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1.1 - DECLARAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS
Nome do responsável pelo conteúdo do formulário

Cargo do responsável

Pedro Marcio Daltro dos Santos

Diretor Presidente

Thiago Kiyoshi Vieira Muramatsu

Diretor de Relações com Investidores

Os diretores acima qualificados, declaram que:
a. reviram o formulário de referência
b. todas as informações contidas no formulário atendem ao disposto na Instrução CVM nº 480, em especial aos arts. 14 a 19
c. o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da situação econômico-financeira do
emissor e dos riscos inerentes às suas atividades e dos valores mobiliários por ele emitidos
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1.1 - DECLARAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE
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1.2 - DECLARAÇÃO DO DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES
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1.3 - DECLARAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE / RELAÇÕES COM INVESTIDORES
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Tais declarações já foram apresentadas nos itens 1.1 e 1.2.

2.1/2.2 - IDENTIFICAÇÃO E REMUNERAÇÃO DOS AUDITORES
Nome/Razão Social Auditor

CPF/CNPJ

Código CVM

Tipo

Deloitte Touche Tohmatsu Auditores
Independentes

49.928.567/0001-11

00385-9

Nacional

Início Contratação Serviço:

Fim Contratação Serviço:

01/01/2012

31/12/2016

Descrição Serviço Contratado:
Auditoria das demonstrações contábeis, revisão das informações trimestrais, revisão das operações dos controles fiscais,
revisão da escrita legal e societária, revisão dos procedimentos trabalhistas e previdenciários, revisão de sistemas
informatizados e revisões de controles internos nos anos de 2013, 2014 e 2015.
Montante total da remuneração dos auditores independentes segregado por serviço:
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, os auditores independentes receberam honorários que
totalizaram o valor de R$ 486.286,40, referentes aos serviços de auditoria das Demonstrações contábeis, revisão das
informações trimestrais, revisão das operações e dos controles fiscais, revisão da escrita legal e societária, revisão dos
procedimentos trabalhistas e previdenciários, revisão de sistemas informatizados e revisões de controles internos.
Justificativa da substituição:
Em 2017, tivemos a troca de auditorias devido ao rodízio de auditores estabelecido pela CVM de 5 a 5 anos, desde que a
Companhia não tenha Comitê de Auditoria Estatutário (CAE).
Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância da justificativa do emissor:
N/A

TARCISIO LUIZ DOS SANTOS

169.202.088-90

Endereço para correspondência
Logradouro

Rua Alexandre Dumas

Complemento

1981

Bairro

Chácara Santo Antôni

Município

São Paulo

UF

SP

País

Brasil

CEP

04717-906

DDD

011

Telefone

5186-1000

DDD

011

Telefone

5181-8024

Email

tasantos@deloitte.com.br
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2.1/2.2 - IDENTIFICAÇÃO E REMUNERAÇÃO DOS AUDITORES
Nome/Razão Social Auditor

CPF/CNPJ

Código CVM

Tipo

KPMG Auditores Independentes

57.755.217/0022-53

00418-9

Nacional

Início Contratação Serviço:

Fim Contratação Serviço:

01/01/2017
Descrição Serviço Contratado:
Auditoria das demonstrações contábeis, revisão das informações trimestrais, revisão das operações dos controles fiscais,
revisão da escrita legal e societária, revisão dos procedimentos trabalhistas e previdenciários, revisão de sistemas
informatizados e revisões de controles internos.
Montante total da remuneração dos auditores independentes segregado por serviço:
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, os auditores independentes receberam honorários que
totalizaram o valor de R$ 330.000,00, referentes aos serviços de auditoria das Demonstrações contábeis, revisão das
informações trimestrais, revisão da escrita legal e societária, revisão de sistemas informatizados e revisões de controles
internos.
Justificativa da substituição:
N/A
Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância da justificativa do emissor:
N/A

Ederson Rodrigues de Carvalho

176.090.938-66

Endereço para correspondência
Logradouro

Rua Vergueiro, 3111

Complemento

None

Bairro

Vila Mariana

Município

São Paulo

UF

SP

País

Brasil

CEP

04101-300

DDD

11

Telefone

3736-1000

DDD

None

Telefone

Email

None
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2.3 - OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES - AUDITORES
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Não existem outras informações relevantes sobre este item “2”.

3.1 - INFORMAÇÕES FINANCEIRAS
Real / Unidade

Exercício social
(31/12/2017)

Exercício social
(31/12/2016)

Exercício social
(31/12/2015)

Patrimônio Líquido

1.878.463.000,00

2.112.310.000,00

2.084.853.000,00

Ativo Total

3.639.428.000,00

4.832.899.000,00

4.856.183,00

Rec. Liq./Rec. Intermed.
Fin./Prem. Seg. Ganhos

446.272.000,00

421.251.000,00

384.293.000,00

Resultado Bruto

259.475.000,00

257.566.000,00

253.451.000,00

Resultado Líquido

174.204.000,00

-21.326.000,00

23.308.000,00

Número de Ações, ExTesouraria

119.415.674,00

119.415.674,00

119.415.674,00

Valor Patrimonial da Ação
(Reais Unidade)

15,73

17,69

17,46

Resultado Básico por Ação

1,46

-0,18

0,19

Resultado Diluído por Ação

1,46

-0,18

0,19
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3.2 - MEDIÇÕES NÃO CONTÁBEIS
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a.
b.

valor das medições não contábeis, e
conciliação entre os valores divulgados e os valores das demonstrações financeiras auditadas
1

1- EBITDA :

Lucro Líquido
(+/-) IRPJ e CSSL
(+/-) Resultado Financeiro
(+) Depreciação e
Amortização (R$ mil)
EBITDA
Receita Operacional Líquida
Margem EBITDA

Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de
2017
2016
2015
174.204
(21.326)
23.308
36.716
30.512
31.817
211.901
243.032
175.916
53.566
476.388
446.272
160,7%

32.718
284.668
421.251
67,6%

25.949
256.991
384.293
66,9%

2- NOI (Net Operating Income): Receita Operacional Líquida

Receita locação (R$ mil)
(-) Despesas direta dos
Empreend. (R$ mil)
NOI
Receita Operacional Líquida
(R$ mil)
Margem NOI²

Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de
2017
2016
2015
354.879
313.388
311.093
(57.745)
297.134

(52.475)
260.913

(34.390)
276.703

446.272
83,7%

421.251
83,3%

384.293
88,9%

3 – FFO (Funds From Operation): Recursos da Operação

Lucro Líquido (R$ mil)
(+) Depreciação e Amortização (R$ mil)
(-) Ganho/ perdas não recorrentes (R$ mil)
FFO

Exercício Social encerrado em 31 de
dezembro de
2017
2016
2015
174.204
(21.326)
23.308
53.566
32.450
25.949
(281.101)
(53.331)

(39.881)
(28.757)

(13.196)
36.062

c.
explicação sobre o motivo pelo qual entende que tal medição é mais apropriada para a correta
compreensão da sua condição financeira e do resultado de suas operações
1- EBITDA:

1

EBITDA: Earnings Before Interests, Taxes, Depeciation, and Amortization, também é conhecido como LAJIDA: Lucro Antes de Juros e despesas financeiras líquidas, Impostos,
Depreciação e Amortização. Cálculo do EBITDA foi realizado de acordo com metodologia ditada pela Instrução CVM 527/12.
² Corresponde a divisão do NOI pela Receita de Locação

O EBITDA é um indicador financeiro utilizado para avaliar o resultado de empresas sem a influência de sua estrutura de
capital, de efeitos tributários e outros impactos contábeis sem reflexo direto no fluxo de caixa da empresa. O EBITDA é
uma informação adicional às demonstrações financeiras da Companhia não auditadas e não deve ser utilizado em
substituição aos resultados auditados.
2- NOI (Net Operating Income): Receita Operacional Líquida:
O NOI trata da receita líquida da empresa com locações menos as despesas associadas à propriedade dos imóveis do
portfólio. Estas despesas decorrem essencialmente das áreas vagas dos imóveis - condomínio, IPTU, manutenção, e
vigilância, por exemplo - e são integralmente contabilizadas na linha ‘Despesas Gerais e Administrativas’ do Demonstrativo
de Resultados. As despesas com impostos sobre receita (PIS e Cofins) e transações de compra/venda de imóveis não são
consideradas neste cálculo.
O NOI por nós calculado pode não ser comparável ao NOI calculado por outras companhias.
3 – FFO (Funds From Operation): Recursos da Operação
O FFO trata-se de uma medida não contábil dada pela soma das despesas de depreciação, amortização de ágios,
ganhos/perdas não recorrentes, e resultado de plano de opções ao lucro líquido, de forma a medir, utilizando o
demonstrativo de resultado, o caixa líquido gerado no período.

Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido.

3.3 - EVENTOS SUBSEQUENTES ÀS ÚLTIMAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
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Em janeiro de 2018, a Companhia concluiu a sua nona Emissão de Debêntures simples, não conversíveis em ações da
Companhia, captando R$ 450,0 milhões. As Debêntures terão prazo de vencimento de 5 (cinco) anos contados da
respectiva data de emissão, vencendo-se em 10 de janeiro de 2023. O custo da operação é de CDI + 1,4% ao ano, tendo
como coordenador líder o Banco Safra S.A. Os recursos serão destinados para o reforço de capital de giro e para o
alongamento do perfil de dívida da CCP. Também em janeiro de 2018, a Companhia pré-pagou a 6ª emissão de
debentures e a 1ª Nota Promissória, totalizando R$ 300,7 milhões. A operação foi recomprada com o caixa resultante da
9ª emissão de debêntures.
Em março de 2018, a CCP celebrou uma transação para alienação da totalidade de sua participação no Parque Shopping
Belém e de 8% de sua participação no Shopping Cidade São Paulo para o XP Malls Fundo de Investimento Imobiliário –
FII, pelo montante de R$ 120.000.000,00. A transação está sujeita ao cumprimento de condições precedentes.

3.4 - POLÍTICA DESTINAÇÃO DE RESULTADOS
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Regras sobre a retenção
de lucros

2015

2016

2017

Juntamente
com
as
demonstrações
financeiras
do exercício, o Conselho de
Administração apresenta à
Assembleia Geral Ordinária
proposta sobre a destinação
do lucro líquido do exercício,
calculado após a dedução
das participações referidas
no Artigo 190 da Lei das
Sociedades
por
Ações,
ajustado para fins do cálculo
de dividendos nos termos do
Artigo 202 da mesma lei,
observada a seguinte ordem
de dedução:

Juntamente
com
as
demonstrações
financeiras
do exercício, o Conselho de
Administração apresenta à
Assembleia Geral Ordinária
proposta sobre a destinação
do lucro líquido do exercício,
calculado após a dedução
das participações referidas
no Artigo 190 da Lei das
Sociedades
por
Ações,
ajustado para fins do cálculo
de dividendos nos termos do
Artigo 202 da mesma lei,
observada a seguinte ordem
de dedução:

Juntamente
com
as
demonstrações
financeiras
do exercício, o Conselho de
Administração apresenta à
Assembleia Geral Ordinária
proposta sobre a destinação
do lucro líquido do exercício,
calculado após a dedução
das participações referidas
no Artigo 190 da Lei das
Sociedades
por
Ações,
ajustado para fins do cálculo
de dividendos nos termos do
Artigo 202 da mesma lei,
observada a seguinte ordem
de dedução:

(i) 5% será aplicado antes de
qualquer outra destinação,
na constituição da reserva
legal, que não excederá 20%
do capital social. No exercício
em que o saldo da reserva
legal acrescido do montante
das reservas de capital, de
que trata o parágrafo 1º do
artigo 182 da Lei das
Sociedades
por
Ações,
exceder 30% do capital
social, não será obrigatória a
destinação de parte do lucro
líquido do exercício para a
reserva legal;

(i) 5% será aplicado antes de
qualquer outra destinação,
na constituição da reserva
legal, que não excederá 20%
do capital social. No exercício
em que o saldo da reserva
legal acrescido do montante
das reservas de capital, de
que trata o parágrafo 1º do
artigo 182 da Lei das
Sociedades
por
Ações,
exceder 30% do capital
social, não será obrigatória a
destinação de parte do lucro
líquido do exercício para a
reserva legal;

