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

MATERIAL PUBLICITÁRIO

• 50 anos de história;

• +200.000 clientes;

• R$ 3,9 bilhões de recebíveis (Março, 2018);

• Eleita por 13 vezes a “Empresa Mais Admirada

do Brasil” na categoria de construtora e

incorporadora.

• Rating Aa3.Br pela Moody´s e brAA- pela S&P

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 

1ª SÉRIE DA 8ª EMISSÃO DABRAZIL REALTY COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

IMOBILIÁRIOS

no valor total de, inicialmente,

R$ 300.000.000,00

lastreados em Debêntures emitidas pela

Cyrela - Visão Geral

Composição Acionária

Free-float Fundadores
Top 

Shareholders

44% 34% 22%

Distribuição Geográfica / Lançamentos 2017

Centro Oeste

3,0%

Sul

7,0%

São Paulo 

79,0%

Rio de Janeiro 

11,0%

• Pesquisa

• Visitas e análises

• Aprovação em 
comitê e 
Aquisição

• Obtenção de 
aprovações

Forma de Atuação

• Projeto de 
engenharia e 
arquitetura

• Design das áreas 
comuns

• Design de 
interiores

• Campanhas de 
marketing

• Equipe de 
corretores in-
house

• Canal online

• Análise de crédito

• Planejamento

• Construção

• Supervisão

• Controle de 
qualidade

• Entrega

• Relacionamento 
com Bancos e 
repasse

Aquisição de Terrenos Design do Projeto VendasConstrução Repasse

Fonte: Companhia
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Desenvolvimento

12 – 24 meses

Vendas & Construção

24 – 36 meses

LançamentoPermuta ou 

aquisição de 

terreno

Entrega

3 – 12 meses

- - -

Reconhecimento 

de receita com % 

do PoC

100% da receita 

reconhecida

3% de 

reconhecimento 

de receita

Fluxo de Caixa

Contábil

Consumo de 15% 

em caso de 

aquisição

Baixo consumo de 

caixa

5% recuperação 

de caixa

Recuperação de  

25% de caixa
Final 70% do VGV

3% de consumo 

com marketing

Atuação de Mercado – Marcas e Plataforma

Alguns Empreendimentos

Ciclo de Negócio

Heritage Quadra Greenwich
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Dívida Bruta (R$ bilhões) Dívida Líquida (R$ bilhões)Geração de Caixa (R$ milhões)

Cyrela em Números 

Perfil de Pagamento de Dívida  (R$ milhões) – mar/18

Lançamentos – VGV (bilhões) Total de Unidades Lançadas (mil) Vendas Contratadas - VGV (bilhões)

Receita Bruta (R$ bilhões) Margem Bruta (%) Lucro Líquido (R$ milhões)

677

125 18 17 124

1.249
572

262
138

322
304

149
132

146
22

12 Meses 24 Meses 36 Meses 48 Meses > 48 Meses

Outras Dívidas SHF

201

622

893

-111

712

118
184

2013 2014 2015 2016 2017 1T17 1T18

2,0 2,2
1,4 1,3 1,5 1,2

2,2 1,6
2,3 2,1

1,0
1,0

4,2
3,8 3,7 3,4

2,6
2,1

2013 2014 2015 2016 2017 1T18

SFH Corp Dívida Bruta

2,5

2,1
1,5

1,7
1,2

1,0

39,6%
32,8%22,2%25,1% 19,4% 16,8%

2013 2014 2015 2016 2017 1T18
Dívida Líquida

Dívida Líquida / PL

6,6
5,8

2,9 2,9 3,1

0,6 0,4

2013 2014 2015 2016 2017 1T17 1T18

27,9

13,1

7,1
9,7 9,8

0,7
2,1

2013 2014 2015 2016 2017 1T17 1T18

7,2

5,7

3,4
2,8

3,3

0,5 0,6

2013 2014 2015 2016 2017 1T17 1T18

5,4
5,8

4,5

3,3
2,7

0,7 0,5

2013 2014 2015 2016 2017 1T17 1T18

32,7%

32,1%

34,6%

33,3%

27,4%

30,9%

27,7%

2013 2014 2015 2016 2017 1T17 1T18

719
661

448

151

-95

4

-51

2013 2014 2015 2016 2017 1T17 1T18

Páginas 98 e 99 do Prospecto Preliminar



LEIA O PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE 

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

MATERIAL PUBLICITÁRIO

Coordenador Líder

Emissora

Assessores Legais

Agente Fiduciário

Instrução CVM

Valor Nominal Unitário

Devedora

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

BRAZIL REALTY COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS

PMKA ADVOGADOS e LANDI, RODRIGUES, NAKANO E GIOVANNETTI ADVOGADOS (LRNG)

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Av. das Américas, nº 4.200, Bloco 8, Ala B, Salas 302, 303 e 304, Barra da Tijuca Rio de Janeiro – RJ, CEP 22640-102

At.: Marco Aurélio Ferreira / Srta. Marcelle Santoro / Sra. Karolina Vangelotti

Tel: (21) 3385-4565

Email: operacional@pentagonotrustee.com.br

Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada e Instrução CVM nº 414, de 30 de dezembro de

2004, conforme alterada

R$ 1.000,00, na Data de Emissão

CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

Montante Total da 

Oferta

Inicialmente, R$300.000.000,00, observado o Montante Mínimo, podendo ser aumentado em até 35% mediante exercício

total ou parcial da Opção de Lote Adicional e/ou da Opção de Lote Suplementar

Lastro

Amortização

Debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, emitidas pela Devedora

Três parcelas, no montante de 1/3 (um terço) do Valor Nominal Unitário cada, no 25º mês, no 37º mês e no 49º mês, de

acordo com os percentuais definidos no Termo de Securitização

Remuneração
102% (cento e dois por cento) da Taxa DI, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculada a partir da

primeira Data da Integralização dos CRI

Pagamento da 

Remuneração

O primeiro pagamento da Remuneração será realizado em 10 de dezembro de 2018 e os demais pagamentos nos

semestres seguintes, sendo o último pagamento na Data de Vencimento

Data de Emissão

Data de Vencimento

Garantias

09 de maio de 2018

09 de junho de 2022

Não serão constituídas garantias específicas, reais ou pessoais, sobre os CRI ou sobre as Debêntures

