma eventual redução do volume de investimentos estrangeiros no País 
poderá ter impacto no balanço de pagamentos, o que poderá forçar o 
Governo Federal a ter maior necessidade de captações de recursos, 
tanto no mercado doméstico quanto no mercado internacional, a taxas 
de juros mais elevadas. Igualmente, eventual elevação significativa nos 
índices de inflação brasileiros e eventual desaceleração da economia 
americana podem trazer impacto negativo para a economia brasileira e 
vir a afetar os patamares de taxas de juros, elevando despesas com 
empréstimos já obtidos e custos de novas captações de recursos por 
empresas brasileiras. 

Decisões desfavoráveis em processos judiciais ou administrativos 
podem causar efeitos adversos para a Devedora. 

A Devedora, bem como as sociedades de propósito específico 
controladas por ela ("SPEs") são partes em diversos processos judiciais e 
administrativos principalmente nas esferas cível, tributária e trabalhista. 
Ademais, a Devedora e as SPEs poderão ser no futuro, partes em novos 
processos judiciais e administrativos (perante autoridades regulatórias, 
ambientais, tributárias, dentre outras). Dentre essas ações, quatro SPEs 
são partes em processos movidos pelo Ministério Público Eleitoral, 
alegando doação eleitoral acima do limite legal. Nessas ações é 
discutida a interpretação da legislação sobre o conceito de faturamento 
bruto e sobre a base de cálculo aplicável para contribuições eleitorais 
realizadas e declaradas pelas respectivas SPEs. 

Um desses processos, cujo provisionamento da Companhia é de 
aproximadamente R$1.125.000,00, foi sobrestado pelo TSE até que o 
mesmo se pronuncie sobre o tema em um processo semelhante, 
enquanto nos outros três, houve condenação das SPEs por doação  
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eleitoral acima do limite legal, com pagamento de multas de R$70.000,00 a 
R$153.047,55 e, em um dos casos, uma SPE foi impedida de contratar com 
o poder público. 

A Devedora não pode garantir que os resultados dos processos existentes e 
futuros serão favoráveis a ela ou às SPEs, ou, ainda, que será mantido 
provisionamento, parcial ou total, suficiente para todos os passivos 
eventualmente decorrentes destes processos. Decisões contrárias aos 
interesses da Devedora que impeçam a realização de seus negócios, como 
inicialmente planejados, ou que eventualmente alcancem valores 
substanciais e não tenham provisionamento adequado podem causar um 
efeito adverso nos negócios, resultado, imagem e na situação financeira da 
Devedora, bem como causar perdas de receita e prejudicar sua reputação. 

Fatores de Risco Relacionados ao Setor de Securitização Imobiliária 

Recente desenvolvimento da securitização imobiliária pode gerar riscos 
judiciais aos Investidores. 

A securitização de créditos imobiliários é uma operação recente no 
mercado de capitais brasileiro. A Lei n.º 9.514, que criou os certificados de 
recebíveis imobiliários, foi editada em 1997. Entretanto, só houve um 
volume maior de emissões de certificados de recebíveis imobiliários nos 
últimos 10 anos. Além disso, a securitização é uma operação mais 
complexa que outras emissões de valores mobiliários, já que envolve 
estruturas jurídicas de segregação dos riscos da Emissora. 

Dessa forma, por se tratar de um mercado recente no Brasil, com 
aproximadamente quinze anos de existência no País, ele ainda não se 
encontra totalmente regulamentado, podendo ocorrer situações em que 
ainda não existam regras que o direcione, gerando assim um risco aos 
Investidores, uma vez que o Poder Judiciário poderá, ao analisar a Emissão 

 e interpretar as normas que regem o assunto, proferir decisões 

desfavoráveis aos interesses dos Investidores. 

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 acerca 
da securitização considera um conjunto de direitos e obrigações de 
parte a parte estipuladas por meio de contratos públicos ou privados 
tendo por diretrizes a legislação em vigor. Entretanto, em razão da 
pouca maturidade e da falta de tradição e jurisprudência no mercado de 
capitais brasileiro em relação as estruturas de securitização, em 
situações adversas poderá haver perdas por parte dos Titulares de CRI 
em razão do dispêndio de tempo e recursos para execução judicial 
desses direitos. 

Falta de liquidez nos mercados domésticos, financeiros e de capitais 

O mercado de títulos e valores mobiliários nacional é influenciado, em 
vários graus, pela economia e condições dos mercados globais, e 
especialmente pelos mercados emergentes e dos países da América 
Latina. A reação dos investidores ao desenvolvimento em outros países 
pode ter um impacto desfavorável no mercado de títulos e valores 
mobiliários no Brasil. Por outro lado, crises em outros países 
emergentes ou políticas econômicas de outros países, podem reduzir a 
demanda do investidor por títulos e valores mobiliários de companhias 
brasileiras. Qualquer dos acontecimentos acima mencionados pode 
afetar desfavoravelmente a liquidez do mercado e até mesmo a 
qualidade do portfólio de direitos creditórios de Certificados de 
Recebíveis Imobiliários e Certificados de Recebíveis do Agronegócio. 
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A Emissora não tem controle sobre quais medidas o Governo Federal 
poderá adotar no futuro na gestão da Política Econômica e não pode prevê-
las. Por isso não é possível quantificar os impactos que tais medidas 
poderão gerar nos negócios da Emissora. 

Credores privilegiados terão prioridade sobre os Titulares dos CRI no 
recebimento de recursos em caso de falência da Emissora (MP 2.158-35). 

A Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, em seu Artigo 
76 estabelece que "as normas que estabeleçam a afetação ou a separação, 
a qualquer título, de patrimônio de pessoa física ou jurídica não produzem 
efeitos em relação aos débitos de natureza fiscal, previdenciária ou 
trabalhista, em especial quanto às garantias e aos privilégios que lhes são 
atribuídos". E continua, em seu parágrafo único "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". 

Apesar de a Emissora, por meio do Termo de Securitização, ter instituído o 
Regime Fiduciário sobre os Créditos Imobiliários, e outros bens e direitos a 
eles vinculados, seus eventuais credores de natureza fiscal, previdenciária 
ou trabalhista, concorrerão de forma privilegiada com os Titulares de CRI 
sobre o produto de realização dos Créditos Imobiliários, em caso de 
falência, ainda que integrantes do Patrimônio Separado. Nesta hipótese, os 
Créditos Imobiliários e os bens e direitos a eles vinculados podem ser 
insuficientes para o pagamento integral dos CRI, após o pagamento das 
obrigações da Emissora, com relação às despesas envolvidas na Emissão. 

Possibilidade de os Créditos Imobiliários serem alcançados por obrigações 
do Itaú Unibanco ou de terceiros. 