(i) 5% será aplicado antes
de
qualquer
outra
destinação, na constituição
da reserva legal, que não
excederá 20% do capital
social. No exercício em que o
saldo da reserva legal
acrescido do montante das
reservas de capital, de que
trata o parágrafo 1º do
artigo 182 da Lei das
Sociedades
por
Ações,
exceder 30% do capital
social, não será obrigatória a
destinação de parte do lucro
líquido do exercício para a
reserva legal;

(ii)
uma
parcela,
por
proposta dos órgãos da
administração, poderá ser
destinada à formação de
reserva para contingências e
reversão
das
mesmas
reservas
formadas
em
exercícios anteriores, nos
termos do artigo 195 da Lei
das Sociedades por Ações;

(ii)
uma
parcela,
por
proposta dos órgãos da
administração, poderá ser
destinada à formação de
reserva para contingências e
reversão
das
mesmas
reservas
formadas
em
exercícios anteriores, nos
termos do artigo 195 da Lei
das Sociedades por Ações;

(iii) no exercício em que o
montante
do
dividendo
obrigatório, calculado nos

(iii) no exercício em que o
montante
do
dividendo
obrigatório, calculado nos

(ii)
uma
parcela,
por
proposta dos órgãos da
administração, poderá ser
destinada à formação de
reserva para contingências e
reversão
das
mesmas
reservas
formadas
em
exercícios anteriores, nos
termos do artigo 195 da Lei
das Sociedades por Ações;
(iii) no exercício em que o
montante
do
dividendo

termos do parágrafo único,
artigo 44 do Estatuto Social
da Companhia, ultrapassar a
parcela realizada do lucro do
exercício, a Assembleia Geral
poderá, por proposta dos
órgãos de administração,
destinar
o
excesso
à
constituição de reserva de
lucros a realizar, observado o
disposto no artigo 197 da Lei
das Sociedades por Ações;

termos do parágrafo único,
artigo 44 do Estatuto Social
da Companhia, ultrapassar a
parcela realizada do lucro do
exercício, a Assembleia Geral
poderá, por proposta dos
órgãos de administração,
destinar
o
excesso
à
constituição de reserva de
lucros a realizar, observado o
disposto no artigo 197 da Lei
das Sociedades por Ações;

(iv)
uma
parcela,
por
proposta dos órgãos da
administração, poderá ser
retida
com
base
em
orçamento
de
capital
previamente aprovado, nos
termos do artigo 196 da Lei
das Sociedades por Ações;

(iv)
uma
parcela,
por
proposta dos órgãos da
administração, poderá ser
retida
com
base
em
orçamento
de
capital
previamente aprovado, nos
termos do artigo 196 da Lei
das Sociedades por Ações;

(v) a Companhia manterá a
reserva de lucros estatutária
denominada “Reserva de
Expansão”, que terá por fim
assegurar
recursos
para
financiar
aplicações
adicionais de capital fixo e
circulante e expansão das
atividades
sociais
da
Companhia
e
de
suas
empresas
controladas
e
coligadas, a qual será
formada com até 100% do
lucro líquido que remanescer
após as deduções legais e
estatutárias e cujo saldo,
somado aos saldos das
demais reservas de lucros,
excetuadas a reserva de
lucros a realizar e a reserva
para
contingências,
não
poderá ultrapassar 100% do
capital social subscrito da
Companhia; e

(v) a Companhia manterá a
reserva de lucros estatutária
denominada “Reserva de
Expansão”, que terá por fim
assegurar
recursos
para
financiar
aplicações
adicionais de capital fixo e
circulante e expansão das
atividades
sociais
da
Companhia
e
de
suas
empresas
controladas
e
coligadas, a qual será
formada com até 100% do
lucro líquido que remanescer
após as deduções legais e
estatutárias e cujo saldo,
somado aos saldos das
demais reservas de lucros,
excetuadas a reserva de
lucros a realizar e a reserva
para
contingências,
não
poderá ultrapassar 100% do
capital social subscrito da
Companhia; e

(vi) o saldo terá a destinação

(vi) o saldo terá a destinação

que

que

lhe

for

Assembleia
observadas

as

dada

pela

lhe

Geral,

Assembleia

prescrições

observadas

legais, sendo que qualquer

for

dada

pela
Geral,

obrigatório, calculado nos
termos do parágrafo único,
artigo 44 do Estatuto Social
da Companhia, ultrapassar a
parcela realizada do lucro do
exercício, a Assembleia Geral
poderá, por proposta dos
órgãos de administração,
destinar
o
excesso
à
constituição de reserva de
lucros a realizar, observado o
disposto no artigo 197 da Lei
das Sociedades por Ações;
(iv)
uma
parcela,
por
proposta dos órgãos da
administração, poderá ser
retida
com
base
em
orçamento
de
capital
previamente aprovado, nos
termos do artigo 196 da Lei
das Sociedades por Ações;
(v) a Companhia manterá a
reserva de lucros estatutária
denominada “Reserva de
Expansão”, que terá por fim
assegurar
recursos
para
financiar
aplicações
adicionais de capital fixo e
circulante e expansão das
atividades
sociais
da
Companhia
e
de
suas
empresas
controladas
e
coligadas, a qual será
formada com até 100% do
lucro líquido que remanescer
após as deduções legais e
estatutárias e cujo saldo,
somado aos saldos das
demais reservas de lucros,
excetuadas a reserva de
lucros a realizar e a reserva
para
contingências,
não
poderá ultrapassar 100% do
capital social subscrito da
Companhia; e
(vi) o saldo terá a destinação
que

lhe

prescrições

Assembleia

legais, sendo que qualquer

observadas

as

for

dada

pela
Geral,

as

prescrições

legais, sendo que qualquer

retenção

de

lucros

do

retenção

de

lucros

do

retenção

de

lucros

exercício

pela

Companhia

exercício

pela

Companhia

exercício

pela

Companhia

deverá ser obrigatoriamente

deverá ser obrigatoriamente

deverá ser obrigatoriamente

acompanhada de proposta

acompanhada de proposta

acompanhada de proposta

de

de

de

orçamento

de

capital

orçamento

de

capital

orçamento

de

capital

previamente aprovado pelo

previamente aprovado pelo

previamente aprovado pelo

Conselho de Administração.

Conselho de Administração.

Conselho de Administração.

Caso o saldo das reservas de

Caso o saldo das reservas de

Caso o saldo das reservas de

lucros ultrapasse o capital

lucros ultrapasse o capital

lucros ultrapasse o capital

social, a Assembleia Geral

social, a Assembleia Geral

social, a Assembleia Geral

deliberará sobre a aplicação

deliberará sobre a aplicação

deliberará sobre a aplicação

do excesso na integralização

do excesso na integralização

do excesso na integralização

ou no aumento do capital

ou no aumento do capital

ou no aumento do capital

social

social

social

ou,

distribuição

ainda,
de

na

dividendos

aos acionistas.

Valores das retenções de
lucros

do

ou,

distribuição

ainda,
de

na

dividendos

aos acionistas.

ou,

distribuição

ainda,
de

na

dividendos

aos acionistas.

Em 20 de Abril de 2016,

Em 20 de Abril de 2017,

Em 27 de Abril de 2018,

nossos

nossos

nossos

acionistas

acionistas

acionistas

deliberaram em Assembleia

deliberaram em Assembleia

deliberaram em Assembleia

Geral

Geral ordinária destinar o

Geral

resultado do exercício de

prejuízo

líquido

da

resultado do exercício de

2015, no montante total de

Companhia,

resultado

do

2017, no montante total de

R$23.307.726,55,

os

exercício

2016,

no

R$174.204.487,88,

os

montantes

de

montante

de

montantes

de

ordinária

reter,

do

de

total

ordinária

reter,

do

R$1.165.386,33 destinado à

R$21.326.188,96, à conta de

R$8.710.224,39 destinado à

reserva

prejuízos

reserva

legal;

(ii)

R$16.606.755,17 destinados

Companhia;

à

não

reserva

de

estatutária,

lucros

denominada

acumulados

da

legal;

a

Companhia

R$124.120.697,61

distribuirá

dividendos

destinados

referentes ao exercício social

lucros

Reserva de Expansão, nos

encerrado

denominada

termos do artigo 44 “f” do

dezembro

Estatuto

Social

da

Companhia;

(iii)

em

à

(ii)

reserva

de

estatutária,

31

de

2016,

nos

Expansão, nos termos do

termos do artigo 201 da Lei

artigo 44 “f” do Estatuto

das S.A.

Social da Companhia; (iii)

de

Reserva

de

R$5.535.585,06 destinados à

R$345.000.000,0 destinados

distribuição

à distribuição de dividendos,

mínimo
termos

de

dividendo

obrigatório,
do

Estatuto
Companhia.

artigo
Social

45

nos

pagos em 1º de setembro de

do

2017

da

pagamento

e

imputados
do

ao

dividendo

mínimo obrigatório referente
ao

exercício

conforme

de

registrado

demonstrações

2017,
nas

financeiras

da Companhia, sendo (a) o
montante

de

R$41.373.565,87 à título de
dividendos

intercalares

relativos

ao

lucro

do

exercício

de

2017;

(b)

R$303.626.434,13
decorrente da reversão de
montante retido em reservas
de retenção de lucros de
exercícios anteriores.

Regras
sobre
a
distribuição de dividendos

Dividendo obrigatório anual

Dividendo obrigatório anual

Dividendo obrigatório anual

não inferior a 25% do lucro

não inferior a 25% do lucro

não inferior a 25% do lucro

líquido

líquido

líquido

do

do

exercício,

do

exercício,

diminuído ou acrescido dos

diminuído ou acrescido dos

diminuído ou acrescido dos

seguintes

seguintes

seguintes

importância

Periodicidade
das
distribuições de dividendos

exercício,

valores:

(i)

destinada

à

importância

valores:

(i)

destinada

à

importância

valores:

(i)

destinada

à

constituição de reserva legal;

constituição de reserva legal;

constituição de reserva legal;

(ii) importância destinada à

(ii) importância destinada à

(ii) importância destinada à

formação de reserva para

formação de reserva para

formação de reserva para

contingências e reversão das

contingências e reversão das

contingências e reversão das

mesmas reservas formadas

mesmas reservas formadas

mesmas reservas formadas

em exercícios anteriores; e

em exercícios anteriores; e

em exercícios anteriores; e

(iii) importância decorrente

(iii) importância decorrente

(iii) importância decorrente

da reversão da reserva de

da reversão da reserva de

da reversão da reserva de

lucros a realizar formada em

lucros a realizar formada em

lucros a realizar formada em

exercícios

exercícios

exercícios

anteriores,

nos

anteriores,

nos

anteriores,

nos

termos do Artigo 202, inciso

termos do Artigo 202, inciso

termos do Artigo 202, inciso

II da Lei das Sociedades por

II da Lei das Sociedades por

II da Lei das Sociedades por

Ações.

Ações.

Ações.

A

Companhia

poderá

A

Companhia

poderá

A

Companhia

poderá

levantar balanços semestrais

levantar balanços semestrais

levantar balanços semestrais

ou em períodos menores,

ou em períodos menores,

ou em períodos menores,

podendo declarar e distribuir,

podendo declarar e distribuir,

podendo declarar e distribuir,

por deliberação do Conselho

por deliberação do Conselho

por deliberação do Conselho

de

de

de

Administração

ad

Administração

ad

Administração

ad

referendum da Assembleia

referendum da Assembleia

referendum da Assembleia

Geral, dividendos ou juros

Geral, dividendos ou juros

Geral, dividendos ou juros

sobre o capital próprio à

sobre o capital próprio à

sobre o capital próprio à

conta

conta

conta

do

lucro

apurado

do

lucro

apurado

do

lucro

apurado

nesses balanços, desde que

nesses balanços, desde que

nesses balanços, desde que

o total dos dividendos pagos

o total dos dividendos pagos

o total dos dividendos pagos

em

em

em

cada

semestre

do

cada

semestre

do

cada

semestre

do

exercício social não exceda o

exercício social não exceda o

exercício social não exceda o

montante das reservas de

montante das reservas de

montante das reservas de

capital

capital

capital

de

que

trata

o

de

que

trata

o

de

que

trata

o

Parágrafo 1º do Artigo 182

Parágrafo 1º do Artigo 182

Parágrafo 1º do Artigo 182

da Lei das Sociedades por

da Lei das Sociedades por

da Lei das Sociedades por

Ações.

Ações.

Ações.

Eventuais restrições à
distribuição de dividendos
impostas por legislação ou
por
regulamentação
especial
aplicável
à
Companhia, por contratos,
decisões
judiciais,
administrativas
ou
arbitrais

Não há.