Rating Preliminar Aa3.br pela Moody’s

Regime de Distribuição
O Coordenador Líder realizará a distribuição pública dos CRI, sob o regime de garantia firme e de melhores esforços de

colocação, sem prejuízo do Compromisso de Subscrição conforme abaixo descrito

Distribuição Parcial
A Oferta poderá ser concluída mesmo em caso de distribuição parcial dos CRI, na forma do artigo 30 da Instrução CVM nº

400/03, desde que haja a colocação de CRI equivalentes ao Montante Mínimo de R$ 50.000.000,00

Termos e Condições da Oferta

Público Alvo Os CRI são destinados a investidores em geral

Distribuição e 

Negociação
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Segmento CETIP UTVM.

Garantia Firme
R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) objeto da garantia firme que será prestada pelo Coordenador Líder, desde

que cumpridas as condições precedentes

Compromisso de 

Subscrição

R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais) que será subscrito pelo Coordenador Líder, desde que cumpridas

determinadas condições previstas no Prospecto
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Fatores de Risco

O investimento em CRI envolve uma série de riscos que deverão

ser observados pelo potencial Investidor. Esses riscos envolvem

fatores de liquidez, crédito, mercado, rentabilidade,

regulamentação específica, entre outros, que se relacionam tanto à

Emissora, quanto à Devedora, e aos próprios CRI objeto desta

Emissão. O potencial investidor deve ler cuidadosamente todas as

informações que estão descritas no Termo de Securitização, bem

como consultar seu consultor de investimentos e outros

profissionais que julgar necessário antes de tomar uma decisão de

investimento.

Os negócios, situação financeira, ou resultados operacionais da

Emissora e dos demais participantes da presente Oferta podem ser

adversa e materialmente afetados por quaisquer dos riscos abaixo

relacionados. Caso quaisquer dos riscos e incertezas aqui

descritos se concretizem, os negócios, a situação financeira, os

resultados operacionais da Emissora, da Devedora e/ou da

Cedente poderão ser afetados de forma adversa, considerando o

adimplemento de suas obrigações no âmbito da Oferta.

Esta seção contém apenas uma descrição resumida dos termos e

condições dos CRI e das obrigações assumidas pela Emissora no

âmbito da Oferta. É essencial e indispensável que os Investidores

leiam o Termo de Securitização e compreendam integralmente

seus termos e condições, os quais são específicos desta operação

e podem diferir dos termos e condições de outras operações

envolvendo o mesmo risco de crédito.

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 Emissora, a Devedora, e/ou

a Cedente, 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 Emissora, da Devedora, e/ou da Cedente,

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

Emissora e sobre a Devedora, e/ou a Cedente. Na ocorrência de

qualquer das hipóteses abaixo os CRI podem não ser pagos ou ser

pagos apenas parcialmente, gerando uma perda para o Investidor.

Riscos Relativos ao Ambiente Macroeconômico

Política Econômica do Governo Federal

A economia brasileira é marcada por frequentes e, por vezes,

significativas intervenções do Governo Federal, que modificam as

políticas monetárias, de crédito, fiscal e outras para influenciar a

economia do Brasil.

A Emissora não tem controle sobre quais medidas ou políticas que

o Governo Federal poderá adotar no futuro e, portanto, não pode

prevê-las. Os negócios, resultados operacionais e financeiros e o

fluxo de caixa da Emissora podem ser adversamente afetados em

razão de mudanças na política pública federal, estadual e/ou

municipal, e por fatores como: variação nas taxas de câmbio;

controle de câmbio; índices de inflação; flutuações nas taxas de

juros; falta de liquidez nos mercados doméstico, financeiro e de

capitais; racionamento de energia elétrica; instabilidade de preços;

política fiscal e regime tributário; e medidas de cunho político,

social e econômico que ocorram ou possam afetar o País.

Adicionalmente, o Presidente da República tem poder considerável

para determinar as políticas governamentais e atos relativos à

economia brasileira e, consequentemente, afetar as operações e

desempenho financeiro de empresas brasileiras. A incerteza

quanto à implementação de mudanças por parte do Governo

Federal nas políticas ou normas que venham a afetar esses ou

outros fatores no futuro pode contribuir para a incerteza econômica

no Brasil e para aumentar a volatilidade do mercado de valores

mobiliários brasileiro, sendo assim, tais incertezas e outros

acontecimentos futuros na economia brasileira poderão prejudicar

o desempenho da Emissora e respectivos resultados operacionais.

Dentre as possíveis consequências para a Emissora, ocasionadas

por mudanças na política econômica, pode-se citar: (i) mudanças

na política fiscal que tirem, diminuam ou alterem o benefício

tributário aos investidores dos CRI, (ii) mudanças em índices de

inflação que causem problemas aos CRI indexados por tais

índices, (iii) restrições de capital que reduzam a liquidez e a

disponibilidade de recursos no mercado, e (iv) variação das taxas

de câmbio que afetem de maneira significativa a capacidade de

pagamentos das empresas.

Tradicionalmente, a influência do cenário político do país no

desempenho da economia brasileira e crises políticas tem afetado

a confiança dos investidores e do público em geral, o que resulta

na desaceleração da economia e aumento da volatilidade dos

títulos emitidos por companhias brasileiras. Atualmente, os

mercados brasileiros estão vivenciando uma maior volatilidade

devido às incertezas decorrentes da operação Lava-Jato e seus

impactos sobre a economia brasileira e o ambiente político.