Há possibilidade dos Créditos Imobiliários que servem de lastro para a 

 Emissão virem a ser alcançados por obrigações do Itaú Unibanco ou de 
terceiros no que se refere a eventual questionamento de que a cessão 
de créditos foi realizada em fraude a execução ou fraude a credores, o 
que deverá ver apurado em ação judicial própria na qual será apurada a 
preexistência ou não da dívida à ação ou à crédito de terceiro e 
configurado ou não que a realização da cessão de créditos teve o 
condão de levar o cedente à insolvência. Igualmente, para o caso de 
falência ou de recuperação judicial, no qual, segundo a legislação 
específica, artigo 99, II, da Lei nº 11.101/2005, há risco de 
questionamento no período definido por lei como "período suspeito", 
fixado pelo juiz na sentença de decretação da falência, que pode 
retroagir por 90 dias contados do pedido de falência, de recuperação 
judicial, ou do 1º protesto por falta de pagamento. Qualquer dos 
eventos indicados pode afetar adversamente o lastro dos CRI e, 
consequentemente, causar efeito material adverso ao investidor dos 
CRI e no retorno esperado ao subscrever o CRI. 

A Emissora pode não ter sucesso na identificação e realização de 
parcerias para a aquisição de créditos imobiliários. 

A Emissora não possui a capacidade de originar créditos para a 
securitização, sendo suas emissões realizadas com créditos adquiridos 
de terceiros. Portanto, o sucesso na identificação e realização de 
parcerias para a aquisição de créditos é fundamental para o 
desenvolvimento de suas atividades. A Emissora pode ter dificuldades 
em identificar oportunidades atraentes ou pode não ser capaz de 
efetuar os investimentos desejados em termos economicamente 
favoráveis, não  havendo assim aquisições futuras de créditos 
imobiliários no volume desejado/pretendido pela Emissora, o que por  
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sua vez poderá afetar negativamente suas atividades de securitização de 
créditos imobiliários. 

Fatores de Risco Relacionados à Emissora 

Os 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, nos itens "4. Fatores de 
Risco" e "5. Riscos de Mercado", incorporado por referência ao Prospecto. 

FATORES DE RISCO RELACIONADOS AOS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS 

Risco de Concentração dos Créditos Imobiliários e Risco de inadimplência 
dos Créditos Imobiliários. 

Os Créditos Imobiliários que lastreiam a presente emissão são devidos 
100% pela Devedora. A capacidade do Patrimônio Separado de suportar as 
obrigações decorrentes da emissão de CRI depende do pagamento, pela 
Devedora, dos respectivos Créditos Imobiliários. Tais Créditos Imobiliários 
correspondem ao direito de recebimento dos valores devidos pela 
Devedora em razão da emissão da CCB e compreendem, além dos 
respectivos valores de principal, os juros e demais encargos contratuais ou 
legais, bem como os respectivos acessórios. 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 
dos Créditos Imobiliários em tempo hábil para o pagamento dos valores 
devidos aos Titulares de CRI. 

Portanto, a ocorrência de eventos que afetem a situação econômico-
financeira da Devedora poderá afetar negativamente a capacidade do 
Patrimônio Separado de suportar as suas obrigações estabelecidas no 
Termo de Securitização. 

Risco de Cessão de Crédito a Instituição Não Integrante do Sistema 

Financeiro Nacional 

A CCB foi emitida em favor do Itaú Unibanco, que emitiu a CCI 

representativa dos Créditos Imobiliários, que foi cedida para a Emissora, 

com a respectiva cessão onerosa definitiva dos Créditos Imobiliários, 

conforme autorizado pelo inciso I do artigo 6º da Resolução do 

Conselho Monetário Nacional n.º 2.836, de 30 de maio de 2001, 

conforme alterada. Determinadas decisões judiciais estabeleceram, nas 

situações ali previstas, que as cessões de direitos creditórios a entidades 

não participantes do Sistema Financeiro Nacional não atribuiriam, a tais 

cessionários, as mesmas prerrogativas que seriam atribuídas a 

entidades integrantes do Sistema Financeiro Nacional. Sendo assim, não 

é possível prever: (i) a caracterização da Emissora, pelo Poder Judiciário, 

numa eventual disputa judicial, como instituição integrante ou não do 

Sistema Financeiro Nacional; nem se (ii) serão impostas ou não, por 

meio de decisão judicial, limitações ao exercício, pela Emissora, de 

prerrogativas estabelecidas na CCB referentes à cobrança de encargos 

e/ou juros remuneratórios dos Créditos Imobiliários, em inobservância 

ao ato jurídico perfeito representado pela emissão da CCB, nos termos 

inicialmente pactuados com a Devedora. Quaisquer destes cenários 

poderá afetar negativamente o fluxo de pagamentos dos CRI. 
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O risco de crédito da Devedora pode afetar adversamente os CRI.  

Uma vez que o pagamento da remuneração dos CRI depende do 

pagamento integral e tempestivo, pela Devedora, dos respectivos Créditos 

Imobiliários, a capacidade de pagamento da Devedora poderá ser afetada 

em função de sua situação econômico-financeira, em decorrência de 

fatores internos e/ou externos, o que poderá afetar o fluxo de pagamentos 

dos CRI.  

Riscos decorrentes dos critérios adotados pelo originador ou cedente para 

concessão do crédito. 

O pagamento dos CRI está sujeito aos riscos normalmente associados à 

concessão de empréstimos, incluindo, mas não se limitando a tanto, 

deficiências na análise de risco da Devedora, aumento de custos de outros 

recursos que venham a ser captados pela Devedora e que possam afetar o 

seu respectivo fluxo de caixa, bem como riscos decorrentes do pagamento 

pontual e integral do valor de principal e juros pela Devedora. Portanto, a 

inadimplência da Devedora pode ter um efeito material adverso no 

pagamento dos CRI. 

Riscos de Formalização do Lastro da Emissão 

O lastro da CCI é composto pela CCB. Falhas na constituição ou 
formalização da CCB ou da CCI, de sua cessão, bem como a impossibilidade 
de execução específica de referidos títulos e dos Créditos Imobiliários, caso 
necessária, também podem afetar negativamente o fluxo de pagamentos 
dos CRI. 

 

Possível insuficiência das Garantias 

Não há como assegurar que o produto resultante de eventual excussão 
da Alienação Fiduciária será suficiente para viabilizar a amortização 
integral dos CRI. Caso os recursos obtidos com tal excussão não sejam 
suficientes, os Titulares dos CRI poderão ser prejudicados e não receber 
a integralidade dos Créditos Imobiliários. Na Data de Emissão, o valor 
das quotas e seus direitos emergentes, objeto da alienação fiduciária, 
não correspondem à integralidade do valor dos CRI. 

Adicionalmente, as SPE Intervenientes têm como objeto social a 
incorporação, construção, comercialização, cada uma, de 
empreendimento imobiliário desenvolvido, nos moldes da Lei 4.591/64. 
Assim, os imóveis de propriedade das SPE Intervenientes poderão ser 
alienados e os recursos decorrentes desta alienação poderão ser 
distribuídos lucros para os respectivos sócios. Neste caso, não seriam 
mantidos no caixa das SPE Intervenientes, o que pode impactar no valor 
da Garantias. 

Não formalização da Alienação Fiduciária 

Nessa data, a Alienação Fiduciária não se encontra registrada junto ao 
cartório de registro de títulos e documentos competentes, bem como 
perante a Junta Comercial competente, de forma que ainda não está 
devidamente constituída e assim não é passível de execução no caso de 
inadimplemento dos Créditos Imobiliários. 