Não há.

Não há.

Política de destinação de
resultados formalmente
aprovada

Não há.

Não há.

Não há.

3.5 - DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS E RETENÇÃO DE LUCROS LÍQUIDO
Exercício Social: 01/01/2017 até 31/12/2017
Lucro líquido ajustado
(Unidade)

174.204.487,88

Dividendo Distribuído em
relação ao lucro líquido
ajustado

25,00

Taxa de retorno em relação
ao patrimônio líquido do
emissor

0

Dividendo distribuído total
(Unidade)

41.373.565,87

Lucro líquido retido
(Unidade)

132.830.922,01

Data aprovação da retenção

27/04/2018

Dividendo Distribuído

Dividendo Obrigatório

Pagamento Dividendo

01/09/2017

Espécie Ação: Ordinária
Classe Ação
Montante (Unidade)

41.373.565,87

Exercício Social: 01/01/2016 até 31/12/2016
Lucro líquido ajustado
(Unidade)

21.326.118,18

Dividendo Distribuído em
relação ao lucro líquido
ajustado

0

Taxa de retorno em relação
ao patrimônio líquido do
emissor

0

Dividendo distribuído total
(Unidade)

0,00

Lucro líquido retido
(Unidade)

0,00

Data aprovação da retenção

20/04/2017

Dividendo Distribuído

Dividendo Obrigatório

Espécie Ação: Ordinária
Classe Ação
Montante (Unidade)

0,00

Pagamento Dividendo

Exercício Social: 01/01/2015 até 31/12/2015
Lucro líquido ajustado
(Unidade)

23.307.726,55

Dividendo Distribuído em
relação ao lucro líquido
ajustado

25,00

Taxa de retorno em relação
ao patrimônio líquido do
emissor

0

Dividendo distribuído total
(Unidade)

5.535.585,06

Lucro líquido retido
(Unidade)

17.772.141,50

Data aprovação da retenção

20/04/2016

Dividendo Distribuído

Dividendo Obrigatório

Pagamento Dividendo

11/05/2016

Espécie Ação: Ordinária
Classe Ação
Montante (Unidade)

5.535.585,06
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3.6 - DIVIDENDOS-LUCROS RETIDOS/RESERVAS
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Dividendos declarados a conta de lucros retidos ou reservas constituídas nos 3 últimos exercícios sociais
Até a presente data, não foram declarados pela Companhia dividendos a conta de lucros retidos ou reservas constituídas
nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017, 31 de dezembro de 2016 e 31 de dezembro de 2015.

3.7 - NÍVEL DE ENDIVIDAMENTO
Exercício Social - 01/01/2017 até 31/12/2017
Montante total da dívida, de qualquer natureza

Índice de endividamento

Tipo de índice

1.844.728.000,00 (Real)

2.00215316

Índice de Endividamento

Montante total da dívida, de qualquer natureza

Índice de endividamento

Tipo de índice

0,00 (Real)

2.02766679

Índice de Endividamento

Montante total da dívida, de qualquer natureza

Índice de endividamento

Tipo de índice

0,00 (Real)

0.65893986

Índice de Endividamento

Exercício Social - 01/01/2017 até 31/12/2017

Exercício Social - 01/01/2017 até 31/12/2017
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3.8 - OBRIGAÇÕES
Exercício Social 2017

Tipo

Total (Real)

Inferior a um ano
(Unidade)

Um a três anos
(Unidade)

Três a cinco anos
(Unidade)

Superior a cinco
anos
(Unidade)

Total
(Unidade)

34.680,00

71.316,00

63.308,00

54.556,00

223.860,00

262.281,00

148.309,00

157.930,00

589.585,00

1.158.105,00

123.786,00

187.333,00

0,00

0,00

311.119,00

420.747,00

406.958,00

221.238,00

644.141,00

1.693.084,00
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3.9 - OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES
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Não existem outras informações relevantes sobre este item “3”.

4.1 - DESCRIÇÃO DOS FATORES DE RISCO
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Fatores de risco que possam influenciar a decisão de investimento, em especial, aqueles relacionados:
Riscos Relativos à Companhia e ao Setor Imobiliário

Estamos expostos a riscos associados à incorporação imobiliária, construção, locação e venda de imóveis.
Nós nos dedicamos à incorporação, aquisição, venda, locação e administração de empreendimentos comerciais e
industriais e pretendemos continuar desenvolvendo tais atividades. Além dos riscos que afetam de modo geral o mercado
imobiliário, tais como interrupções de suprimentos e volatilidade do preço dos materiais e equipamentos de construção,
mudanças na oferta e procura de empreendimentos em certas regiões, greves e regulamentos ambientais e de
zoneamento, nossas atividades são especificamente afetadas pelos seguintes riscos:


a conjuntura econômica do Brasil pode prejudicar o crescimento do setor imobiliário como um todo, através da
desaceleração da economia, aumento de juros, flutuação da moeda e instabilidade política, além de outros fatores;



podemos ser impedidos no futuro, em decorrência de nova regulamentação ou de condições de mercado, de
corrigir monetariamente nossos contratos de locação, de acordo com certas taxas de inflação, conforme
atualmente permitido, o que poderia tornar um projeto inviável financeira ou economicamente;



o grau de interesse dos locatários e compradores por um novo projeto lançado ou o preço de venda ou do aluguel
por unidade necessário para alugar ou vender todas as unidades podem ficar significativamente abaixo do
esperado, fazendo com que o projeto se torne menos lucrativo e/ou o valor total de todas as unidades a serem ou
alugadas ou vendidas torne-se significativamente diferente do esperado;



na hipótese de falência ou dificuldades financeiras significativas de uma grande companhia do setor imobiliário, o
setor como um todo pode ser prejudicado, o que poderia causar uma redução, por parte dos clientes, da confiança
em outras companhias que atuam no setor;



somos afetados pelas condições do mercado imobiliário local ou regional, tais como o excesso de oferta de espaço
para escritórios, shopping centers, galpões e centros de distribuição em certa região;



corremos o risco de locatários e compradores terem uma percepção negativa quanto à segurança, conveniência e
atratividade das nossas propriedades e das áreas onde estão localizadas;



nossas margens de lucros podem ser afetadas em função (i) de aumento nos custos operacionais, incluindo
investimentos, prêmios de seguro, tributos imobiliários e tarifas públicas e (ii) da interrupção ou prestação irregular
dos serviços públicos, em especial o fornecimento de água e energia elétrica;



podemos ser afetados pela escassez de terrenos e imóveis bem localizados para a realização dos nossos
empreendimentos e pela provável alta dos preços dos terrenos em razão da elevada capitalização de diversas
empresas do setor imobiliário no Brasil;



oportunidades lucrativas de incorporação podem desaparecer ou diminuir significativamente;



a construção e a locação ou venda das unidades dos empreendimentos podem não ser concluídas dentro do
cronograma e/ou de acordo com a previsão orçamentária, inclusive devido a mudanças na economia ao longo do
período para a conclusão de um projeto, acarretando um aumento dos custos de construção ou a rescisão dos
contratos de locação; e



a falta de liquidez no mercado imobiliário pode prejudicar nossa eventual necessidade de alienação dos imóveis.

A ocorrência de quaisquer dos riscos acima pode causar um efeito material adverso na nossa condição financeira e
resultados operacionais.

Além disso, conforme previsto no Código Civil, prestamos garantia limitada ao prazo de cinco anos sobre defeitos
estruturais e podemos vir a ser demandados com relação a tais garantias durante este prazo.

Condições econômicas adversas nos locais onde estão localizados nossos empreendimentos podem afetar
adversamente seus níveis de ocupação, locação e seu valor de mercado no caso de venda e,
consequentemente, nossos resultados operacionais. Caso tais acontecimentos venham a ocorrer, nossa
condição financeira e resultados operacionais serão afetados adversamente.
Nossos resultados operacionais dependem da nossa capacidade de locar ou vender os espaços disponíveis nos
empreendimentos que incorporamos ou adquirimos. Condições econômicas adversas nas regiões nas quais operamos
podem reduzir os níveis de locação ou venda, assim como restringir a possibilidade de aumentarmos o preço de nossas
locações ou vendas. Se nossos empreendimentos não gerarem a receita suficiente para que possamos cumprir com as
nossas obrigações, diversos fatores podem ser afetados, dentre eles, a distribuição de dividendos aos nossos acionistas. Os
fatores a seguir, entre outros, podem afetar adversamente a performance operacional dos nossos empreendimentos:


períodos de recessão e aumento dos níveis de vacância em nossos empreendimentos ou aumento das taxas de
juros podem resultar na queda dos preços das locações ou no aumento da inadimplência pelos locatários;



percepções negativas dos locatários acerca da segurança, conveniência e atratividade das áreas nas quais nossos
empreendimentos estão instalados;



incapacidade de atrairmos e/ou mantermos locatários de primeira linha;



inadimplência e/ou não cumprimento de obrigações contratuais por locatários;



aumento dos custos operacionais, incluindo a necessidade para incremento de capital, entre outros;



aumento de tributos incidentes sobre nossas atividades; e



mudanças regulatórias no setor imobiliário.

O lançamento de novos empreendimentos imobiliários comerciais e shopping centers próximos aos nossos
poderá dificultar a nossa capacidade em renovar nossas locações ou locar espaços para novos inquilinos, o
que poderá requerer investimentos não programados, prejudicando nossos negócios, nossa condição
financeira e resultados operacionais.
O lançamento de novos empreendimentos imobiliários comerciais e shopping centers em áreas próximas às que se situam
nossos empreendimentos, por nossos atuais concorrentes ou por novos concorrentes, poderá impactar nossa capacidade
de vender, locar ou de renovar a locação de espaços em nossos empreendimentos em condições favoráveis, o que poderá
gerar uma redução em nosso fluxo de caixa e lucro operacional. Adicionalmente, o ingresso de novos concorrentes nas
regiões em que operamos poderá demandar um aumento não planejado de investimentos em nossos empreendimentos, o
que poderá impactar negativamente a nossa condição financeira.

O setor imobiliário no Brasil é altamente competitivo, o que poderá ocasionar uma redução do volume de
nossas operações.
O setor imobiliário no Brasil é altamente competitivo e fragmentado, não existindo grandes barreiras que restrinjam o
ingresso de novos concorrentes no mercado. Os principais fatores competitivos no ramo de incorporações imobiliárias
incluem disponibilidade e localização de terrenos, preços, disponibilidade, financiamento, projetos, qualidade, reputação e
parcerias com incorporadores. Uma série de empresas de investimentos em imóveis comerciais e industriais e companhias
de serviços imobiliários concorrem conosco (i) na aquisição de terrenos e imóveis, (ii) na tomada de recursos financeiros
para incorporação, e (iii) na busca de locatários e compradores em potencial. Outras companhias, inclusive estrangeiras,
em alianças com parceiros locais, podem passar a atuar ativamente na atividade de incorporação e locação imobiliária no
Brasil nos próximos anos, aumentando ainda mais a concorrência.

Na medida em que um ou mais dos nossos concorrentes adotem medidas que aumentem a oferta de imóveis comerciais
para locação ou venda de maneira significativa, nossas atividades podem vir a ser afetadas adversamente de maneira
relevante. Se não formos capazes de responder a tais pressões de modo tão imediato e adequado quanto os nossos
concorrentes, nossa situação financeira e resultados operacionais podem vir a ser prejudicados de maneira relevante.

A perda de membros da nossa alta administração ou a nossa incapacidade de atrair e manter pessoal
adicional para integrá-la, pode ter um efeito adverso relevante sobre a nossa situação financeira e
resultados operacionais.
Nossa capacidade de manter nossa posição competitiva depende em larga escala dos serviços da nossa alta administração.
Nenhuma dessas pessoas está sujeita a contrato de trabalho de longo prazo ou a pacto de não-concorrência. Não
podemos garantir que teremos sucesso em atrair e manter pessoal qualificado para integrar a nossa alta administração. A
perda dos serviços de qualquer dos membros da nossa alta administração ou a incapacidade de atrair e manter pessoal
adicional para integrá-la, pode causar um efeito adverso relevante na nossa situação financeira e nos nossos resultados
operacionais.