Efeitos da Política Anti-Inflacionária

Historicamente, o Brasil enfrentou índices de inflação

consideráveis. A inflação e as medidas do Governo Federal para

combatê-la, combinadas com a especulação de futuras políticas de

controle inflacionário, contribuíam para a incerteza econômica e

aumentavam a volatilidade do mercado de capitais brasileiro. As

medidas do Governo Federal para controle da inflação

frequentemente têm incluído a manutenção de política monetária

restritiva com altas taxas de juros, restringindo assim a

disponibilidade de crédito e reduzindo o crescimento econômico.
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Fatores de Risco

Futuras medidas tomadas pelo Governo Federal, incluindo ajustes

na taxa de juros, intervenção no mercado de câmbio e ações para

ajustar ou fixar o valor do Real, podem ter um efeito material

desfavorável sobre a economia brasileira e sobre os ativos que

lastreiam esta Emissão. Em 1994, foi implementado o plano de

estabilização da moeda (denominado Plano Real). Desde então, no

entanto, por diversas razões, tais como crises nos mercados

financeiros internacionais, mudanças da política cambial, eleições

presidenciais, entre outras ocorreram novos “repiques”

inflacionários. Por exemplo, a inflação apurada pela variação do

IPCA nos últimos anos vem apresentando oscilações, sendo que

em 2009 foi de 4,31%, em 2010 subiu para 5,91%, em 2011 atingiu

o teto da meta com 6,5%, recuou em 2012 para 5,84%, fechou

2013 em 5,91%, fechou 2014 em 6,40%, 2015 em 10,67%, 2016

em 6,28%, e 2017 em 2,95%. A elevação da inflação poderá

reduzir a taxa de crescimento da economia, causando, inclusive,

recessão no País, o que pode afetar adversamente os negócios da

Securitizadora, da Devedora e da Cedente, influenciando

negativamente sua capacidade produtiva e de pagamento.

Instabilidade da taxa de câmbio e desvalorização do real

A moeda brasileira tem historicamente sofrido frequentes

desvalorizações. No passado, o Governo Federal implementou

diversos planos econômicos e fez uso de diferentes políticas

cambiais, incluindo desvalorizações repentinas, pequenas

desvalorizações periódicas (durante as quais a frequência dos

ajustes variou de diária a mensal), sistemas de câmbio flutuante,

controles cambiais e dois mercados de câmbio.

As desvalorizações cambiais em períodos mais recentes

resultaram em flutuações significativas nas taxas de câmbio do real

frente ao dólar dos Estados Unidos da América. Não é possível

assegurar que a taxa de câmbio entre o real e o dólar dos Estados

Unidos da América irá permanecer nos níveis atuais. As

depreciações do real frente ao dólar dos Estados Unidos da

América também podem criar pressões inflacionárias adicionais no

Brasil que podem afetar negativamente a liquidez da Devedora e,

ainda, a qualidade da presente Emissão.

Efeitos da elevação súbita da taxa de juros

Nos últimos anos, o país tem experimentado uma alta volatilidade

nas taxas de juros. Caso ocorra elevação acentuada das taxas de

juros (em 31/10/2017 a taxa SELIC encontra-se em 7,50% a.a.,

conforme dados do BACEN), poderá afetar 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 da Taxa SELIC

pode desestimular os mesmos investidores a alocar parcela de

seus portfólios em valores mobiliários de crédito privado, como os

CRI.

Efeitos da retração no nível da atividade econômica

As operações de financiamento imobiliário apresentam

historicamente uma correlação direta com o desempenho da

economia nacional. Eventual retração no nível de atividade da

economia brasileira, ocasionada por crises internas ou crises

externas, pode acarretar a elevação no patamar de

inadimplemento de pessoas jurídicas, inclusive da Devedora, e de

seus clientes.

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 dos Estados Unidos da América

podem trazer impacto negativo para a economia brasileira e vir a

afetar os patamares de taxas de juros, elevando as despesas com

empréstimos já obtidos e custos de novas captações de recursos

por empresas brasileiras.

A instabilidade política pode afetar adversamente os negócios e

resultados da Devedora e o preço dos CRI

O ambiente político do Brasil historicamente influenciou, e continua

a influenciar, o desempenho da economia do país. Crises políticas

afetaram, e continuam a afetar, a confiança dos investidores e do

público em geral, o que resultou na desaceleração da economia e

no aumento da volatilidade dos valores mobiliários emitidos por

companhias brasileiras.

Atualmente, os mercados brasileiros estão enfrentando um

aumento da volatilidade devido às incertezas relacionadas com os

escândalos de corrupção em curso, os quais estão sendo

investigados pelo Ministério Público Federal nas operações “Lava

Jato”, “Zelotes”, “Greenfield” e outras, e ao impacto dos escândalos

sobre a economia e ambiente político brasileiro. Membros do Poder

Executivo e do Poder Legislativo no âmbito municipal, estadual e

federal, bem como altos funcionários de grandes empresas estão

sendo processados pelo crime de corrupção.

Como resultado, diversos políticos, incluindo deputados e

senadores, e diretores de empresas estatais e privadas no Brasil

renunciaram ou foram presos.

Atualmente, políticos e outros funcionários públicos estão sendo

investigados por alegações de conduta antiética e ilegal,

identificadas durante as investigações das operações “Lava Jato”,

“Zelotes”, “Greenfield” e outras.

O potencial resultado das investigações sobre o esquema de

corrupção é incerto, mas as investigações já tiveram um impacto

negativo sobre a imagem e a reputação das empresas implicadas e

sobre a percepção geral do mercado da economia brasileira.
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Não podemos prever se tais alegações levarão a uma maior

instabilidade política e econômica ou se novas alegações contra os

funcionários do governo irão surgir no futuro.

Posteriormente, o avanço das investigações conduzidas pela

Polícia Federal e pela Procuradoria Geral da República (“PGR”)

aumentou a incerteza em relação às perspectivas futuras do

mercado brasileiro, inclusive com o protocolo de vários pedidos de

impeachment contra o Presidente Michel Temer, bem como

denúncias apresentadas pela PGR – que podem resultar, inclusive,

no seu afastamento da Presidência da República –, após

alegações de que o Sr. Michel Temer supostamente endossou o

suborno de um político encarcerado. Não podemos prever se as

investigações levarão a mais instabilidade política e econômica ou

se haverá novas alegações contra membros do alto escalão do

Governo Federal no futuro. Além disso, não podemos prever o

resultado de nenhuma dessas investigações incluindo seus efeitos

sobre a economia brasileira. A Devedora não é capaz de estimar

plenamente o impacto dos acontecimentos políticos e

macroeconômicos globais e brasileiros em seus negócios.