Caso não ocorra o registro da Alienação Fiduciária essa garantia não 
poderá ser utilizada em eventual excussão para obter recursos para o 
pagamento dos Créditos Imobiliários. 
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Alienação Fiduciária de Quotas não representa 100% das quotas emitidas 
pelas SPE Intervenientes 

A garantia não representa a totalidade das quotas emitidas pelas SPE 
Intervenientes, o que poderá impactar negativamente na liquidez em caso 
de excussão da garantia. 

Reforço da garantia 

Em caso de necessidade de reforço da garantia, a Devedora poderá, a seu 
critério, sem que haja necessidade de anuência dos Titulares do CRI, 
apresentar qualquer ativo para cumprimento desta obrigação, desde que 
tal ativo seja suficiente para restituir o valor da garantia. 

Dificuldade de excussão da Garantia 

A garantia outorgada pela Devedora representa 99,9% (noventa e nove 
inteiros e nove décimos por cento) do capital social das SPE Intervenientes. 
Assim, por não representar 100% (cem por cento) das quotas emitidas 
pelas SPE Intervenientes, eventual procedimento de excussão da Garantia 
poderá enfrentar maior dificuldade, o que poderá limitar ou mesmo 
inviabilizar a satisfação dos créditos dos titulares dos CRI. 

Risco relacionado à ausência de Classificação de Risco  

Os CRI, bem como a presente Oferta não foram objeto de classificação de 
risco de modo que os Titulares dos CRI não contarão com uma análise de 
risco independente realizada por uma empresa de classificação de risco 
(empresa de rating). Caberá aos potenciais investidores, antes de 
subscrever e integralizar os CRI, analisar todos os riscos envolvidos na 
presente Oferta e na aquisição dos CRI, inclusive, mas não mas não se 
limitando, àqueles riscos descritos no Prospecto. 

FATORES DE RISCO RELACIONADOS AOS CRI E À OFERTA 

 

Baixa Liquidez dos CRI no Mercado Secundário 

Atualmente, o mercado secundário para a negociação de certificados de 

 recebíveis imobiliários no Brasil apresenta baixa liquidez 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 estes decidam pelo desinvestimento. Dessa 
forma, o investidor que adquirir os CRI poderá encontrar dificuldades 
para negociá-los no mercado secundário, devendo estar preparado para 
manter o investimento nos CRI por todo o prazo da emissão. 

Risco de Resgate Antecipado Obrigatório dos CRI em razão de 
vencimento antecipado da CCB 

Na ocorrência de qualquer hipótese de vencimento antecipado da CCB 
e, consequentemente, das hipóteses de resgate antecipado obrigatório 
dos CRI, conforme previsto no Termo de Securitização, a Securitizadora 
poderá não ter recursos suficientes para proceder à liquidação 
antecipada dos CRI, inclusive caso haja recursos (i) não há qualquer 
garantia de que existirão, no momento do vencimento antecipado da 
CCB resgate antecipado dos CRI 

 e , outros ativos no mercado com risco e retorno semelhante aos CRI; e 
(ii) 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 apenas quando de seu 
vencimento programado. 
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Risco de Resgate Antecipado dos CRI em razão de Oferta de Pagamento 
Antecipado da CCB e, consequentemente, Oferta de Resgate Antecipado 
dos CRI 

A Direcional tem o direito de propor, todo mês de junho e dezembro, uma 
Oferta de Pagamento Antecipado da CCB, e, nos termos da CCB e do Termo 
de Securitização, a Emissora deverá promover a Oferta Resgate Antecipado 
dos CRI, total ou parcial a depender dos termos da Oferta de Pagamento 
Antecipado da CCB.  

O investidor que aceitar a Oferta de Resgate Antecipado dos CRI deverá 
aguardar o final do período de apuração para verificar se sua oferta poderá 
se concretizada.  

Conforme o Termo de Securitização, caso o volume de CRI detido pelos 
investidores que aceitaram a Oferta de Resgate Antecipado dos CRI for 
inferior à proposta de Oferta de Pagamento Antecipado da CCB, o 
investidor não terá sua oferta concretizada. 

Caso o volume de CRI detido pelos investidores que aceitaram a Oferta de 
Resgate Antecipado dos CRI for igual ou superior à proposta de Oferta de 
Pagamento Antecipado da CCB, o investidor terá sua oferta concretizada, 
sendo que, no caso de ser superior, haverá o procedimento de sorteio. Na 
hipótese de sorteio, o investidor poderá não ter sua oferta concretizada. 

Assim, os investidores poderão sofrer perdas financeiras no que tange à 
não realização do investimento realizado (retorno do investimento), bem 
como poderão incorrer em dificuldade de reinvestimento dos recursos à 
mesma taxa, prazo e/ou demais condições daquelas estabelecidas para os 
CRI. 

 

Descasamento da Taxa DI a ser utilizada para o pagamento da 
Remuneração 

O pagamento de Juros serão feitos (i) no primeiro período, com base no 
índice referente ao período iniciado na primeira Data de Integralização 
dos CRI e encerrado 1 (um) Dia Útil antes da respectiva Data de 
Pagamento, e, (ii) nos períodos subsequentes, no primeiro período, com 
base no índice referente ao período iniciado na última Data de 
Pagamento e encerrado 1 (um) Dia Útil antes da respectiva Data de 
Pagamento. Nesse sentido, o valor dos Juros a ser pago ao titular de CRI 
poderá ser menor que o valor calculado com base no período 
compreendido exatamente no intervalo entre a data de início de cada 
período de acúmulo de remuneração e a respectiva Data de Pagamento. 

Risco de Liquidação do Patrimônio Separado 

Na hipótese de a Securitizadora ser declarada inadimplente com relação 
à Emissão, o Agente Fiduciário deverá assumir a custódia e 
administração dos créditos integrantes do Patrimônio Separado. Em 
assembleia, os Titulares de CRI deverão deliberar sobre as novas normas 
de administração do Patrimônio Separado, inclusive para os fins de 
receber os Créditos Imobiliários ou optar pela liquidação do Patrimônio 
Separado, que poderá ser insuficiente para a quitação das obrigações da 
Securitizadora perante os Titulares de CRI. Consequentemente, os 
adquirentes dos CRI poderão sofrer prejuízos financeiros em 
decorrência do resgate antecipado dos CRI.  
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Quorum de deliberação nas Assembleias de Titulares de CRI. 

As deliberações a serem tomadas em Assembleias de Titulares de CRI serão 
aprovadas por maioria simples, e, nos casos especificados na Cláusula Onze 
do Termo de Securitização, dependem de aprovação por quórum 
qualificado, ou seja, 75% (setenta e cinco por cento) dos CRI em Circulação, 
conforme previsto na cláusula 11.1 do Termo de Securitização. Diante 
desse cenário, o titular de pequena quantidade de CRI pode ser obrigado a 
acatar decisões da maioria, ainda que tenha votado em sentido contrário. 
O Termo de Securitização não prevê mecanismos de venda compulsória ou 
outros direitos relativos a titular de CRI dissidente, que não concorde com 
as deliberações aprovadas segundo os quóruns previstos no Termo de 
Securitização. 