Somos uma companhia holding cujos resultados dependem dos resultados das nossas subsidiárias, os quais
não podemos assegurar que nos serão disponibilizados.
Somos uma companhia que controla diversas sociedades de propósito específico (“SPEs”) do setor imobiliário. Nossa
capacidade de cumprir com as nossas obrigações financeiras e de pagar dividendos aos nossos acionistas depende do
fluxo de caixa e dos lucros das nossas subsidiárias, bem como da distribuição desses lucros a nós, sob a forma de
dividendos ou sob a forma de juros sobre o capital próprio. Algumas das nossas subsidiárias são SPEs que foram
constituídas por nós, juntamente com outras incorporadoras e construtoras. Por força de entendimentos mantidos com
nossos sócios nas SPEs, mantemos o controle financeiro das SPEs, sendo que tais sociedades não podem pagar
dividendos, exceto se todas as suas obrigações tenham sido integralmente pagas ou os sócios tenham decidido de outra
forma. Não há garantia de que tais recursos nos serão disponibilizados ou que serão suficientes para o cumprimento das
nossas obrigações financeiras e para o pagamento de dividendos aos nossos acionistas. A não disponibilização destes
recursos ou sua insuficiência pode causar um efeito adverso relevante na nossa situação financeira e nos nossos resultados
operacionais.

Participação em SPEs poderá resultar em riscos adicionais.
Os investimentos em SPEs com outros incorporadores imobiliários e construtoras incluem, dentre outros, o risco dos
nossos sócios enfrentarem dificuldades financeiras, inclusive falência. De acordo com a legislação brasileira, a nossa
Companhia, na qualidade de sócia das SPEs, pode se tornar responsável pelas obrigações das mesmas, especialmente com
relação às obrigações de natureza tributária, trabalhista, ambiental e de defesa do consumidor, o que pode nos afetar
diretamente. Além disso, nossos interesses econômicos e comerciais podem ser divergentes daqueles de nossos sócios, o
que poderá demandar investimentos e serviços adicionais para a nossa Companhia, afetando adversamente nossos
resultados.

Nossas atividades estão sujeitas a extensa regulamentação, o que poderá implicar maiores despesas ou
obstrução do desenvolvimento de determinados empreendimentos, afetando negativamente nossos
resultados.
Nossas atividades estão sujeitas a leis federais, estaduais e municipais, assim como a regulamentos, autorizações e
licenças aplicáveis, dentre outros, à construção, ao zoneamento, ao uso do solo, à proteção do meio-ambiente e do
patrimônio histórico e à locação e condomínio, que afetam as nossas atividades. Somos obrigados a obter e renovar
periodicamente licenças e autorizações de diversas autoridades governamentais para desenvolver nossos
empreendimentos. Na hipótese de violação ou descumprimento de tais leis, regulamentos, licenças e autorizações, ou
falha na sua obtenção ou renovação, poderemos vir a sofrer sanções administrativas, tais como imposição de multas,
embargo de obras, cancelamento de licenças e revogação de autorizações, além de outras penalidades civis e criminais.

Adicionalmente, as empresas dos nossos setores estão sujeitas ao aumento de alíquotas existentes, à criação de novos
tributos e à modificação do regime de tributação. A exploração de Shopping Centers é sensível a fortes intervenções
governamentais ou legislativas, tais como: proibição de cobrança de estacionamento, aumento excessivo das alíquotas do
IPTU e edição de novas normas e de legislação proibitiva de determinadas cláusulas contratuais acordadas com os lojistas
locatários. Adicionalmente, o poder público pode editar novas normas mais rigorosas, adotar ou buscar interpretações mais
restritivas das leis e regulamentos, o que pode obrigar as empresas dos nossos setores, inclusive nós, a gastar recursos
adicionais para se adequar a estas novas regras ou interpretações. Qualquer ação nesse sentido por parte do poder
público poderá afetar de maneira negativa os negócios do setor e ter um efeito adverso sobre os nossos resultados.

O fato de nossos shopping centers serem espaços públicos pode acarretar consequências que fogem do
controle da nossa administração, o que pode gerar, além de danos à imagem dos nossos empreendimentos,
eventual responsabilidade civil à nossa Companhia.
Nossos shopping centers são espaços de uso público, sujeitos à ocorrência de uma série de acidentes em suas
dependências, que podem vir a causar danos aos seus frequentadores, sendo que tais acidentes podem fugir do controle
de suas respectivas administrações. No caso da ocorrência de tais acidentes, o empreendimento envolvido pode sofrer
sérios danos materiais e de imagem, tendo em vista que o movimento dos frequentadores pode cair em decorrência da
desconfiança e insegurança gerada. Além disso, a ocorrência de acidentes pode nos sujeitar à imposição de
responsabilidade civil e/ou à obrigação do ressarcimento às vítimas, inclusive por meio do pagamento de indenizações.
A eventual ocorrência de acidentes desta espécie em algum de nossos empreendimentos pode acarretar um efeito adverso
em nossos negócios.

A locação dos nossos imóveis e as operações na modalidade Built to Suit estão sujeitas a condições
específicas que podem gerar riscos à condução dos nossos negócios e impactar de forma adversa os nossos
resultados operacionais.
Os contratos de locação celebrados entre nós e os nossos locatários são regidos pela Lei do Inquilinato, que, em algumas
situações, garante determinados direitos ao locatário. Dentre tais direitos, o locatário pode, preenchidas algumas
condições previstas na lei, se valer da ação renovatória para permanecer em um imóvel, sem que possamos desocupar o
espaço, caso tenhamos necessidade do mesmo. Além disso, através da ação renovatória, o locatário pode também pleitear
a revisão do valor da locação, ficando a critério do Poder Judiciário a definição do valor final do contrato. Nessas situações,
podemos ficar sujeitos à interpretação e à decisão pelo Judiciário quanto ao valor que podemos cobrar de aluguel,
podendo eventualmente ter que cobrar um valor menor do que pretendíamos. Caso não sejamos capazes de desocupar
um imóvel do qual tenhamos necessidade ou não possamos cobrar o valor que pretendemos de aluguel para determinado
imóvel, os nossos resultados podem ser afetados adversamente.

Podemos não ser capazes de renovar os contratos de locação com nossos clientes e a rescisão de contratos
de locação dos nossos principais locatários pode afetar adversamente os nossos resultados
A maioria dos contratos de locação firmados com nossos clientes possui prazo médio de 5 anos. Uma vez encerrados,
podemos não ser capazes de renovar referidos contratos ou renová-los em termos favoráveis para a nossa Companhia.
Caso não consigamos renovar esses contratos em termos favoráveis a nós, podemos não encontrar novos clientes para
locar tais empreendimentos e/ou cujas necessidades e orçamentos sejam compatíveis com as características do
empreendimento disponível, caso em que nossas receitas poderão ser adversamente afetadas.
Adicionalmente, nossos 10 maiores locatários eram, em 31 de dezembro de 2016, responsáveis por cerca de 57,1% de
nossa receita de locação. Caso algum de nossos maiores locatários rescinda os contratos de locação ou se torne
inadimplente, nossos negócios e resultados operacionais podem ser adversamente afetados.

Podemos não conseguir executar integralmente nossa estratégia de negócio.
Não podemos garantir que quaisquer de nossos objetivos e estratégias serão integralmente realizados. Em consequência,
podemos não ser capazes de expandir nossas atividades e ao mesmo tempo replicar nossa estrutura de negócios,

desenvolvendo nossa estratégia de crescimento de forma a atender às demandas dos diferentes mercados em que
atuamos. Caso não sejamos bem sucedidos no desenvolvimento de nossos projetos e empreendimentos, nossa condição
financeira e nossos resultados operacionais podem ser adversamente afetados.

Nosso crescimento futuro poderá exigir capital adicional, que poderá não estar disponível ou, caso
disponível, poderá não ter condições satisfatórias.
Nossas operações exigem volumes significativos de capital de giro. Podemos, além do fluxo de caixa gerado internamente,
precisar levantar capital adicional, proveniente da venda de ações, da contratação de empréstimos junto a instituições
financeiras ou da venda de títulos de dívida, tendo em vista o crescimento e desenvolvimento futuros das nossas
atividades. Não podemos assegurar a disponibilidade de capital adicional ou, se disponível, que o mesmo terá condições
satisfatórias. A falta de acesso a capital adicional em condições satisfatórias pode restringir o crescimento e
desenvolvimento futuros das nossas atividades, o que poderia prejudicar de maneira relevante as nossas atividades, a
nossa situação financeira e os nossos resultados operacionais.

A Companhia pode não dispor de seguro suficiente para se proteger contra perdas substanciais.
A Companhia mantém apólices de seguro com cobertura de certos riscos em potencial, como danos patrimoniais, riscos de
engenharia, incêndio, quedas, desmoronamentos, raios, explosão de gás e prováveis erros de construção. Todavia, a
Companhia não pode garantir que a sua cobertura estará sempre disponível ou será sempre suficiente para cobrir
eventuais danos decorrentes de tais sinistros. Além disso, existem determinados tipos de riscos que podem não estar
cobertos por suas apólices, tais como guerra, caso fortuito, força maior ou interrupção de certas atividades.
Adicionalmente, a Companhia não tem como garantir que, quando do vencimento de suas atuais apólices de seguro,
conseguirá renová-las ou, ao menos, renová-las em termos suficientes e favoráveis. Por fim, sinistros que não estejam
cobertos pelas apólices da Companhia ou a impossibilidade de renovação de apólices de seguros podem afetar
adversamente os negócios ou a condição financeira da Companhia.

Eventuais problemas de atrasos e falhas em nossos empreendimentos podem ter um efeito adverso em
nossa imagem, nossos negócios e sujeitar-nos a imposição de responsabilidade civil.
Terceirizamos os serviços de construção de que necessitamos para desenvolver nossos empreendimentos. Deste modo, o
prazo e a qualidade dos empreendimentos dos quais participamos dependem muitas vezes de fatores que estão fora do
nosso controle, incluindo, mas não se limitando, a qualidade e tempestividade da entrega do material de construção para
obras e a capacitação técnica dos profissionais e colaboradores terceirizados. A terceirização da construção pode
influenciar na identificação de atrasos e falhas, e, consequentemente, na sua correção. Eventuais falhas, atrasos ou
defeitos na prestação dos serviços pelas construtoras que contratamos podem ter um efeito negativo em nossa imagem e
relacionamento com nossos clientes, podendo impactar negativamente nossos negócios e operações.

O valor de mercado dos terrenos que mantemos em estoque pode cair, o que poderá impactar adversamente
nosso resultado operacional.
Mantemos terrenos em estoque para parte dos nossos empreendimentos futuros e pretendemos aumentar nosso
landbank, assim como adquirir terrenos com maior área. O valor de tais terrenos poderá vir a cair significativamente entre
a data de sua aquisição e a incorporação do empreendimento ao qual se destina em consequência das condições
econômicas ou de mercado. A queda do valor de mercado dos nossos terrenos mantidos em estoque pode afetar
adversamente o resultado das vendas dos empreendimentos aos quais se destinam, e, consequentemente, impactar de
forma adversa os nossos resultados operacionais.

A utilização de mão-de-obra terceirizada pode implicar na assunção de obrigações de natureza trabalhista e
previdenciária.
A Companhia e suas subsidiárias possuem um número reduzido de empregados próprios. A utilização de mão-de-obra
terceirizada por parte das subsidiárias, especialmente no que diz respeito à contratação de empreiteiras e subempreiteiras,

pode implicar na assunção de contingências de natureza trabalhista e previdenciária. A assunção de tais contingências é
inerente à contratação de terceiros, uma vez que pode ser atribuída às subsidiárias, na condição de tomadoras de serviços
de terceiros, a responsabilidade pelos débitos trabalhistas e previdenciários dos empregados das empresas prestadoras de
serviços. A Companhia, por sua vez, pode vir a responder pelas eventuais contingências trabalhistas e previdenciárias
relativas às suas subsidiárias, independentemente de ser assegurado à Companhia e as subsidiárias o direito de ação de
regresso contra as empresas prestadoras de serviços. A ocorrência de eventuais contingências é de difícil previsão e
quantificação, e se vierem a se consumar poderão afetar adversamente a situação financeira e os resultados da
Companhia.

Aumentos no preço de matérias-primas podem elevar o custo de empreendimentos e reduzir os lucros da
Companhia.
As matérias-primas básicas utilizadas pela Companhia na construção de empreendimentos imobiliários incluem concreto,
blocos de concreto, aço, tijolos, janelas, portas, telhas e tubulações, dentre outros. Aumentos no preço dessas e de outras
matérias-primas, incluindo aumentos decorrentes de escassez, impostos, restrições ou flutuações de taxas de câmbio,
podem aumentar o custo de empreendimentos e afetar adversamente os negócios da Companhia.