Não podemos prever se as investigações levarão a mais

instabilidade política e econômica ou se haverá novas alegações

contra membros do alto escalão do Governo Federal no futuro.

Além disso, não podemos prever o resultado de nenhuma dessas

investigações incluindo seus efeitos sobre a economia brasileira. A

Devedora não é capaz de estimar plenamente o impacto dos

acontecimentos políticos e macroeconômicos globais e brasileiros

em seus negócios. Além disso, em virtude da atual instabilidade

política, há uma incerteza substancial sobre as políticas

econômicas futuras e a Devedora não pode prever quais políticas

serão adotadas pelo atual governo brasileiro e pelo novo governo

que será eleito em 2018, bem como se essas políticas afetarão

negativamente a economia, os negócios ou condição financeira da

Devedora. A instabilidade política e econômica atual levou a uma

percepção negativa da economia brasileira e um aumento na

volatilidade no mercado de valores mobiliários brasileiro, que

também podem afetar adversamente os negócios e os CRI de

emissão da Devedora. Qualquer instabilidade econômica

recorrente e incertezas políticas decorrentes da eleição

presidencial de 2018 podem afetar adversamente os negócios da

Devedora.

Riscos Relativos ao Ambiente Macroeconômico Internacional

O valor de mercado dos títulos e valores mobiliários emitidos por

companhias brasileiras é influenciado pela percepção de risco do

Brasil e de outras economias emergentes e a deterioração dessa

percepção poderá ter um efeito negativo na economia nacional.

Acontecimentos adversos na economia e as condições de mercado

em outros países de mercados emergentes, especialmente da

América Latina, poderão influenciar o mercado em relação aos

títulos e valores mobiliários emitidos no Brasil. Ainda que as

condições econômicas nesses países possam diferir

consideravelmente das condições econômicas no Brasil, as

reações dos investidores aos acontecimentos nesses outros países

podem ter um efeito adverso no valor de mercado dos títulos e

valores mobiliários de emissores brasileiros.

Além disso, em consequência da globalização, não apenas

problemas com países emergentes afetam o desempenho

econômico e financeiro do país. A economia de países

desenvolvidos, como os Estados Unidos da América, interfere

consideravelmente no mercado brasileiro.

Assim, em consequência dos problemas econômicos em vários

países de mercados desenvolvidos em anos recentes (como por

exemplo, a crise imobiliária nos Estados Unidos da América em

2008), os investidores estão mais cautelosos na realização de seus

investimentos, o que causa uma retração dos investimentos. Essas

crises podem produzir uma evasão de investimentos estrangeiros

no Brasil, fazendo com que as companhias brasileiras enfrentem

custos mais altos para captação de recursos, tanto nacional como

estrangeiro, impedindo o acesso ao mercado de capitais

internacionais. Desta forma, é importante ressaltar que eventuais

crises nos mercados internacionais podem afetar o mercado de

capitais brasileiro e ocasionar uma redução ou falta de liquidez

para os CRI da presente Emissão.

Riscos Relativos a Alterações na Legislação e

Regulamentação Tributárias Aplicáveis aos CRI

Atualmente, os rendimentos auferidos por pessoas físicas

residentes no país Titulares de CRI estão isentos de IRRF –

Imposto de Renda Retido na Fonte e de declaração de ajuste anual

de pessoas físicas. Porém, tal tratamento tributário tem o intuito de

fomentar o mercado de CRI e pode ser alterado. Eventuais

alterações na legislação tributária, eliminando tal isenção, criando

ou elevando alíquotas do imposto de renda incidente sobre os CRI,

ou ainda a criação de novos tributos aplicáveis. Adicionalmente,

está sob discussão a conversão em lei da Medida Provisória nº

694/2015 que extingue a isenção tributária para os Titulares de CRI

que sejam pessoas físicas. Caso referida medida provisória seja

convertida em lei, os Titulares de CRI que sejam pessoas físicas

poderão ser prejudicados, tendo em vista que não haverá isenção

tributária.

Riscos Relativos à Emissora

Risco da não realização da carteira de ativos

A Emissora é uma companhia emissora de títulos representativos

de créditos imobiliários, tendo como objeto social a aquisição e

securitização de créditos imobiliários por meio da emissão de

certificados de recebíveis imobiliários, cujos patrimônios são

administrados separadamente. O Patrimônio Separado tem como

principal fonte de recursos os Créditos Imobiliários. Desta forma,

qualquer atraso ou falta de recebimento de tais valores pela

Emissora poderá afetar negativamente a capacidade da Emissora

de honrar as obrigações decorrentes dos CRI.
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Na hipótese de a Emissora ser declarada insolvente, o Agente

Fiduciário deverá assumir a administração dos Créditos Imobiliários

e dos demais direitos e acessórios que integram o Patrimônio

Separado. Em Assembleia Geral, os Titulares de CRI poderão

deliberar sobre as novas normas de administração do Patrimônio

Separado ou optar pela liquidação deste, que poderá ser

insuficiente para o cumprimento das obrigações da Emissora

perante os Titulares de CRI.

Falência, recuperação judicial ou extrajudicial da Emissora

Ao longo do prazo de duração dos CRI, a Emissora poderá estar

sujeita a eventos de falência, recuperação judicial ou extrajudicial.

Dessa forma, apesar de terem sido constituídos o Regime

Fiduciário e o Patrimônio Separado sobre os Créditos Imobiliários,

eventuais contingências da Emissora, em especial as fiscais,

previdenciárias e trabalhistas, poderão afetar tais Créditos

Imobiliários, principalmente em razão da falta de jurisprudência em

nosso país sobre a plena eficácia da afetação de patrimônio, em

razão do que dispõe o artigo 76 da Medida Provisória nº 2.158-

35/2001.