Além disso, o Termo de Securitização prevê uma sistemática de resgate 
antecipado dos CRI, mediante a ocorrência de qualquer uma das hipóteses 
previstas na Cláusula 08 da CCB, sendo que na ocorrência de qualquer 
evento de vencimento antecipado não automático da CCB, a Emissora 
deverá convocar uma Assembleia de Titulares de CRI, desde que tome 
ciência da ocorrência do referido evento, a ser convocada no prazo máximo 
de 5 (cinco) dias corridos contados da data de ciência da ocorrência do 
evento de vencimento antecipado não automático da CCB, para que seja 
deliberada a orientação da manifestação da Emissora em relação a tais 
eventos. Na Assembleia Geral de Titulares dos CRI de que trata este 
parágrafo, os Titulares dos CRI representando, no mínimo, (i) 50% 
(cinquenta por cento) mais um dos CRI em Circulação, em primeira 
convocação, e (ii) maioria dos CRI em Circulação presentes na Assembleia 
Geral de Titulares dos CRI instalada em segunda convocação, desde que 
estejam presentes na referida assembleia, no mínimo, 1/3 (um terço) dos 

 CRI em Circulação, poderão decidir por declarar o vencimento 
antecipado das obrigações decorrentes da CCB, nos termos do Termo 
de Securitização, sendo certo que tal decisão terá caráter irrevogável e 
irretratável . Caso os Titulares de CRI que representem pelo menos tais 
quóruns não votem por orientar a Emissora a se manifestar 
favoravelmente ao vencimento antecipado da CCB o vencimento 
antecipado da CCB não deverá ser declarado.  

Nessa hipótese, não atingido o quórum acima previsto, os CRI não serão 
considerados antecipadamente vencidos. 

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, conforme Termo de Securitização e da legislação 
pertinente. O titular de pequena quantidade de CRI pode ser obrigado a 
acatar determinadas decisões, contrárias ao seu interesse, não havendo 
mecanismos de venda compulsória no caso de dissidência do Titular do 
CRI em determinadas matérias submetidas à deliberação em 
Assembleia Geral. Além disso, a operacionalização de convocação e 
realização de Assembleias Gerais poderá ser afetada negativamente em 
razão da grande pulverização dos CRI, o que levará a eventual impacto 
negativo para os Titulares de CRI.  
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Legislação tributária aplicável aos certificados de recebíveis imobiliários 

Atualmente, os rendimentos auferidos por pessoas físicas residentes no 
país titulares de certificados de recebíveis imobiliários estão isentos de 
IRRF e do imposto sobre a renda apurado na declaração de ajuste anual de 
pessoas físicas, observados os requisitos da lei. Tal tratamento tributário 
tem o intuito de fomentar o mercado de certificados de recebíveis 
imobiliários e pode ser alterado ao longo do tempo. Eventuais alterações 
na legislação tributária, eliminando tal isenção, criando ou elevando 
alíquotas do imposto de renda incidente sobre os certificados de recebíveis 
imobiliários, ou ainda, a criação de novos tributos aplicáveis aos 
certificados de recebíveis imobiliários poderão afetar negativamente seu 
rendimento líquido esperado pelos Investidores com relação aos CRI. 

Limitação de Ativos da Emissora 

A Emissora é uma companhia securitizadora cujo objetivo é exclusivamente 
a emissão de CRI e de outros títulos lastreados em recebíveis imobiliários, 
tendo como única fonte de recursos os recebíveis imobiliários decorrentes 
de contratos que lastreiem suas respectivas emissões e comissões pelos 
serviços prestados com relação à estruturação de suas emissões. Uma vez 
que para cada série ou conjunto de séries é instituído patrimônio separado, 
qualquer atraso ou falta de recebimento dos Créditos Imobiliários pela 
Emissora afetará negativamente a capacidade desta de honrar suas 
obrigações sob os CRI da presente Emissão. 

Na hipótese de a Emissora falir ou ser declarada insolvente, o Agente 
Fiduciário deverá assumir a custódia e administração dos Créditos 
Imobiliários e dos demais bens e direitos a estes vinculados, inclusive o 
Patrimônio Separado. Em Assembleia Geral, os Titulares de CRI poderão 
deliberar sobre novas normas de administração do Patrimônio Separado ou 
optar pela liquidação deste, que poderá ser insuficiente para quitar as 

 obrigações da Emissora perante os Titulares de CRI. 

Riscos decorrentes dos critérios adotados na concessão de crédito 

Os critérios utilizados pelo Itaú Unibanco para a concessão de crédito à 
Direcional e consequente emissão da CCB podem não ter abrangência 
suficiente para abarcar a verificação de todos os riscos normalmente 
associados à adimplência da Direcional. Eventualmente, a ausência da 
análise de algum requisito não verificado pelo Itaú Unibanco pode 
posteriormente revelar deficiência na capacidade de pagamento da 
Direcional no âmbito da CCB, o que poderá afetar o pagamento dos CRI. 

Risco da interpretação dos tribunais em relação à operação 

Toda a arquitetura do modelo financeiro, econômico e jurídico desta 
Oferta considera um conjunto de deveres e obrigações de parte a parte 
estipulados por meio de instrumentos privados tendo por base a 
legislação em vigor. Entretanto, pode haver entendimentos divergentes 
no que tange a este tipo de operação financeira, de modo que em 
situações adversas poderá haver perdas, totais ou parciais, por parte 
dos investidores em razão da interpretação dos tribunais sobre a 
estrutura utilizada. 

Emissora dependente de registro de companhia aberta 

A Emissora foi constituída com o escopo de atuar como securitizadora 
de créditos imobiliários por meio da emissão de certificados de 
recebíveis imobiliários. Para tanto, depende da manutenção do registro 
de companhia aberta junto à CVM e das respectivas autorizações 
societárias. Caso a Emissora não atenda aos requisitos exigidos pela 
CVM em relação às companhias abertas, sua autorização poderá ser 
suspensa ou mesmo cancelada, afetando assim as suas emissões de 
certificados de recebíveis imobiliários. 
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Não realização dos ativos. 

A Emissora é uma companhia destinada especificamente à aquisição e 
posterior securitização de créditos imobiliários, nos termos da Lei n.º 9.514 
por meio da emissão de certificados de recebíveis imobiliários, sendo que 
todos os certificados de recebíveis imobiliários já emitidos pela Emissora 
foram objeto de regime fiduciário, sendo administrados separadamente 
pela Emissora. O Patrimônio Separado da presente Emissão, nos termos 
previstos no Termo de Securitização, tem como única fonte de recursos a 
CCI, assim como todos os direitos, garantias, valores, multas, penalidades, 
cominações e prerrogativas descritos nos Documentos da Operação. Dessa 
forma, qualquer atraso ou inadimplência por parte da Direcional poderá 
afetar negativamente a capacidade da Emissora de honrar os pagamentos 
devidos aos Titulares dos CRI. 

Riscos associados aos prestadores de serviços. 