Os resultados operacionais dos Shopping Centers nos quais temos participação e/ou administramos
dependem do movimento de consumidores e das vendas geradas pelas lojas neles instaladas.
Historicamente, o mercado de varejo tem sido suscetível a períodos de desaquecimento econômico geral, que tem levado
à queda nos gastos do consumidor. O sucesso das operações de Shopping Centers depende, entre outros, de vários
fatores relacionados ao poder de compra dos consumidores e/ou que afetam a sua renda, inclusive a condição econômica
brasileira e, em menor escala, mundial, a situação geral dos negócios, taxa de juros, inflação, disponibilidade de crédito ao
consumidor, tributação, confiança do consumidor nas condições econômicas futuras, níveis de emprego e salários.
O desempenho dos Shopping Centers depende do volume de vendas das lojas, assim como da capacidade dos lojistas em
gerar movimento de consumidores nos Shopping Centers nos quais participamos e/ou administramos. Nossos resultados
operacionais e o volume de vendas em nossos Shopping Centers podem ser negativamente afetados por fatores externos,
tais como, entre outros, declínio econômico, abertura de novos Shopping Centers competitivos em relação aos nossos e o
fechamento ou perda de atratividade de lojas em nossos Shopping Centers.
Uma redução no movimento dos nossos Shopping Centers como resultado de quaisquer desses fatores ou de qualquer
outro fator pode resultar em uma diminuição no número de clientes que visitam as lojas desses empreendimentos e,
consequentemente, no volume de suas vendas, o que pode causar um efeito adverso para nós, tendo em vista que parte
das nossas receitas provêm do pagamento de aluguel pelos lojistas e Merchandising nos espaços de circulação do público
em nossos Shopping Centers. A queda no número de clientes pode gerar perda de rentabilidade dos lojistas e,
consequentemente, inadimplência e redução no preço e volume de Merchandising em nossos Shopping Centers.
Parcela do aumento das nossas receitas e lucros operacionais dependem do constante crescimento da demanda por
produtos oferecidos pelas lojas dos Shopping Centers por nós administrados ou nos quais temos participação, em especial
aqueles produtos de alto valor agregado. Uma queda na demanda, seja em função de mudanças nas preferências do
consumidor, redução do poder aquisitivo ou enfraquecimento das economias brasileira e global pode resultar em uma
redução das receitas dos lojistas e, consequentemente, causar um efeito adverso para nós.

Compartilhamos o controle de nossos Shopping Centers com outros investidores que podem ter interesses
divergentes e competitivos em relação aos nossos.
Dividimos o controle de nossos Shopping Centers com investidores institucionais, tais como fundos de pensão, fundos de
investimento e outros investidores que podem ter interesses divergentes dos nossos. Dessa forma, dependemos da
anuência desses investidores para a tomada de decisões significativas que afetem tais empreendimento.
Mencionados investidores, co-proprietários em nossos Shopping Centers, podem ter interesses econômicos diversos dos
nossos, podendo agir de forma contrária à nossa política estratégica e aos nossos objetivos. Adicionalmente, caso não

sejamos capazes de atingir o quórum necessário para a aprovação destas deliberações, podemos não conseguir
implementar adequadamente nossas estratégias de negócio, o que pode causar um efeito adverso para nós. Disputas com
nossos sócios podem ocasionar litígios judiciais ou arbitrais, o que pode aumentar nossas despesas e impedir que os
nossos administradores mantenham o foco inteiramente direcionado aos nossos negócios, podendo causar efeito adverso
para nós.

Eventuais dificuldades financeiras de determinadas lojas Âncoras poderão causar um efeito adverso para
nós.
Eventuais dificuldades financeiras por parte das Âncoras podem causar a rescisão das atuais locações ou a expiração do
prazo das locações dessas lojas sem que haja renovação do contrato de locação. Podemos não ser capazes de ocupar
novamente esse espaço com facilidade, com a mesma categoria de loja e/ou nas mesmas condições do contrato de
locação rescindido ou expirado. Isto poderá afetar adversamente o Mix de Lojas dos nossos Shopping Centers, diminuindo
nossa capacidade de atrair consumidores para nossos lojistas, o que pode causar efeito adverso para nós.

Poderemos ser adversamente afetados em decorrência do não pagamento de aluguéis pelos inquilinos, da
revisão dos valores dos aluguéis pelos inquilinos ou do aumento de vacância em nossos empreendimentos.
Os aluguéis são parte de nossas receitas. O não pagamento de aluguéis pelos inquilinos, a revisão, implicando em
redução, dos valores dos aluguéis pelos inquilinos ou o aumento de vacância nos nossos empreendimentos, inclusive no
caso de decisão unilateral do locatário de deixar o imóvel antes do vencimento do prazo estabelecido no seu respectivo
contrato de locação, implicarão em não recebimento ou redução de nossa receita. A ocorrência de qualquer desses
eventos pode causar um efeito adverso para nós.

Na qualidade de proprietários dos imóveis nos quais se encontram os Shopping Centers nos quais temos
participação, estaremos eventualmente sujeitos ao pagamento de despesas extraordinárias, as quais podem
causar um efeito adverso para nós.
Na qualidade de proprietários dos imóveis nos quais se encontram os Shopping Centers nos quais temos participação,
estaremos eventualmente sujeitos ao pagamento de despesas extraordinárias, tais como rateios de obras e reformas,
pintura, decoração, conservação, instalação de equipamentos de segurança, indenizações trabalhistas, bem como
quaisquer outras despesas que não sejam rotineiras na manutenção dos imóveis e dos condomínios em que se situam.
Estamos sujeitos a despesas e custos decorrentes de ações judiciais necessárias para a cobrança de aluguéis inadimplidos,
ações judiciais em geral (despejo, renovatória, revisional, entre outras), bem como quaisquer outras despesas inadimplidas
pelos locatários dos imóveis, tais como tributos, despesas condominiais, e ainda custos para reforma ou recuperação de
imóveis inaptos para locação após despejo ou saída amigável do inquilino. O pagamento de tais despesas pode causar um
efeito adverso para nós.

A operação regular de nossos Shopping Centers depende fundamentalmente de serviços públicos, em
especial os de água e energia elétrica. Qualquer diminuição ou interrupção desses serviços poderá causar
dificuldades na operação de nossos Shopping Centers e, consequentemente, nos resultados de nossos
negócios.
Os serviços públicos, em especial os de água e energia elétrica, são fundamentais para a boa condução da operação de
nossos empreendimentos. A diminuição ou interrupção desses serviços pode gerar como consequência natural o aumento
dos custos e determinadas falhas na prestação de serviços. Para que consigamos manter tais serviços em funcionamento,
como, por exemplo, energia elétrica, é necessária a contratação de empresas terceirizadas e especializadas, o que
geralmente representa um gasto excessivo para nós e um aumento significativo em nossas despesas operacionais. Desse
modo, qualquer diminuição ou interrupção na prestação dos serviços públicos essenciais à condução dos nossos negócios
poderá gerar efeitos adversos para nós.

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

Somos réus em processos judiciais e administrativos, nas esferas cível, tributária e trabalhista, cujos resultados não
podemos garantir que serão favoráveis ou que não serão julgados improcedentes, ou, ainda, que tais ações estejam
plenamente provisionadas. Decisões contrárias aos nossos interesses que eventualmente alcancem valores substanciais ou
impeçam a realização dos nossos negócios conforme inicialmente planejados poderão causar um efeito adverso para nós.
Riscos Relativos às Nossas Ações

Podemos vir a precisar de capital adicional no futuro, através da emissão de valores mobiliários, o que
poderá resultar em uma diluição da participação do investidor nas nossas ações.
Podemos vir a ter que captar recursos adicionais no futuro através de operações de emissão pública ou privada de ações
ou valores mobiliários conversíveis em ações. Qualquer captação de recursos através da distribuição pública de ações ou
valores mobiliários conversíveis em ações pode ser realizada com a exclusão do direito de preferência dos nossos
acionistas, incluindo os investidores nas nossas ações, o que pode resultar na diluição da participação do referido
investidor nas nossas ações.

Os detentores das nossas ações podem não receber dividendos ou juros sobre o capital próprio.
De acordo com o nosso Estatuto Social, devemos pagar aos nossos acionistas, no mínimo, 25,0% do nosso lucro líquido
anual, calculado e ajustado nos termos da Lei das Sociedades por Ações, sob a forma de dividendos ou juros sobre o
capital próprio. O lucro líquido pode ser capitalizado, utilizado para compensar prejuízo ou retido nos termos previstos na
Lei das Sociedades por Ações e pode não ser disponibilizado para o pagamento de dividendos ou juros sobre o capital
próprio. Além disso, a Lei das Sociedades por Ações permite que uma companhia aberta, como nós, suspenda a
distribuição obrigatória de dividendos em determinado exercício social, caso o Conselho de Administração informe à
Assembleia Geral Ordinária que a distribuição seria incompatível com a situação financeira da companhia.

Disposições do nosso Estatuto Social relativas à proteção contra tentativas de aquisição de lote substancial
das nossas ações em circulação podem dificultar ou impedir operações que poderiam ser do interesse dos
investidores.
O nosso Estatuto Social contém disposições que dificultam tentativas de aquisição de lote substancial das nossas ações em
circulação, visando dificultar a concentração das mesmas em um grupo pequeno de investidores, de modo a promover a
dispersão da nossa base acionária. Assim, qualquer acionista que adquira ou se torne titular de ações de nossa emissão
em quantidade igual ou superior a 15% do total de ações de nossa emissão, excluídas as ações em tesouraria, deverá, no
prazo de 60 dias a contar da data de aquisição ou do evento que resultou na titularidade de ações nessa quantidade,
realizar ou solicitar o registro de uma oferta pública de aquisição de ações. Tais disposições podem dificultar ou impedir
operações que sejam de interesse dos investidores.

Negociações com ações de emissão da Companhia podem afetar o valor de mercado das ações e American
Depositary Receipt (“ADRs”) da Companhia.
Os acionistas da Companhia têm a capacidade de, observada a legislação aplicável, negociar ações e ADRs da Companhia.
A Companhia não pode prever o efeito, se houver, desses negócios sobre o valor de mercado das ações de emissão da
Companhia. Vendas de volumes substanciais de ações de emissão da Companhia, ou a percepção de que tais vendas
podem ocorrer, podem impactar adversamente o valor de mercado das ações de emissão da Companhia

4.2 - DESCRIÇÃO DOS PRINCIPAIS RISCOS DE MERCADO
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Descrição, quantitativa e qualitativamente, dos principais riscos de mercado a que a Companhia está
exposta, inclusive em relação a taxas de juros e inflação
Os riscos de mercado aos quais a Companhia está exposta referem-se basicamente àqueles do curso normal de seus
negócios. Os contratos firmados pela Companhia são, em geral, indexados às taxas CDI, IGP-M, INCC e TR. Riscos
cambiais e condições internacionais do mercado afetam a Companhia apenas indiretamente, uma vez que a Companhia
não realiza projetos no exterior.
Na posição passiva a Companhia tem em vigor contratos de empréstimos indexados pelo CDI, representando um total de
R$ 694,1 milhões do seu passivo, referentes às 4 emissões de debentures e de 1 nota promissória em vigor e R$ 966,0
milhões indexados à TR. A Companhia também está exposta a riscos relacionados à variação nos preços dos insumos e
mão-de-obra para construção, bem como à variação dos preços dos terrenos.
Também está exposta a riscos relativos à volatilidade e a liquidez limitada do mercado de capitais brasileiro podendo afetar
negativamente a liquidez e o valor de mercado de ações da Companhia.
Nossas atividades são especificamente e adversamente afetadas pelos seguintes riscos:


Conjuntura econômica do Brasil como um todo, incluindo fatores tais como desaceleração da economia, aumento
das taxas de juros, flutuação do Real e instabilidade política, os quais podem prejudicar o crescimento do setor
imobiliário;



Alterações na regulamentação vigente que impeçam ou restrinjam a correção monetária de nossos contratos de
locação de acordo com taxas de inflação, conforme atualmente permitido;



Baixo grau de interesse dos locatários e compradores por novos projetos lançados ou o preço de venda ou do
aluguel por unidade necessário para alugar ou vender todas as unidades podem ficar significativamente abaixo do
esperado;



Percepção negativa quanto à segurança, conveniência e atratividade das nossas propriedades e das áreas onde
estão localizadas;



Redução de margens de lucro em função de aumento nos custos operacionais, incluindo investimentos, prêmios de
seguro, tributos imobiliários e tarifas públicas;



Problemas relacionados à interrupção ou prestação irregular dos serviços públicos, em especial o fornecimento de
água e energia elétrica;



Escassez de terrenos e imóveis bem localizados para a incorporação ou aquisição;



Falta de liquidez no mercado imobiliário, que pode prejudicar nossa eventual necessidade de alienação dos
imóveis; e



A inflação e as medidas governamentais para combatê-la poderão contribuir para a incerteza econômica no Brasil,
o que poderá vir a causar um efeito adverso no preço de mercado de nossas ações e/ou ADRs.