Não existe jurisprudência firmada acerca da securitização

Toda a arquitetura do modelo financeiro, econômico e jurídico

desta Emissão considera um conjunto de rigores e obrigações

estipuladas através de contratos elaborados nos termos da

legislação em vigor. Entretanto, em razão da pouca maturidade e

da falta de tradição e jurisprudência no mercado de capitais

brasileiro no que tange a este tipo de operação financeira, em

situações de estresse poderá haver perdas por parte dos

Investidores dos CRI, inclusive decorrentes do dispêndio de tempo

e recursos necessários para fazer valer as disposições contidas

nos Documentos da Operação.

A capacidade da Emissora de honrar suas obrigações decorrentes

dos CRI depende exclusivamente do pagamento pela Devedora

dos Créditos Imobiliários

Os CRI são lastreado pela CCI, a qual representa a totalidade dos

Créditos Imobiliários e vinculada aos CRI por meio do

estabelecimento de Regime Fiduciário, constituindo Patrimônio

Separado da Emissora. Assim, o recebimento integral e tempestivo

pelos Titulares de CRI dos montantes devidos conforme o Termo

de Securitização depende do cumprimento total, pela Devedora, de

suas obrigações assumidas nas Debêntures, em tempo hábil para

o pagamento pela Emissora dos valores decorrentes dos CRI. A

ocorrência de eventos adversos em relação ao pagamento da

Devedora, como aqueles descritos nestes fatores de risco entre

outros, poderá afetar o pagamento dos CRI pela Emissora.

A capacidade da Devedora de honrar suas obrigações

A Emissora não realizou qualquer análise ou investigação

independente sobre a capacidade da Devedora de honrar com as

suas obrigações. Não obstante ser a presente emissão de CRI

realizada com base em uma operação estruturada, a existência de

outras obrigações assumidas pela Devedora poderá comprometer

a capacidade da Devedora de cumprir com o fluxo de pagamentos

dos Créditos Imobiliários.

Ausência de diligência legal das informações do Formulário de

Referência da Emissora e ausência de opinião legal relativa às

informações do Formulário de Referência da Emissora

As informações do Formulário de Referência da Emissora não

foram objeto de diligência legal para fins desta Oferta e não foi

emitida opinião legal sobre a veracidade, consistência e suficiência

das informações, obrigações e/ou contingências constantes do

Formulário de Referência da Emissora.

Riscos Relativos à Emissão dos CRI

Risco da deterioração da qualidade de crédito do Patrimônio

Separado poderá afetar a capacidade da Emissora de honrar suas

obrigações decorrentes dos CRI

Os CRI são lastreados pela CCI, a qual representa a totalidade dos

Créditos Imobiliários. A CCI foi vinculada aos CRI por meio do

Termo de Securitização, pelo qual foi instituído o Regime Fiduciário

e criado o Patrimônio Separado. Os Créditos Imobiliários

representam créditos detidos pela Emissora exclusivamente contra

a Devedora, que compreendem a Remuneração e outras eventuais

taxas de remuneração, penalidades 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 flutuante ou coobrigação da

Emissora.

Assim, o recebimento integral e tempestivo pelos Titulares de CRI

dos montantes devidos conforme o Termo de Securitização

depende do recebimento das quantias devidas em função dos

Créditos Imobiliários, em tempo hábil para o pagamento dos

valores decorrentes dos CRI. A ocorrência de eventos que afetem

a situação econômico-financeira da Devedora, como aqueles

descritos nestes fatores de risco, poderão afetar negativamente o

Patrimônio Separado e, consequentemente, os pagamentos

devidos aos Titulares de CRI.

Riscos relativos ao pagamento condicionado e descontinuidade

As fontes de recursos da Emissora para fins de pagamento aos

investidores dos CRI decorrem direta ou indiretamente dos

pagamentos dos Créditos Imobiliários.
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Os recebimentos de tais pagamentos podem ocorrer

posteriormente às datas previstas para pagamento de juros e

amortizações dos CRI, podendo causar descontinuidade do fluxo

esperado dos CRI. Após o recebimento dos referidos recursos e,

se for o caso, depois de esgotados todos os meios legais cabíveis

para a cobrança judicial ou extrajudicial dos Créditos Imobiliários,

caso o valor recebido não seja suficiente para saldar os CRI, a

Emissora não disporá de quaisquer outras fontes de recursos para

efetuar o pagamento de eventuais saldos aos investidores dos CRI.

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.

Risco da ocorrência de eventos que possam ensejar o

inadimplemento ou determinar a antecipação dos pagamentos

A Devedora poderá, manifestar à Emissora, a qualquer momento, a

sua intenção de realizar o pagamento antecipado total ou parcial

das Debêntures mediante notificação enviada à Emissora

constando a data na qual pretende exercer a sua faculdade de

realizar o pagamento antecipado total ou parcial das Debêntures.

Adicionalmente, os CRI vencerão antecipadamente nas hipóteses

de vencimento antecipado estabelecidas na Escritura de Emissão

das Debêntures. A ocorrência do evento acima ou das hipóteses

de vencimento antecipado estabelecidas na Escritura de Emissão

das Debêntures acarretará o pré-pagamento parcial ou total,

conforme o caso, dos CRI. Deste modo, o pré-pagamento total ou

parcial dos CRI pode gerar perdas financeiras, tendo em vista a

não obtenção do retorno integralmente esperado para o

investimento realizado, bem como dificuldade de reinvestimento do

capital investido pelos investidores à mesma taxa estabelecida

para os CRI.

Risco relacionado ao quórum de deliberação em Assembleia Geral

de Investidores

As deliberações a serem tomadas em Assembleias Gerais são

aprovadas por maioria simples dos CRI presentes nas Assembleias

Gerais, ressalvados os quóruns específicos estabelecidos no

Termo de Securitização. O titular de pequena quantidade de CRI

pode ser obrigado a acatar decisões da maioria, ainda que se

manifeste voto desfavorável. Não há mecanismos de venda

compulsória no caso de dissidência do Titular de CRI em

determinadas matérias submetidas à deliberação em Assembleia

Geral.