A Emissora contrata prestadores de serviços terceirizados para a realização 
de atividades como auditoria, agente fiduciário, banco 
mandatário/liquidante, agente escriturador, dentre outros, que prestam 
serviços diversos. Caso algum destes prestadores de serviços sofra 
processo de falência, aumente significativamente seus preços ou não 
preste serviços com a qualidade e agilidade esperada pela Emissora, 
poderá ser necessária a substituição do prestador de serviço e se não 
houver empresa disponível no mercado para que possa ser feita uma 
substituição satisfatória, a Emissora deverá atuar diretamente no sentido 
de montar uma estrutura interna, o que demandará tempo e recursos e 
poderá afetar adversamente o relacionamento entre a Emissora e os 
Titulares dos CRI.  

Realização da Oferta mesmo em caso de colocação parcial. 

 

A Oferta poderá ser concluída mesmo em caso de distribuição parcial 
dos CRI, desde que haja colocação do Montante Mínimo, sendo que os 
CRI que não forem colocados no âmbito da Oferta serão cancelados 
pela Emissora. Uma vez atingido o montante mínimo, a Emissora, de 
comum acordo com os Coordenadores e com a Direcional, poderá 
decidir por reduzir o Valor Total da Oferta até um montante equivalente 
ao Montante Mínimo. Caso não haja a colocação do Montante Mínimo, 
os Titulares de CRI que já tiverem subscritos e integralizados os CRI no 
âmbito da Oferta receberão dos Coordenadores e dos Participantes 
Especiais, respectivamente, os montantes utilizados na integralização 
dos CRI, no prazo indicado no Anúncio de Início, deduzidos dos encargos 
e tributos devidos, não sendo devida, nessas hipóteses, qualquer 
remuneração ou atualização pela Emissora aos referidos Titulares dos 
CRI. Adicionalmente, em caso de distribuição parcial, a liquidez dos CRI 
no mercado secundário poderá ser adversamente afetada. 

Validade da estipulação da Taxa DI, divulgada pela CETIP. 

A Súmula n.º 176, editada pelo Superior Tribunal de Justiça enuncia que 
é nula a cláusula que sujeita o devedor ao pagamento de juros de 
acordo com a Taxa DI divulgada pela ANBIMA/CETIP. A referida súmula 
decorreu do julgamento de ações judiciais em que se discutia a validade 
da aplicação da Taxa DI divulgada pela ANBIMA/CETIP em contratos 
utilizados em operações bancárias ativas. 

Há a possibilidade de, numa eventual disputa judicial, a Súmula n.º 176 
vir a ser aplicada pelo Poder Judiciário para considerar que a Taxa DI 
não é válida como fator de remuneração dos Créditos Imobiliários e dos 
CRI. Em se concretizando esta hipótese, o índice que vier a ser indicado 
pelo Poder Judiciário para substituir a Taxa DI poderá conceder aos 
Titulares de CRI uma remuneração inferior aos Juros atuais dos CRI. 
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Não contratação de auditores independentes para emissão de carta 
conforto no âmbito da Oferta.  

O Código de Oferta Públicas em seu Anexo I, Capítulo III, artigo 5º, 
parágrafo 4º, inciso III, prevê a necessidade de manifestação escrita por 
parte dos auditores independentes acerca da consistência das informações 
financeiras constantes do Prospecto com as demonstrações financeiras 
publicadas pela Emissora e pela Devedora. No âmbito desta Emissão não 
houve a contratação dos auditores independentes para emissão da carta 
conforto, nos termos acima descritos. Consequentemente, os auditores 
independentes da Emissora e da Devedora, conforme o caso, não se 
manifestaram sobre a consistência das informações financeiras da Emissora 
e da Devedora constantes do Prospecto. 

Pagamento condicionado 

Os recursos destinados ao pagamento dos investidores decorrem direta e 
exclusivamente dos pagamentos efetuados pela Direcional no âmbito dos 
Créditos Imobiliários. 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 dos Créditos Imobiliários, caso estes não sejam 
suficientes para amortizar integralmente a CCI, a Emissora poderá não 
dispor de quaisquer verbas para efetuar o pagamento de eventuais saldos 
aos Titulares dos CRI. 

A participação de investidores que sejam considerados Pessoas 
Vinculadas na Oferta poderá impactar na liquidez dos CRI. 

De acordo com a legislação em vigor, caso não seja verificado excesso de 
demanda superior em 1/3 dos CRI inicialmente ofertados, investidores que 
sejam Pessoas Vinculadas poderão investir nos CRI, o que poderá impactar 
na liquidez esperada dos CRI.  

Responsabilidade pelo ressarcimento das despesas do Agente 
Fiduciário. 

No caso de inadimplemento da Emissora com relação a suas obrigações 
perante os Titulares dos CRI, todas as despesas em que o Agente 
Fiduciário venha a incorrer para resguardar os interesses dos Titulares 
de CRI deverão ser previamente aprovadas e adiantadas pelos Titulares 
dos CRI. Tais despesas incluem os gastos com honorários advocatícios, 
inclusive de terceiros, depósitos, indenizações, custas e taxas judiciárias 
de ações propostas pelo Agente Fiduciário, desde que relacionadas à 
solução da inadimplência, enquanto representante dos Titulares dos 
CRI. Adicionalmente, as eventuais despesas, depósitos e custas judiciais 
decorrentes da sucumbência em ações judiciais serão igualmente 
suportadas pelos Titulares dos CRI, bem como a remuneração e as 
despesas reembolsáveis do Agente Fiduciário, na hipótese de a 
Emissora permanecer em inadimplência com relação ao pagamento 
destas. Consequentemente, os Titulares dos CRI poderão sofrer 
prejuízos financeiros em decorrência do inadimplemento da Emissora. 

Alterações na legislação tributária aplicável aos CRI - Pessoas Físicas: 

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, isenção essa que pode sofrer alterações ao longo do 
tempo. 

Eventuais alterações na legislação tributária eliminando a isenção 
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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A Emissora e os Coordenadores recomendam que os interessados na 
subscrição dos CRI consultem seus assessores tributários e financeiros 
antes de se decidir pelo investimento nos CRI.  

FATORES DE RISCO RELACIONADOS À DEVEDORA 

Parcela substancial das receitas da Devedora 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”). 

Os contratos assinados pela Devedora 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 Devedora 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 
Devedora 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 Devedora 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 Devedora. 
Importante frisar, que há contratos celebrados pela Devedora, 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 Devedora. 

Parcela substancial dos recursos para financiamento dos 
Empreendimentos Residenciais Populares da Devedora é fornecida 
pela CEF e BB.  

As aquisições de unidades pelos clientes da Devedora 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 Devedora foram concedidos 
pela CEF. 

O crescimento da Devedora está, em grande parte vinculado, a 
condições favoráveis de acesso a linhas de financiamento dos clientes 
da Devedora, 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 Devedora era de 
R$11,8 bilhões (sendo R$9,8 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”.  
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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 Devedora, medição da evolução das 
obras, entre outras atividades, podem impactar negativamente nas 
operações e condição financeira da Devedora o, que por sua vez, pode ter 
um efeito material adverso no pagamento dos Créditos Imobiliários e, por 
consequência, dos CRI. 

A Devedora e o setor imobiliário brasileiro estão expostos a riscos 
associados à aquisição, incorporação e construção imobiliárias e à venda 
de imóveis. 