Riscos de Taxas de Juros
Nossas receitas são influenciadas por variações nas taxas de juros, uma vez que essas variações têm impacto sobre as
despesas de juros incorridas com instrumentos de dívida remuneradas a taxas de juros variáveis, contratos de compra e
venda indexados a taxas de juros variáveis e sobre as receitas de juros geradas dos nossos saldos de caixa e investimento.

Em 31 de dezembro de 2017 possuíamos um endividamento total de $ 1.621,1 milhões, dos quais R$ 694,1 é classificado
como dívida corporativa, e R$ 966,0 financiamento à construção. Possuíamos na mesma data investimentos financeiros
remunerados a taxas que se equivalem a variação do CDI, entre 75% a 100%, no montante de R$ 341,2 milhões.
Caso as taxas de juros praticadas em nossos contratos de financiamento e dívida corporativa (CDI e TR) em 31 de
dezembro de 2017 tivessem variado cerca de 10% com relação às taxas observadas no período compreendido em 31 de
dezembro de 2016, nosso endividamento teria uma variação de aproximadamente R$ 14,7 milhões.
Esses valores são determinados pelo impacto de taxas hipotéticas de juros sobre a nossa dívida indexada a taxas de juros
variáveis, contratos de venda a taxas variáveis e o saldo de caixa em 31 de dezembro de 2017.
Riscos de Taxas de Inflação
Estamos expostos a taxas de inflação, visto que uma parte de nossos empréstimos e todos nossos contratos de locação
são indexados a índices baseados em preços que variam de acordo com a inflação.
Em 31 de dezembro de 2017, nossos principais contratos de locação estavam indexados aos índices de preço na seguinte
proporção:
Índice Reajuste

% Receita Mensal

IPCA

8,7%

INPC

0,5%

IGPM

88,6%

IPC

1,9%

IGPM / IPCA

0,2%

4.3 - PROCESSOS JUDICIAIS, ADMINISTRATIVOS OU ARBITRAIS NÃO SIGILOSOS E RELEVANTES
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Processos judiciais, administrativos ou arbitrais em que a Companhia ou suas controladas sejam parte,
discriminando entre trabalhistas, tributários, cíveis e outros: (i) que não estejam sob sigilo, e (ii) que sejam
relevantes para os negócios da Companhia ou de suas controladas
Durante o curso normal de seus negócios, a Companhia e suas controladas ficam expostas a certas demandas judiciais e
riscos, relativo a questões tributárias, trabalhistas e previdenciárias, contudo, não vislumbramos nenhum caso que mereça
especial atenção, salvo o abaixo descrito.
Processos Tributários
Processos Administrativos:
i) Processo Administrativo: 2051.0.002.976-1
Auto de Infração e Imposição de Multa: 90.030.913-1:
1.

Em 17.11.2017, a MICÔNIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. foi

surpreendida com a lavratura do auto de infração para a exigência de crédito de ITBI no valor original de R$
2.908.355,42 (dois milhões, novecentos e oito mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e
dois centavos), sob o entendimento de que a base de cálculo do ITBI devido a incorporação deveria ser a mesma
da venda da fração ideal de 50% (cinquenta por cento) do SHOPPING, qual seja, R$ 145.417.771,00 (cento e
quarenta e cinco milhões, quatrocentos e dezessete mil, setecentos e setenta e um reais).
Protocolizamos nossa impugnação administrativa em 15/12/2017.
ii) Processo Administrativo: 2051.0.002.977-0
Auto de Infração e Imposição de Multa: 90.030.915-6:
Em 17.11.2017, a CCP SÂNDALO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
foi surpreendida com a lavratura do auto de infração para a exigência de crédito de ITBI no valor original de R$
3.363.530,72 (três milhões, trezentos e sessenta e três mil, quinhentos e trinta reais e setenta e dois
centavos), sob o entendimento de que: a) parte relativa à fração ideal de 50% (cinquenta por cento) do
SHOPPING que foi vendida pela SPE 1230 à Micônia corresponderia à 26,6244% do EMPREENDIMENTO; b) a
TORRE incorporada pela Impugnante corresponderia à 46,7512% do EMPREENDIMENTO; e c) se a parcela
correspondente à 26,6244% do EMPREENDIMENTO foi vendida por R$ 145.417.771,00 (cento e quarenta e cinco
milhões, quatrocentos e dezessete mil, setecentos e setenta e um reais), a operação consistente na incorporação da
TORRE pela impugnante, que corresponderia à 46,7512% do EMPREENDIMENTO teria o valor de R$ 255.346.798,26
(duzentos e cinquenta e cinco milhões, trezentos e quarenta e seis mil, setecentos e noventa oito reais e vinte e seis
centavos).
Protocolizamos nossa impugnação administrativa em 15/12/2017.
Processos Cíveis

Na data deste Formulário de Referência, a Companhia não é parte em processos judiciais, administrativos ou arbitrais
relevantes relacionados à matéria cível.

Processos Trabalhistas
Na data deste Formulário de Referência, a Companhia não é parte em processos judiciais, administrativos ou arbitrais
relevantes relacionados à matéria trabalhista .

4.3.1 – Valor total provisionado dos processos descritos no item 4.3
Os valores provisionados para os processos descritos no item 4.3 acima são apresentados abaixo:
AIIM - MICÔNIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Atualização até 24/05/2018
Valor Histórico
R$ 2.908.355,42
Valor Atualizado
R$ 6.027.137,63

AIIM - CCP SÂNDALO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Atualização até 24/05/2018
Valor Histórico
R$ 3.363.530,72
Valor Atualizado
R$ 11.905.930,04

4.4 - PROCESSOS JUDICIAIS, ADMINISTRATIVOS OU ARBITRAIS NÃO SIGILOSOS CUJAS PARTES CONTRÁRIAS
SEJAM ADMINISTRADORES, EX-ADMINISTRADORES, CONTROLADORES, EX-CONTROLADORES OU
INVESTIDORES
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Na presente data, não há processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que a
Companhia ou suas controladas sejam parte e cujas partes contrárias sejam administradores ou ex-administradores,
controladores ou ex-controladores ou investidores da Companhia ou de suas controladas.

4.4.1 – Valor total provisionado dos processos descritos no item 4.4
Tendo em vista que inexistem processos relevantes descritos no item 4.4 acima, este item não é aplicável.

4.5 - PROCESSOS SIGILOSOS RELEVANTES
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Na presente data, não há processos sigilosos relevantes em que a Companhia ou suas controladas sejam parte e que não
tenham sido divulgados nos itens acima.

4.6 - PROCESSOS JUDICIAIS, ADMINISTRATIVOS OU ARBITRAIS REPETITIVOS OU CONEXOS, NÃO SIGILOSOS E
RELEVANTES EM CONJUNTO
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A Companhia não possui processos não sigilosos judiciais, administrativos ou arbitrais, repetitivos ou conexos, na esfera
cível, tributária ou trabalhista, que sejam em conjunto relevantes.

4.6.1 – Valor total provisionado dos processos descritos no item 4.6
Tendo em vista que inexistem processos relevantes descritos no item 4.6 acima, este item não é aplicável.

4.7 - OUTRAS CONTINGÊNCIAS RELEVANTES
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A Companhia não possui outras contingências relevantes.

4.8 - REGRAS DO PAÍS DE ORIGEM E DO PAÍS EM QUE OS VALORES MOBILIÁRIOS ESTÃO CUSTODIADOS
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Não aplicável à Companhia.

5.1 - POLÍTICA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
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a.

Política de gerenciamento de riscos

A Companhia, com o objetivo de controlar ou mitigar riscos que possam impactar de forma adversa suas operações e
resultados, adota, entre outros, as seguintes políticas:
1) Políticas relacionadas a locações. A Companhia possui um Manual de Locações, cujo objetivo é descrever como
devem ser elaborados, preenchidos e controlados os contratos de locação dos imóveis do grupo da Companhia,
bem como estabelecer a responsabilidade de cada departamento da Companhia em cada fase da contratação. Este
manual está vigente desde novembro de 2015.;
2) Código de Ética e Conduta. A Companhia possui um Código de Ética e Conduta, atualizado conforme reunião do
Conselho de Administração em agosto de 2016. O Código de Ética e Conduta estabelece e disciplina as práticas
éticas que regem os relacionamentos internos e externos da Companhia;
3) Política Anticorrupção. A Companhia aprovou a Política Anticorrupção em maio de 2016, pelo Comitê de Ética da
Companhia. Tal política tem como objetivo definir a abrangência e mecanismos a serem adotados visando à
prevenção de práticas de corrupção;
4) Políticas relacionadas a Contratos de Obras. A Companhia possui um Manual sobre Contratos de Obras, cujo
objetivo é descrever como devem ser elaborados, preenchidos e controlados todos os contratos relacionados às
obras, assim como os respectivos pagamentos e controles relacionados. Este Manual está vigente desde abril 2013;
5) Políticas relacionadas à Incorporação de Empreendimentos. A Companhia possui um Procedimento para
Incorporação e Entrega de Empreendimentos, com o intuito de definir os procedimentos, fluxo de informação e
responsabilidade de cada departamento por ocasião da incorporação e entrega dos empreendimentos. Este
procedimento foi aprovado, em julho de 2015;
6) Políticas relacionadas à Reputação da Companhia. A Companhia possui um Manual de Gestão de Crise de
Comunicação, cujo objetivo é orientar os colaboradores da Companhia sobre riscos de crise de comunicação e
como proceder para evitar ou minimizar os impactos relacionados à reputação da Companhia junto ao público em
geral, considerando mercado, consumidores, locatários, funcionários imprensa e autoridades. Este manual foi
internamente aprovado pelo Departamento de Marketing, em março de 2015, mediante validação final de dois
membros do Comitê de Ética;
7) Política de Contratação de Terceiros. Tal política, cujo objetivo é definir os procedimentos e o fluxo de informações
referentes ao processo de contratação e gestão de terceiros, foi elaborada e aprovada pelo Comitê de Ética da
Companhia, em fevereiro de 2018.
8) Política do Fundo Fixo. Tal política, cujo objetivo é definir os critérios para implantação, uso e controle do Fundo
Fixo, ou “caixinha”, utilizado por determinados departamentos da Companhia, foi elaborada em março de 2015,
aprovado pelo Departamento de Compliance, e mediante validação final de dois membros do Comitê de Ética.

9) Política de Aplicações Financeiras. Tal política se refere às aplicações financeiras da Companhia, conforme
instrumentos, instituições e ratings autorizados. Foi aprovada em reunião do Conselho de Administração da
Companhia em março de 2016.
10) Política do BYOD (“Bring your Device”). O objetivo desta política é estabelecer regras para os acessos às
ferramentas e sistemas informáticos corporativos, por meio de equipamento eletrônicos pessoais, visando a
proteção das informações da Companhia. Tal política foi aprovada pelo Departamento de Compliance e Tecnologia
da Informação, e mediante validação final de dois membros do Comitê de Ética, em novembro de 2015.
11) Política de Transações com Partes Relacionadas. Conforme detalhado no item 16.1 deste formulário, a Companhia
possui política de transações com partes relacionadas, cujo principal objetivo é assegurar que todas as decisões
relacionadas às transações com partes relacionadas e outras situações com potencial conflito de interesses
envolvendo a Companhia, sejam tomadas tendo em vista os interesses da Companhia e de seus acionistas e, ainda,
sejam conduzidas dentro de condições de mercado, prezando as melhores práticas de governança corporativa, com
a devida transparência. Referida política encontra-se vigente desde dezembro de 2016, quando foi aprovada pelo
Conselho de Administração da Companhia.

b.

Objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos

O principal objetivo das políticas adotadas pela Companhia é estabelecer as diretrizes, responsabilidades, mecanismos e
procedimentos internos para a gestão de fatores de riscos inerentes aos negócios da Companhia, de maneira a monitorar e
mitigar tais riscos de forma eficaz.
(i)

os riscos para os quais se busca proteção

Riscos inerentes à Companhia, ao cenário macroeconômico e setorial, bem como relacionados a novas leis e
regulamentações, aumentos de tributos incidentes e de compliance, surgem no curso normal das atividades da
Companhia. A Companhia analisa cada um desses riscos e define estratégias para gerenciar o impacto sobre seu
desempenho, em consonância com suas políticas de gestão de riscos.
(ii)

os instrumentos utilizados para proteção

As políticas adotadas pela Companhia são implementadas e monitoradas por meio dos seguintes instrumentos:
1) Auditoria Interna. O Departamento de Auditoria Interna concentra sua atuação em auditorias gerenciais no âmbito
de todos os departamentos da Companhia. Este departamento analisa os atuais processos e controles internos, de
forma a identificar os riscos inerentes a tais processos, além de desenhar, formalizar, implantar e atualizar as

normas e procedimentos do negócio. Suas conclusões e reportes são direcionados ao Comitê de Ética da
Companhia, responsável pela apuração de eventuais fraudes e desvios de conduta;
2) Auditoria Externa. Auditorias externas, atualmente realizadas pela KPM e Iaud, são responsáveis pela averiguação
da eficácia dos controles internos da Companhia e da adequada utilização das normas e procedimentos contábeis.
Além disso, é responsável por realizar o trabalho de auditoria nos projetos relativos a shoppings em conjunto com
a Gerência responsável pelo CSC.
3) Treinamentos. Treinamentos são realizados periodicamente e direcionados a todos os colaboradores (próprios ou
terceiros) da Companhia. Os treinamentos têm por objeto questões atinentes à compliance e práticas
anticorrupção, bem como o reforço do Código de Ética e Conduta, de forma a cultivar uma postura transparente
no ambiente corporativo, mitigando-se, por conseguinte, o risco de ocorrência de condutas ilícitas ou improprias.
4) Monitoramento de Terceiros. De forma a proteger a Companhia em relação aos riscos decorrentes das leis
anticorrupção, por atos praticados por terceiros prestadores de serviço, a Companhia busca estabelecer em todos
os contratos celebrados com parceiros de negócios cláusulas anticorrupção, que proíbem expressamente a prática
de atos lesivos contra a administração pública, nacional e estrangeira, bem como preveem o direito da Companhia
de realizar auditoria em seus contratados durante toda a vigência do contrato, quando aplicável ao tipo de
contratação. Ademais, sempre que identificada a necessidade, a Companhia submete seus parceiros ao processo
de Integrity Diligence, conduzido de perto pela Área de Compliance.
5) Monitoramento da legislação e questões regulatórias. A Companhia tem como prática monitorar constantemente
as regulamentações e instruções normativas relacionadas ao seu setor de atuação. Para tanto, recebe
periodicamente mailings de grandes e renomados escritórios de advocacia brasileiros com informações sobre
mudanças regulatórias e legislativas que envolvam, entre outros, aumentos de tributos incidentes sobre as
atividades da Companhia, bem como licenças e autorizações governamentais aplicáveis ao setor.
6) Canal de Ética. A Companhia possui um Canal de Ética destinado ao relato de violações ao Código de Ética e
Conduta, bem como ao envio de críticas e sugestões para melhoria do Programa de Compliance da Companhia.
(iii)

a estrutura organizacional de gerenciamento de riscos

Conforme mencionado e já exposto nos itens acima, a Companhia adota uma estrutura organizacional integrada entre
diferentes órgãos da administração e comitês da Companhia, que gerenciam e monitoram seus riscos de acordo com seus
valores, princípios e diretrizes.
O Comitê de Ética da Companhia é composto por membros nomeados pelo Diretor Presidente que ocupam cargos de
Diretoria, Superintendência ou Gerência. Atualmente, o comitê é formado pelo Diretor Presidente, pelo responsável pela
área de compliance da Companhia e pelo responsável pela área de pessoas da Companhia, podendo, ainda, ser integrado
por um membro do Conselho de Administração ou por alguém por este indicado.

Conforme brevemente descrito, o Comitê de Ética é responsável por promover o comportamento ético e a manutenção do
padrão de conduta em toda a Companhia, assegurando a implementação e o cumprimento do Código de Ética e Conduta e
das leis anticorrupção. Além disso, deve receber informações sobre eventuais violações e garantir que as denúncias sejam
tratadas com isenção e imparcialidade. O Comitê de Ética também é responsável por avaliar regularmente a aplicabilidade
do Código de Conduta da Companhia e realizar, quando necessário, eventuais atualizações ou retificações, propondo
sanções cabíveis e encaminhando denúncias às instâncias superiores para a tomada de decisões.
Tal órgão se subdivide em duas estruturas internas: o Comitê de Apuração, e o Comitê de Recursos Humanos, cujos
membros são eleitos pelo Comitê de Ética.
O Comitê de Apuração fica a cargo de monitorar e gerenciar, entre outros, situações envolvendo (i) a utilização de bens da
Companhia para fins particulares, (ii) violações de controles internos e sistemas, vazamento ou uso indevido de
informações da Companhia, (iii) situações de conflito de interesses, (iv) uso indevido, falsificação ou adulteração de
documentos e registros, (v) favorecimento ilícito de funcionários, fornecedores, prestadores de serviço, terceiros e clientes,
(vi) desvio de recursos da tesouraria, caixa e outros, (vii) roubo ou furto de estoques (insumos ou ativos), e (viii) danos
ambientais e outras questões semelhantes.
Já o Comitê de Recursos Humanos é a estrutura interna responsável por monitorar e apurar condutas de seus funcionários
e questões de trabalho envolvendo discriminação ou preconceito de qualquer natureza, assédio sexual, moral ou agressões
físicas, e conflitos em geral na relação de subordinação.

c.
Adequação da estrutura operacional e de controles internos para verificação da efetividade da
política adotada
A Companhia vem fortalecendo e aprimorando seu ambiente de controles internos e governança adotando estruturas de
gestão e práticas recomendadas. Com relação ao gerenciamento de riscos e controles internos adota a estrutura proposta
pelo COSO (Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commissions). Nesse contexto, a Companhia está
estabelecendo e mantendo seus controles internos adequados para assegurar a precisão e transparência das informações
financeiras da Companhia. Para avaliar a efetividade operacional dos controles são realizadas auditorias periódicas
conduzidas pela Auditoria Interna. O resultado das auditorias é compartilhado com os gestores responsáveis pelos
processos através de relatórios que contém um resumo das não conformidades e as respectivas recomendações de
melhoria e aprimoramento. O resultado do trabalho também é apresentado a Alta Administração. O processo de auditoria
visa monitorar e testar os controles internos associados aos riscos. O plano de Auditoria é validado pela Diretoria
Executiva.
Além disso, o Comitê de Ética também avalia regularmente a aplicabilidade do Código de Ética e Conduta da Companhia, a
fim de aprimorá-lo caso identifique novos riscos atrelados às atividades desenvolvidas por seus colaboradores.

5.2 - POLÍTICA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DE MERCADO

Powered by MZiQ

a.

se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos, destacando, em caso
afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais o
emissor não adotou uma política
A Companhia não possui uma política de gerenciamento de riscos formalizada, mas adota práticas importantes visando
mitigar referidos riscos, tais como: (i) manter um nível de caixa mínimo como forma de assegurar a disponibilidade de
recursos financeiros e minimizar riscos de liquidez; (ii) monitorar frequentemente o desenvolvimento de seus projetos e as
tendências do mercado imobiliário para aprimorar nossa leitura e entendimento como forma de atenuar os riscos do
mercado e maximizar o retorno do negócio; e (iii) monitorar a eficiência e diligência nos seus gastos, analisando seus
diversos processos e a forma como os investimentos estão sendo alocados, bem como o acompanhamento das despesas
analisando possíveis reduções, atenuando assim riscos de desperdício.

b.

os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos, quando houver, incluindo:

i.

Riscos para os quais se busca proteção;

ii.

Estratégia de proteção patrimonial (hedge);

iii.

Instrumentos utilizados para proteção patrimonial (hedge)

A Companhia busca proteção para riscos de liquidez, mercadológicos e de resultado.
A estratégia principal de proteção patrimonial utilizada pela Companhia é basicamente atrelarmos nossos ativos aos
mesmos índices de nossos passivos (40,0% de nosso endividamento está atrelado ao CDI, 3,2% a TJLP e 56,8% a TR);
para minimizarmos esta exposição, todas as nossas aplicações financeiras são corrigidas por esse índice. Além disso, criouse uma estrutura organizacional multidisciplinar, na qual a diretoria avalia se as ações praticadas estão sendo feitas de
maneira a seguir as políticas de gerenciamento de risco, sempre com intuito de tentar mitigar qualquer risco inerente ao
negócio.
Os principais instrumentos financeiros usualmente utilizados são caixa e bancos, captação de empréstimos para capital de
giro e para financiamentos dos empreendimentos em construção, captação de debêntures, todas em condições normais do
mercado.
Mantemos instrumentos financeiros que visam reduzir nossa exposição a riscos decorrentes do mercado. Nesse sentido, as
estratégias adotadas, principalmente no tocante a diluição do risco entre agentes financeiros, tem proporcionado um nível
adequado de proteção ao longo dos últimos anos.

iv.

Parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos

A administração desses riscos é realizada por meio de definição de estratégias conservadoras, visando liquidez,
rentabilidade e segurança. A política de controle consiste no acompanhamento ativo das taxas contratadas pela Companhia
versus as vigentes no mercado, por meio de relatórios expedidos por entidades participantes do mercado.

v.
Se a Companhia opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial
(hedge) e quais são esses objetivos;
A Companhia não opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial ( hedge).

vi.

Estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos de mercado;

Apesar de não termos uma política formal de gerenciamento de riscos, a administração de riscos de mercado é efetuada
por meio das nossas estratégias operacionais e dos nossos controles internos, visando assegurar liquidez, rentabilidade e
segurança das nossas operações. Tais procedimentos são coordenados por nossa Diretoria Financeira, por meio de (i)
monitoramento semanal de indicadores macroeconômicos e portfólio de clientes e contratos, e (ii) gestão ativa de nossos
contratos, incluindo medidas preventivas (tais como análise de risco de crédito antes da contratação com potenciais
clientes) e medidas corretivas (tais como o uso de instrumentos financeiros); (iii) manutenção de contas-correntes
bancárias com instituições aprovadas pela nossa administração com o objetivo de diversificação de risco. Essas ações são
reportadas regularmente à nossa Diretoria e ao nosso Conselho de Administração. Não efetuamos aplicações em
derivativos ou quaisquer outros ativos de risco, de caráter especulativo. Adicionalmente, na data deste Formulário de
Referência, não possuímos qualquer comitê ou componente organizacional formalmente responsável por controle dos
riscos a que estamos expostos.

c.
Adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da efetividade da política
adotada
A Companhia monitora os seus riscos através de uma estrutura organizacional multidisciplinar, na qual a Diretoria
Financeira avalia se as ações praticadas estão sendo feitas de maneira a seguir as políticas adotadas para gerenciamento
de riscos.