Baixa liquidez no mercado secundário

Atualmente, o mercado secundário 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.

Adicionalmente, os CRI não contarão com a contratação de

formador de mercado para dar liquidez ao mercado secundário dos

CRI. 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.

Estrutura

A presente Emissão tem o caráter de “operação estruturada”.

Desta forma e pelas características inerentes a este conceito, a

arquitetura do modelo financeiro, econômico e jurídico considera

um conjunto de rigores e obrigações de parte a parte, estipulados

através de contratos públicos ou privados tendo por diretriz a

legislação em vigor. No entanto, em razão da pouca maturidade e

da falta de tradição e jurisprudência no mercado de capitais

brasileiro, no que tange a operações de CRI, em situações de

stress, poderá haver perdas por parte dos Investidores dos CRI em

razão do dispêndio de tempo e recursos para eficácia do

arcabouço contratual.

Financeiros

Há três espécies de riscos financeiros geralmente identificados em

operações de securitização no mercado brasileiro: (i) riscos

decorrentes de possíveis descompassos entre as taxas de

remuneração de ativos e passivos; (ii) risco de insuficiência de

garantia por acúmulo de atrasos ou perdas; e (iii) risco de falta de

liquidez.

Guarda Física dos Documentos Comprobatórios

O Custodiante será responsável pela guarda das vias físicas dos

Documentos Comprobatórios que evidenciam a existência dos CRI.

A perda e/ou extravio dos Documentos Comprobatórios poderá

resultar em perdas para os Titulares de CRI.

Risco da Distribuição Parcial

A Oferta pode vir a ser cancelada caso não sejam subscritos CRI

equivalentes ao Montante Mínimo.

Ocorrendo a distribuição parcial, os CRI que não foram colocados

serão cancelados após o término do Prazo de Distribuição, o que

poderá afetar a liquidez dos CRI detidos pelos Investidores.

Alteração da Agência de Classificação de Risco sem a Realização

de Assembleia Geral de Titulares de CRI
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De acordo com o disposto neste Prospecto, a Agência de

Classificação de Risco poderá ser alterada pela (i) FITCH

RATINGS BRASIL LTDA., agência de classificação de risco com

sede na Cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na

Praça XV de Novembro, n.º 20, sala 401 B, CEP 20.010-010,

inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 01.813.375/0001-33, ou (ii)

STANDARD & POOR'S RATINGS DO BRASIL LTDA., com

endereço na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 201, 18º andar, CEP

05426-100, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita

no CNPJ/MF sob o nº 02.295.585/0001-40, sem necessidade de

deliberação em Assembleia Geral. Neste caso, o interesse dos

Titulares dos CRI poderá ser afetado.

Risco da formalização do lastro dos CRI

A emissão das Debêntures deverá atender aos critérios legais e

regulamentares estabelecidos para sua regular emissão e

formalização. Neste sentido, para a correta formalização e

transferência das Debêntures à Emissora, a Escritura de Emissão

das Debêntures e o Contrato de Cessão deverão ser registrados

na competente junta comercial e no cartório de registro de títulos e

documentos da sede das Partes, respectivamente, sendo que,

caso não sejam registrados, poderá haver a contestação por

terceiros de suas regulares constituições, causando prejuízos aos

Titulares de CRI.

Não será emitida carta conforto no âmbito da Oferta

No âmbito desta Emissão, não será emitida carta conforto e/ou

manifestação escrita por parte dos auditores independentes da

Emissora e da Devedora acerca da consistência das informações

financeiras constantes no Prospecto Preliminar e no Prospecto

Definitivo com as demonstrações financeiras por elas publicadas.

Consequentemente, os auditores independentes da Emissora e/ou

da Devedora não se manifestarão sobre a consistência das

informações financeiras da Emissora e/ou da Devedora constantes

no Prospecto Preliminar e no Prospecto Definitivo.

Demais riscos

Os CRI estão sujeitos às variações e condições dos mercados de

atuação da Devedora, que são afetados principalmente pelas

condições políticas e econômicas nacionais e internacionais. O

investimento nos CRI poderá estar sujeito a outros riscos advindos

de fatores exógenos, tais como moratória, guerras, revoluções,

mudanças nas regras aplicáveis aos valores mobiliários de modo

geral.

Riscos Relacionados ao Setor de Securitização Imobiliária

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 através de contratos

públicos ou privados tendo por diretrizes a legislação em vigor. A

Lei n.º 9.514/97, 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.

A pouca maturidade do mercado de securitização de créditos

imobiliários e a falta de tradição e jurisprudência no mercado de

capitais brasileiro em relação a estruturas de securitização em

geral poderá gerar 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. Ademais, em situações adversas

envolvendo os CRI, poderá haver perdas por parte dos Titulares de

CRI em razão do dispêndio de tempo e recursos para execução

judicial desses direitos.

Credores privilegiados

A Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, ainda

em vigor, 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 com

relação aos débitos de natureza fiscal, previdenciária ou

trabalhista, em especial quanto às garantias e aos privilégios que

lhes são atribuídos”. Ademais, em seu parágrafo único, ela prevê

que “desta forma permanecem respondendo pelos débitos ali

referidos a totalidade dos bens e das rendas do sujeito passivo,

seu espólio ou sua massa falida, inclusive os que tenham sido

objeto de separação ou afetação”.

Por força da norma acima citada, não obstante serem objeto do

Patrimônio Separado, os Créditos Imobiliários e os recursos deles

decorrentes poderão ser alcançados por credores fiscais,

trabalhistas e previdenciários da Emissora e, em alguns casos, por

credores trabalhistas e previdenciários de pessoas físicas e

jurídicas pertencentes ao mesmo grupo econômico da Emissora,

tendo em vista as normas de responsabilidade solidária e

subsidiária de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico

existentes em tais casos. Caso isso ocorra, concorrerão os

detentores destes créditos com os detentores dos CRI, de forma

privilegiada, sobre o produto de realização dos Créditos

Imobiliários, em caso de falência. Nesta hipótese, é possível que

os Créditos Imobiliários não venham a ser suficientes para o

pagamento integral dos CRI após o pagamento daqueles credores.