A Devedora 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 Devedora, 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 Devedora 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 Devedora pode ser impedida, em decorrência de nova 
regulamentação ou de condições de mercado, de corrigir 
monetariamente seus recebíveis de acordo com certos índices de 
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 Devedora e em outras companhias que atuam no 
setor, bem como das fontes de financiamento para os 
empreendimentos imobiliários da Devedora; 

• 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 Devedora atua ou pode atuar no futuro; 

• a Devedora 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; 
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• 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 Devedora de implementar sua estratégia de 
negócios; 

• a queda do valor de mercado dos terrenos mantidos no estoque da 
Devedora 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 Devedora de 
implementar sua estratégia de negócios; 

• atrasos na aprovação ou licenciamento dos empreendimentos da 
Devedora 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 Devedora, em implantação ou já comercializados, o 
que pode ensejar futuros dispêndios em investigação/remediação que 
afetem adversamente os resultados da Devedora. 

A ocorrência de quaisquer dos riscos acima pode causar um efeito material 
adverso relevante sobre as atividades, situação financeira e resultados 
operacionais da Devedora. 

 

As atividades da Devedora dependem da disponibilidade de 
financiamento para suprir suas necessidades de capital de giro, para 
aquisição de terrenos e financiamento da construção. 

As atividades da Devedora 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 Devedora 
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 Devedora podem afetar adversamente sua 
capacidade de custear suas necessidades de capital, restringindo, assim, 
o crescimento e desenvolvimento de suas atividades.  

Nesse sentido, a Devedora 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 dos 
Créditos Imobiliários e, por consequência, dos CRI. 
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A Devedora está sujeita a riscos normalmente associados à concessão de 
financiamentos. Caso ocorra uma taxa de inadimplência maior do que a 
estimada ou se o custo destes financiamentos aumentar, os resultados da 
Devedora podem ser afetados. 

A Devedora e suas controladas permitem que alguns dos compradores das 
unidades de seus respectivos empreendimentos efetuem pagamentos em 
parcelas. Consequentemente, a Devedora 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 Devedora, podem ser afetados o que, por sua vez, pode ter 
um efeito material adverso no pagamento dos Créditos Imobiliários e, por 
consequência, dos CRI. 

Na hipótese de inadimplemento de pagamento após a entrega das 
unidades adquiridas a prazo, a legislação brasileira garante a Devedora 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 Devedora não pode assegurar que 
será capaz de reaver o valor total do saldo devedor ou, uma vez retomado 

 o imóvel, assegurar que o venderá em condições satisfatórias ou até 
mesmo se o venderá, o que poderá afetar de forma adversa seus 
resultados e sua condição financeira o que, por sua vez, pode ter um 
efeito material adverso no pagamento dos Créditos Imobiliários e, por 
consequência, dos CRI. 

O crescimento futuro da Devedora poderá exigir capital adicional, que 
poderá não estar disponível ou, caso disponível, poderá não ter 
condições satisfatórias. 

As operações da Devedora exigem volumes significativos de capital de 
giro. A Devedora 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.  
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A Devedora pode não ser capaz de manter ou aumentar o seu histórico de 
crescimento. 

A Devedora 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 Devedora poderão ser 
adversamente afetados o que, por sua vez, pode ter um efeito material 
adverso no pagamento dos Créditos Imobiliários e, por consequência, dos 
CRI. 

O crescimento interno exigiu, e talvez continue a exigir, uma considerável 
adaptação nos negócios da Devedora, especialmente com relação à 
controles internos e dos recursos administrativos, técnicos, operacionais e 
financeiros. 

O crescimento adicional e a expansão nos mercados atuais da Devedora e 
em novos mercados poderão resultar na necessidade de novas adaptações 
dos recursos e depender substancialmente de capacidade da Devedora 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 dos Créditos Imobiliários e, por consequência, dos 
CRI.  

Adicionalmente, o crescimento da Devedora 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 Devedora o que, 
por sua vez, pode ter um efeito material adverso no pagamento dos 
Créditos Imobiliários 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 Devedora 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 Devedora. Um aumento no custo 
dos terrenos muito acima dos índices de preços e salários nos próximos 
anos poderá afetar negativamente a capacidade da Devedora de 
manter o seu ciclo operacional. 

O ciclo operacional da Devedora depende, em grande parte, da sua 
capacidade de continuar a adquirir terrenos a custo razoável. 

Fatores de Risco 

51 

(Página 109 a 133 do Prospecto) 



LEIA O PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA 
ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO 

“FATORES DE RISCO” 

R: 42 
G: 46 
B: 90 

R: 222 
G: 229 
B: 239 

R: 226 
G: 51 
B: 39 

MATERIAL PUBLICITÁRIO 

A Devedora 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 Devedora, 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 dos Créditos Imobiliários 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 Devedora, 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 Devedora. 

Os interesses dos administradores e executivos da Devedora 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 Devedora 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 Devedora. 

O fato de os administradores e executivos da Devedora 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 
Devedora com maior foco na geração de resultados no curto prazo, o 
que poderá não coincidir com os interesses dos demais acionistas da 
Devedora que tenham uma visão de investimento de longo prazo o que, 
por sua vez, pode ter um efeito material adverso no pagamento dos 
Créditos Imobiliários e, por consequência, dos CRI.  

A Devedora 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 Devedora 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 
Devedora o que, por sua vez, pode ter um efeito material adverso no 
pagamento dos Créditos Imobiliários e, por consequência, dos CRI. 

Os interesses do acionista controlador da Devedora podem entrar em 
conflito com os interesses dos demais acionistas. 

O controlador da Devedora é a Filadélphia Participações S.A., sociedade 
detida pelo senhor Ricardo Valadares Gontijo (Diretor Presidente e 
Presidente do Conselho de Administração da Devedora) e sua família.  
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O acionista controlador da Devedora 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 Devedora poderá ter interesses 
conflitantes com os outros investidores o que, por sua vez, pode ter um 
efeito material adverso no pagamento dos Créditos Imobiliários e, por 
consequência, dos CRI. 

A participação da Devedora em sociedades de propósito específico cria 
riscos adicionais, incluindo possíveis problemas no relacionamento 
financeiro e comercial com seus parceiros. 

A Devedora investe em SPEs em conjunto com outras incorporadoras 
imobiliárias e construtoras brasileiras. Os riscos inerentes às SPEs incluem a 
potencial falência dos parceiros de suas SPEs e a possibilidade de interesses 
econômicos ou comerciais divergentes ou incompatíveis entre a Devedora 
e seus parceiros.Caso um parceiro da SPE não cumpra suas obrigações ou 
fique financeiramente impossibilitado de arcar com sua parcela dos aportes 
de capital necessários, a Devedora 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 Devedora e, portanto, o pagamento 
dos CRI. 

O setor imobiliário no Brasil é altamente competitivo e a Devedora 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 Devedora 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 Devedora, deteriorando sua posição de mercado e, 
portanto, o pagamento dos CRI. 

Caso as campanhas de marketing ou de vendas da Devedora 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 Devedora podem ser adversamente afetados e, portanto, o 
pagamento dos CRI. 

Alguns dos concorrentes da Devedora 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. 
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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 Devedora 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 da Devedora o que, por sua vez, pode ter um 
efeito material adverso no pagamento dos Créditos Imobiliários e, por 
consequência, dos CRI.  