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.
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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 do Certificados de Recebíveis Imobiliários.

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.

Riscos Relativos à Devedora e às SPEs

Obrigações ambientais

A Devedora na qualidade de proprietário (direto ou indireto) ou de

operadores de empreendimentos imobiliários, pode ser

responsabilizada pela remoção ou tratamento de substâncias

nocivas ou tóxicas, inclusive por todos os custos envolvidos. A

Devedora pode, também, ser consideradas responsável por outros

custos potenciais relativos a substâncias nocivas ou tóxicas

(incluindo multas governamentais e danos a pessoas e

propriedades), estando ou não ciente de tais acontecimentos.

Esses potenciais custos podem ser significativamente altos,

podendo consequentemente afetar adversamente a Devedora.

As penalidades administrativas e criminais impostas contra aqueles

que violarem a legislação ambiental serão aplicadas

independentemente da obrigação de reparar a degradação

causada ao meio ambiente. Na esfera civil, os danos ambientais

implicam responsabilidade solidária e objetiva, direta e indireta. Isto

significa que a obrigação de reparar a degradação causada poderá

afetar a todos os direta ou indiretamente envolvidos,

independentemente da comprovação de culpa dos agentes. Como

consequência, quando a Devedora contrata terceiros para proceder

a qualquer intervenção nas suas operações, como a disposição

final de resíduos, não está isenta de responsabilidade por

eventuais danos ambientais causados por estes terceiros

contratados. A Devedora pode ser considerada responsável por

todas e quaisquer consequências provenientes da exposição de

pessoas a substâncias nocivas ou outros danos ambientais. Os

custos para cumprir com a legislação atual e futura relacionada à

proteção do meio ambiente, saúde e segurança, e às contingências

provenientes de danos ambientais e a terceiros afetados poderão

ter um efeito adverso sobre os negócios da Devedora, os seus

resultados operacionais ou sobre a sua situação financeira, o que

poderá afetar sua capacidade de pagamento do CRI.

Contingências Trabalhistas e Previdenciárias

Além das contingências trabalhistas e previdenciárias oriundas de

disputas com os empregados contratados diretamente pela

Devedora, esta pode contratar prestadores de serviços que tenham

trabalhadores a ela vinculados. Embora esses trabalhadores não

possuam vínculo empregatício com a Devedora, estes poderão ser

responsabilizados por eventuais contingências de caráter

trabalhista e previdenciário dos empregados das empresas

prestadoras de serviços, quando estas deixarem de cumprir com

seus encargos sociais. Essa responsabilização poderá afetar

adversamente o resultado da Devedora e, portanto, o fluxo de

pagamentos decorrente dos CRI.

A diligência jurídica apresentou escopo restrito

O processo de auditoria legal conduzido perante a Devedora para

os fins da Oferta apresentou escopo restrito e não incluiu a aferição

de suas respectivas capacidades para o pagamento dos Créditos

Imobiliários, a análise de certidões administrativas e judiciais da

Devedora, bem como a análise da aprovação, da regularidade, e

das certidões administrativas e judiciais dos Empreendimentos.

Risco de Concentração

Os Créditos Imobiliários são devidos em sua totalidade pela

Devedora. Nesse sentido, o risco de crédito do lastro dos CRI está

concentrado na Devedora, sendo que todos os fatores de risco a

ela aplicáveis, potencialmente capazes de influenciar

adversamente a capacidade de pagamento dos Créditos

Imobiliários e, consequentemente, a amortização e Remuneração

dos CRI.

Riscos Relacionados à Cedente

Invalidade ou Ineficácia da Cessão

A cessão dos Créditos Imobiliários pela Cedente poderá ser

declarada inválida ou tornada ineficaz, com impactos negativos ao

fluxo de pagamento dos CRI após a sua aquisição pela Emissora,

caso apurado em ação judicial própria que a cessão foi realizada

em: (i) fraude contra credores, incluindo, sem limitação, o disposto

no artigo 130 da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, se, no

momento da cessão dos Créditos Imobiliários, conforme disposto

na legislação em vigor, a Cedente estiver insolvente ou, em razão

da cessão dos Créditos Imobiliários, passe a esse estado; (ii)

fraude à execução em processos civil e/ou trabalhista, (a) caso

quando da cessão dos Créditos Imobiliários a Cedente seja sujeito

passivo de demanda judicial capaz de reduzi-la à insolvência; (b)

caso sobre os Créditos Imobiliários penda, na data de aquisição,

demanda judicial fundada em direito real e (c) nos demais casos

previstos em lei; (iii) fraude à execução fiscal, se a Cedente,

quando da cessão dos Créditos Imobiliários, sendo sujeito passivo

de débito para com a Fazenda Pública por crédito tributário

regularmente inscrito como dívida ativa, não dispuser de bens para

total pagamento da dívida fiscal; (iv) caso os Créditos Imobiliários,

já se encontrem vinculados a outros negócios jurídicos, inclusive

por meio da constituição de garantias reais; ou (v) meio a um

pedido de falência, recuperação judicial ou extrajudicial da

Cedente.
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Informações Adicionais

Este material tem caráter meramente informativo e publicitário. Para uma descrição mais detalhada da Oferta e dos riscos envolvidos,

leia o Prospecto Preliminar, em especial a seção “Fatores de Risco”, disponível nos seguintes endereços e páginas da rede mundial de

computadores:

1) Coordenador Líder: http://www.xpi.com.br/investimentos/oferta-publica.aspx (neste website clicar em “CRI Cyrela - 1ª Série da 8ª

Emissão de CRI da Brazil Realty Companhia Securitizadora de Créditos Imobiliários”, e em seguida “Prospecto Preliminar”).