O setor imobiliário depende da disponibilidade de crédito, em especial 
para Empreendimentos Populares. 

Uma das principais estratégias da Devedora é expandir suas operações nos 
segmentos de Empreendimentos Residenciais Populares de grande porte 
(assim considerados os empreendimentos com mais de mil Unidades), 
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 Devedora, o que poderá resultar em um efeito material 
adverso sobre as atividades, situação financeira e resultados operacionais 
da Devedora 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 Devedora incorra em custos 
significativos para cumpri-las, podendo também proibir ou restringir 
severamente a atividade de incorporação e construção imobiliária 
comercial e residencial. 

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 Devedora e, portanto, 
o pagamento dos CRI. 

A Devedora 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 Devedora e suas subsidiárias possam desenvolver as suas 
atividades, elas devem obter, manter e renovar alvarás, licenças e 
autorizações de diversas autoridades governamentais.  
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Caso não seja possível à Devedora 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 Devedora e, portanto, o pagamento dos CRI. 

Além disso, as controladas e subsidiárias da Devedora devem observar 
diversas regulamentações trabalhistas, tributárias, ambientais e 
regulatórias. Caso não observem as referidas regulamentações, a Devedora 
e suas subsidiárias podem ficar sujeitas a responsabilidade subsidiária o 
que, por sua vez, pode ter um efeito material adverso no pagamento dos 
Créditos Imobiliários 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 Devedora e às suas 
subsidiárias, ou que não ocorrerão interpretações mais rígidas das leis e 
regulamentos existentes, exigindo que a Devedora 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 dos Créditos Imobiliários e, por 
consequência, dos CRI.  

O aumento de alíquotas de tributos existentes ou a criação de novos 
tributos poderão afetar adversamente a Devedora. 

O Governo Federal, bem como os governos estaduais e municipais da 

 região em que a Devedora 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 Devedora, 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 Devedora. Ademais, qualquer alteração no regime de 
tributação que venha a ser repassada aos clientes da Devedora, 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 Devedora 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 Devedora. 

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 Devedora, 
com o objetivo de convergência com as práticas contábeis 
internacionais (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards 
Board - IASB. 
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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.  

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 Devedora. Em 
razão das recentes discussões sobre o tema, a administração da Devedora 
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 dos Créditos Imobiliários 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 Devedora, 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 Devedora. 

Eventuais atrasos e falhas nos empreendimentos imobiliários da 
Devedora, 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 Devedora 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 Devedora 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 Devedora 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. 

Fatores de Risco 

56 

(Página 109 a 133 do Prospecto) 



LEIA O PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA 
ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO 

“FATORES DE RISCO” 

R: 42 
G: 46 
B: 90 

R: 222 
G: 229 
B: 239 

R: 226 
G: 51 
B: 39 

MATERIAL PUBLICITÁRIO 

As atividades da Devedora 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 Devedora, 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 Devedora e 
suas controladas, dos títulos aquisitivos de alguns dos terrenos da 
Devedora 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 Devedora podem ser afetados 
adversamente o que, por sua vez, pode ter um efeito material adverso no 
pagamento dos Créditos Imobiliários e, por consequência, dos CRI.  

A Devedora pode não dispor de seguro suficiente para se proteger de 
perdas. 

A Devedora 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 Devedora 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 Devedora estão concentradas em poucos 
Empreendimentos Populares de Grande Porte. 

Mais de 60% da receita bruta consolidada da Devedora do exercício de 
2015 decorreu de 12 empreendimentos. Eventos que impactem 
negativamente um desses empreendimentos poderá afetar 
adversamente os negócios, resultados operacionais e condição 
financeira da Devedora 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 Devedora.  

A Devedora adota a política de utilizar principalmente mão de obra 
própria (empregados da própria Devedora) 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 Devedora atua. Nesse sentido, uma diminuição da 
disponibilidade de mão de obra nos mercados de atuação da Devedora 
pode vir a afetar a velocidade de implementação dos seus projetos, 
afetando de forma adversa seus resultados operacionais e retorno dos 
seus empreendimentos. 
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A Devedora pode não conseguir implementar a sua estratégia de negócios 
com sucesso, incluindo a estratégia de atuação no segmento de 
Empreendimentos Populares de Grande Porte² e de diversificação 
geográfica de suas atividades. 

A capacidade da Devedora 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 afetar 
adversamente, de maneira relevante, a capacidade da Devedora 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 Devedora. 

As matérias-primas básicas utilizadas pela Devedora 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 matérias-primas, incluindo 
aumentos decorrentes de escassez, impostos, restrições ou flutuações 
de taxas de câmbio, podem aumentar o custo de empreendimentos e 
afetar adversamente os negócios da Devedora. 

A Devedora e suas subsidiárias podem figurar como responsáveis 
principais ou solidários das dívidas trabalhistas de terceirizados. 

Caso as empresas terceirizadas que prestam serviços à Devedora às 
suas subsidiárias não atendam às exigências da legislação trabalhista, a 
Devedora 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 Devedora que eventualmente 
alcancem valores substanciais e não tenham provisionamento 
adequado podem causar um efeito adverso nos negócios e na situação 
financeira da Devedora. 
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(2) Empreendimentos Populares de Grande Porte: Empreendimentos residenciais preferencialmente com mais de mil unidades com preço de até R$225,0 mil 

(Página 109 a 133 do Prospecto) 
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Contatos 

 

Coordenador 

Investidor Qualificado Institucional 

Rafael Quintas 
Sérgio Vailati 

Renato Junqueira 
 

Investidor Qualificado Não Institucional 

Marcos Corazza 
Felipe Campelo 
Thomas Beattie 
André Martins 

(11) 3027-2335 
(11) 3526-1864 

 

Devedora 

Fernando Ramos 

Diretor Financeiro e de RI 

 

Paulo Sousa 

Gerente de RI 

www.direcional.com.br  
ri@direcional.com.br 
+55 (31) 3431-5509 

 

Coordenador Líder 

André Kok 
Rogério Cunha 
Felipe Almeida 

Luiz Felipe Ferraz 
Ricardo Soares 
Rodrigo Melo 

Tel.: (11) 3708-8800 
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O AVISO AO MERCADO, O ANÚNCIO DE INÍCIO, O ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO, EVENTUAIS ANÚNCIOS DE RETIFICAÇÃO, BEM COMO TODO E 
QUALQUER AVISO OU COMUNICADO RELATIVO À OFERTA SERÃO DISPONIBILIZADOS, ATÉ O ENCERRAMENTO DA OFERTA, NOS TERMOS DO ARTIGO 
54-A DA INSTRUÇÃO CVM 400, NAS PÁGINAS NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DA SECURITIZADORA, DOS COORDENADORES, DA CVM E DA 
CETIP NOS SEGUINTES ENDEREÇOS E PÁGINAS DA INTERNET: 

BANCO ITAÚ BBA S.A. 

https://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas, neste website clicar em "CRI Certificados de Recebíveis Imobiliário", depois em 
"2016", “Novembro" e em “CRI_Direcional_Aviso_ao_Mercado_379_Serie_1_Emissão_Brazilian_Securities"", ou “CRI_Direcional_Anúncio_de_Início 
__379_Serie_1_Emissão_Brazilian_Securities"" ou “CRI_ Direcional_ Anúncio_de_ Encerramento _379_Serie_1_Emissão_Brazilian_Securities"  

 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 

www.xpi.com.br (neste website clicar em “Investimentos”, depois clicar em “Oferta Pública”, em seguida clicar em “CRI Direcional - Oferta Pública de 
Distribuição da 379ª Série da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis do Imobiliários da Brazilian Securities” e, então, clicar em “Aviso ao Mercado” ou 
ou “Anúncio de Início” ou “Anúncio de Encerramento”) 

 BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 

www.bfre.com.br/braziliansecurities (nesse website acessar “CRI Emitidos”, em seguida em “saiba mais”, clicar em 2016-379, em seguida em 
“Visualizar”, acessar “Documentos” e por último clicar no documento desejado.) 