2) Emissora: http://cyrela.globalri.com.br/pt/cyrela-securitizadora-prospectos (neste website clicar em “Prospecto Preliminar de Oferta

Pública - CRI”).

3) CVM: www.cvm.gov.br, neste website acessar em “Informações de Regulados” ao lado esquerdo da tela, clicar em “Companhias”,

clicar em “Consulta à Informações de Companhias”, clicar em “Documentos e Informações de Companhias”, buscar “Brazil Realty

Cia Securitizadora” no campo disponível. Em seguida acessar “Brazil Realty Cia Securitizadora”, clicar em “Documentos de Oferta

de Distribuição Pública” e posteriormente acessar “download” do “Prospecto Preliminar de Distribuição Pública” referente a Oferta

pública de Distribuição dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 1ª Série da 8ª Emissão da Brazil Realty Companhia

Securitizadora de Créditos Imobiliários”.

4) B3: https://www.cetip.com.br/comunicados-documentos/UnidadeTitulos/prospectos/42-prospectos-cri (neste website digitar no

campo intitulado “Título” o texto “Brazil Realty Cia Securitizadora”, e, em seguida, clicar em “Minuta do Prospecto Preliminar da 1ª

Série da 8ª Emissão”).

Embora as informações constantes nesta apresentação tenham sido obtidas de fontes idôneas e confiáveis, e as perspectivas de

desempenho dos ativos e da oferta sejam baseadas em convicções e expectativas razoáveis, não há garantia de que o desempenho

futuro seja consistente com essas perspectivas. Os eventos futuros poderão diferir sensivelmente das tendências aqui indicadas.

As informações contidas neste Material Publicitário estão em consonância com o prospecto preliminar, porém não

o substituem.

O prospecto preliminar contém informações adicionais e complementares a este Material Publicitário e sua leitura

possibilita uma análise detalhada dos Termos e Condições da Oferta e dos riscos a ela inerentes. Ao potencial

investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto preliminar, com especial atenção às disposições que

tratam sobre os Fatores de Risco, aos quais o investidor estará sujeito.

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 a complementação,

correção ou modificação em virtude de exigências da CVM.

http://www.cvm.gov.br/
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Este material foi preparado pela XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“CoordenadorLíder”)

exclusivamente como material publicitário (“Material Publicitário”) relacionado à emissão e oferta (“Oferta”) de certificados de recebíveis

do imobiliários (“CRI”) da 1ª série da 8ª emissão da Brazil Realty Companhia Securitizadora de Créditos Imobiliários (“Emissora”), com

base em informações prestadas pela Emissora e pela Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos E Participações (“Devedora” ou

“Cyrela”).

Este material apresenta informações resumidas e não é um documento completo, de modo que potenciais investidores devem ler o

prospecto preliminar da Oferta (“Prospecto Preliminar”), assim como sua versão definitiva, quando disponível (”Prospecto Definitivo”, em

conjunto com o Prospecto Preliminar doravante denominado “Prospecto”), em especial a seção “Fatores de Risco”, antes de decidir

investir nos CRI. Qualquer decisão de investimento por tais investidores deverá basear-se única e exclusivamente nas informações

contidas no Prospecto, que conterá informações detalhadas a respeito da Oferta, dos CRI e dos riscos relacionados a fatores

macroeconômicos, aos setores do agronegócio e a Devedora. O Prospecto poderá ser obtido junto à Emissora, ao Coordenador Líder, à

Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e à B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”).

O Coordenador Líder tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrões de diligência para assegurar que: (i) as informações

prestadas pela Emissora e pela Devedora sejam verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma

tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; e (ii) as informações a serem fornecidas ao mercado durante todo o prazo de

distribuição que integram o Prospecto e este material são suficientes, permitindo aos investidores a tomada de decisão fundamentada a

respeito da Oferta.

A Oferta encontra-se em análise pela CVM para obtenção do registro da Oferta. Portanto, os termos e condições da Oferta e as

informações contidas neste Material Publicitário e no Prospecto Preliminar estão sujeitos à complementação, correção ou

modificação em virtude de exigências da CVM.

O registro da presente distribuição não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou

julgamento sobre a qualidade dos CRI, da Emissora e das demais instituições prestadoras de serviços.

Informações detalhadas sobre a Emissora, tais como seus resultados, negócios e operações podem ser encontrados no Formulário de

Referência que se encontra disponível para consulta no site da CVM, www.cvm.gov.br, www.cvm.gov.br (neste website, acessar

“Informações de Regulados”, clicar em “Companhias”, clicar em “Consulta a Informações de Companhias”, depois clicar em

“Documentos e Informações de Companhia” buscar por “Brazil Realty Cia Securitizadora”, e selecionar “Formulário de Referência”,

depois clicar em Formulário de Referência – Ativo, versão mais recente).

A decisão de investimento nos CRI é de sua exclusiva responsabilidade e demanda complexa e minuciosa avaliação de sua estrutura,

bem como dos riscos inerentes ao investimento. Recomenda-se que os potenciais investidores qualificados avaliem, juntamente com sua

consultoria financeira e jurídica, até a extensão que julgarem necessário, os riscos de inadimplemento, liquidez e outros associados a

esse tipo de ativo. Ainda, é recomendada a leitura cuidadosa do Prospecto, do Formulário de Referência da Emissora e do Termo de

Securitização pelo investidor ao formar seu julgamento para o investimento nos CRI.

O presente documento não constitui oferta e/ou recomendação e/ou solicitação para subscrição ou compra de quaisquer valores

mobiliários. As informações nele contidas não devem ser utilizadas como base para a decisão de investimento em valores mobiliários.

Recomenda-se que os investidores consultem, para considerar a tomada de decisão relativa à aquisição dos valores mobiliários relativos

à Oferta, as informações contidas no Prospecto, seus próprios objetivos de investimento e seus próprios consultores e assessores antes

da tomada de decisão de investimento.

Os termos em letras maiúsculas que não se encontrem especificamente definidos neste material serão aqueles adotados no Prospecto

Preliminar.

Disclaimer