 CETIP S.A. – Mercados Organizados 

www.cetip.com.br, neste website, acessar "Comunicados e Documentos", acessar "Prospectos", buscar por "Prospectos do CRI" e em seguida digitar 
“Brazilian Securities” no campo “Título” e clicar em “Filtrar”, na sequência acessar o link referente ao Aviso ao Mercado, ou Anúncio de Início ou 
“Anúncio de Encerramento”. 

 Comissão de Valores Mobiliários - CVM 

www.cvm.gov.br (neste website acessar em "Informações de Regulados" ao lado esquerdo da tela, clicar em "Companhias", clicar em "Consulta a 
Informações de Companhias", clicar em “Documentos e Informações de Companhias", buscar por "Brazilian Securities" no campo disponível. Em 
seguida, acessar "Brazilian Securities Companhia de Securitização" e posteriormente "Documentos de Oferta de Distribuição Pública". No website 
acessar "download" em “Aviso ao Mercado”, “Anúncio de Início” ou “Anúncio de Encerramento” com relação à 379ª Série da 1ª Emissão da 
Securitizadora). 
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O PROSPECTO PRELIMINAR PODE SER ACESSADO NAS PÁGINAS NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DA SECURITIZADORA, DOS COORDENADORES, 
DA CVM E DA CETIP NOS SEGUINTES ENDEREÇOS E PÁGINAS DA INTERNET: 

Emissora 

www.bfre.com.br/braziliansecurities (nesse website acessar “CRI Emitidos”, em seguida em “saiba mais”, clicar em 2016-379, em seguida em 
“Visualizar”, acessar “Documentos” e por último clicar em “Prospecto”).  

Coordenador Líder 

Site: https://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas, neste website clicar em "CRI Certificados de Recebíveis Imobiliário", 
depois em "2016", " Novembro" e em “CRI_Direcional_Prospecto_Preliminar_379_Serie_1_Emissão_Brazilian_Securities" 

XP Investimentos 

Site: www.xpi.com.br (neste website clicar em “Investimentos”, depois clicar em “Oferta Pública”, em seguida clicar em “CRI Direcional - Oferta Pública 
de Distribuição da 379ª Série da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis do Imobiliários da Brazilian Securities” e, então, clicar em “Prospecto 
Preliminar”) 

Comissão de Valores Mobiliários 

Site: www.cvm.gov.br (neste website acessar em "Informações de Regulados" ao lado esquerdo da tela, clicar em "Companhias", clicar em "Consulta a 
Informações de Companhias", clicar em “Documentos e Informações de Companhias", buscar por "Brazilian Securities" no campo disponível. Em 
seguida, acessar "Brazilian Securities Companhia de Securitização" e posteriormente "Documentos de Oferta de Distribuição Pública". No website 
acessar "download" em "Prospecto Preliminar" com relação à 379ª série da 1ª Emissão da Securitizadora). 

CETIP S.A. – Mercados Organizados 

Site: www.cetip.com.br, neste website, acessar "Comunicados e Documentos", acessar "Prospectos", buscar por "Prospectos do CRI" e em seguida 
digitar “Brazilian Securities” no campo “Título” e clicar em “Filtrar”, na sequência acessar o link referente ao Prospecto Preliminar. 
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O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA SECURITIZADORA PODE SER ACESSADO NOS SEGUINTES ENDEREÇOS: 

Securitizadora 

Link para acesso ao Formulário de Referência da Emissora: http://www.bfre.com.br/ (neste website acessar “Relação com Investidores”, em seguida 
“Informações Societárias”, acessar o formulário de referência mais recente divulgado sob o item “Formulário de Referência”). 

Comissão de Valores Mobiliários - CVM 

Link para acesso ao Formulário de Referência da Emissora: www.cvm.gov.br (neste website, na aba “acesso rápido” buscar por “consulta - companhias 
- demonstrações ITR, DFP, DF, balanço, fato relevante”, buscar por “BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO”). 

Adicionalmente, o Formulário de Referência da Securitizadora encontra-se incorporado por referência ao Prospecto Preliminar. 

A apresentação de informações gerais sobre a 379ª série da 1ª emissão de certificados de recebíveis imobiliários da Brazilian Securities Companhia de 
Securitização ("Oferta", "CRI" e “Securitizadora”, respectivamente) não constitui venda, promessa de venda, oferta à venda ou subscrição de valores 
mobiliários, o que somente poderá ser feito após o registro da Oferta na CVM. 

A Oferta não foi registrada automaticamente. Assim, somente após o registro da Oferta na CVM a distribuição dos CRI poderá ser iniciada. O pedido de 
registro da Oferta foi apresentado à CVM em 24 de outubro de 2016 e está sob a análise da referida autarquia. 

A Oferta encontra-se em análise pela CVM. Este material apresenta informações que estão integralmente contidas nos documentos sob análise da 
CVM. Assim, caso aqueles documentos sejam modificados em razão de exigência da CVM ou por qualquer outro motivo, estas informações aqui 
constantes poderão também ser modificadas. Para informações atualizadas, vide o Prospecto Preliminar da Oferta. 
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MATERIAL PUBLICITÁRIO 

A Oferta encontra-se em análise pela CVM para obtenção de registro. Portanto, os termos e condições da Oferta e as informações contidas neste 
Material Publicitário e no Prospecto Preliminar estão sujeitos a complementação, correção ou modificação em virtude de exigência da CVM. 

 

LEIA O PROSPECTO PRELIMINAR E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA SECURITIZADORA ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO 
“FATORES DE RISCO" DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, E A SEÇÃO “FATORES DE RISCO RELACIONADOS COM OS CRI E A OFERTA” DO PROSPECTO 
PRELIMINAR, PARA CIÊNCIA DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS COM RELAÇÃO AO INVESTIMENTO NOS CRI. 

O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM 
JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA OFERTA, DA DEVEDORA, DA SECURITIZADORA, BEM COMO SOBRE OS CRI A SEREM DISTRIBUÍDOS.  

 

Este material é confidencial, de uso exclusivo de seus destinatários e não deve ser reproduzido ou divulgado a quaisquer terceiros, sendo proibida sua 
reprodução, total ou parcial.  

 

As informações aqui apresentadas constituem resumo dos termos e condições da Oferta, os quais se encontram descritos no Prospecto Preliminar. 
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