5.3 - DESCRIÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS
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A Companhia mantêm controles internos de modo a fornecer aos seus acionistas razoável segurança sobre a confiabilidade
de suas demonstrações e demais informações financeiras, pautando-se, para tanto, em regras contábeis emitidas por
órgãos e entidades nacionalmente reconhecidas, tais como os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(“CPC”) aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e as normas contábeis emitidas pelo Conselho Federal de
Contabilidade (“CFC”).

a.
as principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles, indicando
eventuais imperfeições e as providências adotadas para corrigi-las
O registro das operações é efetuado por um sistema integrado de gestão empresarial e planejamento de recurso
corporativo transacional, denominado SAP. Este recurso possibilita à Companhia integrar todos os seus dados e processos
contábeis e financeiros em um único sistema, o qual procura contemplar a empresa como um todo, dividido em módulos,
onde cada módulo corresponde a uma área especifica, de forma a integrar todas as informações para determinado
processo.
O processo de elaboração das demonstrações financeiras da Companhia passa pelos seguintes processos: após o registro
das operações de cada área da Companhia no sistema SAP, o Departamento de Contabilidade realiza o fechamento do
saldo, elabora o balanço patrimonial e as demonstrações de resultados mensais e submete o relatório para a
Controladoria. A Controladoria, por sua vez, analisa as demonstrações financeiras, verifica possíveis inconsistências e
compara as informações realizadas com o orçamento da Companhia. Na sequência, a Controladoria apresenta o
desempenho financeiro à Diretoria com suas observações. A Diretoria analisa o desempenho financeiro, e toma as decisões
estratégicas para a melhor condução da Companhia.
Além disso, a Companhia contrata auditores independentes, regularmente nomeados em Assembleia Geral, para realizar
auditoria externa trimestral em relação às suas demonstrações financeiras. A auditoria externa é efetuada de acordo com
as normas brasileiras e internacionais de auditoria e consiste, principalmente, em:
1)

Execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações

apresentados nas demonstrações financeiras, conforme julgamento profissional, incluindo a avaliação dos riscos de
distorção relevante nas demonstrações financeiras;
2)

Avaliação dos controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações

financeiras da Sociedade com o objetivo de planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas
circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Sociedade; e
3)

Avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela

administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
Após cada auditoria externa, a Companhia monitora os pontos identificados e implementa melhorias nos controles internos
a fim de sanar eventuais falhas ou incorreções.

b.

as estruturas organizacionais envolvidas

Conforme descrito no item 5.3(a) acima, os controles internos relativos às demonstrações financeiras da Companhia são
feitos da seguinte forma: o Departamento de Contabilidade realiza o fechamento do saldo, elabora o balanço patrimonial e

as demonstrações de resultados mensais e submete o relatório para a Controladoria. A Controladoria, por sua vez, analisa
as demonstrações financeiras, verifica possíveis inconsistências e compara as informações realizadas com o orçamento da
Companhia. Na sequência, a Controladoria apresenta o desempenho financeiro à Diretoria com suas observações. A
Diretoria analisa o desempenho financeiro, e toma as decisões estratégicas para a melhor condução da Companhia.

c.
se e como a eficiência dos controles internos é supervisionada pela administração do emissor,
indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento
Conforme indicado no item 5.3(a) acima, a Controladoria apresenta o desempenho financeiro à Diretoria com suas
observações. A Diretoria analisa o desempenho financeiro, e toma as decisões estratégicas para a melhor condução da
Companhia.
Além disso, a Administração é responsável pela elaboração de todas as informações que compõem as informações
financeiras, incluindo as notas explicativas e divulgações, pela supervisão geral no processo de relatórios contábeis, e por
implantar controles para reduzir e/ou impedir a ocorrência de riscos de distorção relevante nas informações financeiras
intermediárias.

d.
deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório do auditor
independente
No relatório de controles internos da auditoria, foram apontadas recomendações para melhoria dos controles internos e
dos procedimentos contábeis, sendo esta consideradas deficiências não significativas. A administração da Companhia está
acompanhando e monitorando o atendimentos dessas recomendações.

e.

comentários dos Diretores sobre as deficiências apontadas no relatório do auditor independente

No relatório do auditor independente foram apresentadas sugestões de aprimoramento dos controles contábeis e
financeiros, sendo que na avaliação da Diretoria da Companhia nenhuma destas configuram como uma deficiência
significativa e relevante para o negócio da Companhia.

5.4 - ALTERAÇÕES SIGNIFICATIVAS
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a.
se o emissor possui regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção
e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, identificando, em caso
positivo:
i.

os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua adequação ao perfil e
riscos identificados pelo emissor, informando com que frequência os riscos são reavaliados e as
políticas, procedimentos e as práticas são adaptadas

Os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados pela Companhia são:
Código de Ética e Conduta
Aplicável a todos os colaboradores da Companhia, e de adesão obrigatória a todos, o Código de Ética e Conduta estabelece
e disciplina as práticas éticas que regem os relacionamentos internos e externos da CCP. O Código de Ética e Conduta
encontra-se à disposição, para livre consulta, no site da Companhia, na CVM e na intranet.
Comitê de Ética
Em atividade desde 2015 e com reuniões mensais, o Comitê de Ética tem por principal objetivo assegurar a aplicabilidade e
a aderência do Código de Ética e Conduta da Companhia e acompanhar as ações de Compliance. É um órgão de
assessoramento da direção da Companhia, com poder decisório pleno, guardando independência e autonomia hierárquica
sobre todos os assuntos discutidos. O Comitê de Ética é responsável não apenas por assuntos diretamente relacionados à
Companhia, mas também todos os segmentos de negócios em que a Companhia atua, bem como seus colaboradores e
terceiros que atuem em nome da Companhia e/ou qualquer um dos segmentos de negócio.
Canal de Ética
A Companhia disponibiliza a todos os seus colaboradores (empregados ou terceiros) um canal de ética, externo e
habilitado por empresa especializada, apto a receber relatos de colaboradores ou quaisquer terceiros sobre o
descumprimento do Código de Ética e Conduta e/ou outras políticas da Companhia. O canal, devidamente divulgado, pode
ser acessado pelo site www.contatoseguro.com.br/ccp ou pelo telefone gratuito 0800 601 6940, sendo garantidos a
isenção e o sigilo no tratamento das informações recebidas, bem como o compromisso de não retaliação.

Políticas
A Companhia possui políticas específicas que cuidam da prevenção de atos de corrupção, das regras e parâmetros para a
contratação de terceiros, bem como das premissas aplicáveis às transações entre partes relacionadas. Todas as políticas
são divulgadas a todos os colaboradores e atualizadas periodicamente.
Treinamentos

A Companhia realiza treinamentos periódicos a todos os colaboradores, a fim de difundir a cultura ética e reforçar a
necessidade de cumprir rigorosamente as políticas internas e as normas legais de prevenção à corrupção.
Integrity Diligence
Os líderes da Companhia e o Comitê de Ética, sempre que necessário, submetem as contratações de terceiros ao processo
de Integrity Diligence, conduzido de perto pela Área de Compliance da Companhia.

ii.

as estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do funcionamento e da eficiência dos
mecanismos e procedimentos internos de integridade, indicando suas atribuições, se sua criação foi
formalmente aprovada, órgãos do emissor a que se reportam, e os mecanismos de garantia da
independência de seus dirigentes, se existentes

A Companhia possui os seguintes órgãos formalmente aprovados:
Departamento de Compliance e Auditoria Interna: que se reporta ao Diretor-Presidente, ao Comitê de Ética e ao Comitê de
Auditoria e Riscos, conforme o caso.
Comitê de Ética: órgão não estatutário, independente, que funciona em caráter permanente, coordenado pelo
Departamento de Compliance e Auditoria Interna, e composto pelo Diretor-Presidente, pelo Diretor Financeiro, pelo Diretor
de Shoppings, por representantes da área de recursos humanos e por representante do departamento jurídico. O Comitê
de Ética pode se reportar à Diretoria, ao Conselho de Administração ou ao Comitê de Auditoria e Riscos, conforme o caso.
Comitê de Auditoria e Riscos: órgão não estatutário, independente, que funciona em caráter permanente, instalado em
abril/2018 com o propósito de assessorar o Conselho de Administração no que diz respeito ao cumprimento de suas
responsabilidades de supervisão da integridade dos processos das Demonstrações Financeiras, auditorias internas e
sistemas de controles internos da Companhia.

iii.

Se o emissor possui código de ética ou de conduta formalmente aprovado, indicando:


se ele se aplica a todos os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e
empregados e se abrange também terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço, agentes
intermediários e associados.

Sim, se aplica a todos os colaboradores, incluindo diretores, conselheiros, empregados e terceiros.



se e com que frequência os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e
empregados são treinados em relação ao código de ética ou de conduta e às demais normas
relacionadas ao tema.

Os treinamentos acontecem anualmente, desde 2016.



as sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas relativas ao assunto,
identificando o documento onde essas sanções estão previstas.

As sanções estão previstas no Código de Ética e Conduta e nas políticas aplicáveis da Companhia.



órgão que aprovou o código, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o código de conduta,
locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado.

A última versão do Código de Ética e Conduta da Companhia foi aprova na Reunião do Conselho de Administração
realizada em 15 de agosto de 2016. Atualmente, o documento se encontra divulgado no site da Companhia:
www.ccpsa.com.br, bem como na intranet e na CVM.

b. Se o emissor possui canal de denúncia, indicando, em caso positivo:


se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de terceiros.

O canal de denúncias é externo e fica a cargo de empresa especializada, apta a receber os relatos dos colaboradores ou de
quaisquer terceiros.



se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros ou se recebe denúncias somente
de empregados.

O canal é aberto ao recebimento de quaisquer denúncias, inclusive de terceiros.


se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciantes de boa-fé.

As denúncias são tratadas em ambiente restrito, com garantia à isenção e ao sigilo no tratamento das informações
recebidas.


órgão do emissor responsável pela apuração de denúncias.

O Comitê de Ética é o órgão responsável pela apuração das denúncias, podendo tal apuração ser direcionada ao Conselho
de Administração, ou ao Comitê de Auditoria e de Riscos da Companhia, conforme o caso.

c. se o emissor adota procedimentos em processos de fusão, aquisição e reestruturações societárias visando
à identificação de vulnerabilidades e de risco de práticas irregulares nas pessoas jurídicas envolvidas
A Companhia adota rigorosamente procedimentos que visam a identificação de vulnerabilidade e de risco de práticas
irregulares em processos de fusão, aquisição e reestruturações.

d. caso o emissor não possua regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção,
detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, identificar as razões
pelas quais o emissor não adotou controles nesse sentido
Item não aplicável à Companhia.

5.5 - OUTRAS INF. RELEV. - GERENCIAMENTO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS
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Não houve, no último exercício social, qualquer alteração significativa nos principais riscos aos quais a Companhia está
exposta ou em sua política de gerenciamento de riscos.

6.1/6.2/6.4 - CONSTITUIÇÃO DO EMISSOR, PRAZO DE DURAÇÃO E DATA DE REGISTRO NA CVM
Data de constituição do emissor:

11/04/2007

Forma de constituição do emissor:

Sociedade por ações

Prazo de duração:

Prazo de Duração Indeterminado
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País de constituição:

Brasil

Data de registro CVM:

01/08/2007

6.3 - BREVE HISTÓRICO
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A Companhia foi constituída a partir da cisão parcial da Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações (“CBR”),
realizada em 11 de abril de 2007, conforme divulgada ao mercado em Fato Relevante publicado em 15 de março de 2007.
Em decorrência da cisão parcial, a CBR transferiu para a Companhia o seu acervo que compreendia a participação que ela
detinha na Cyrela Comercial Properties Investimentos Imobiliários S.A. (“CCP Investimentos”), empresa que detinha os
ativos relacionados às atividades de incorporação e aquisição de edifícios corporativos e shopping centers, bem como de
administração dessas propriedades, sendo que a CCP Investimentos passou a ser subsidiária da Companhia. Cada acionista
da CBR recebeu uma ação de emissão da Companhia para cada ação detida na CBR. A Companhia manteve os mesmos
Programas de Depositary Receipts que a CBR possuía na data da aprovação da cisão parcial.
A avaliação que lastreou a transferência do acervo líquido cindido da Cyrela Brazil Realty S.A. à Companhia, elaborada pela
Terco Grant Thornton, em 14 de março de 2007, e que determinou o valor cindido em R$228,2 milhões, equivalente a
11,7% do patrimônio líquido da CBR, se deu pelo critério contábil de apuração do valor patrimonial, tendo como base os
elementos constantes do balanço patrimonial da CBR em 31 de dezembro de 2006 (data-base da cisão parcial), auditado
pela Terco Grant Thornton. As variações patrimoniais havidas entre a data base da cisão parcial e a efetiva aprovação da
mesma em 11 de abril de 2007 foram apropriadas pela CBR, conforme estivessem relacionadas a bens, direitos e
obrigações conservados na CBR, ou pela Companhia, conforme estivessem relacionadas a bens, direitos e obrigações
relativos à parcela do patrimônio líquido transferida à Companhia.
A CCP Investimentos, por sua vez, foi constituída em julho de 2006. No transcorrer de 2007, ela foi transformada em
sociedade por ações e ocorreram eventos societários que acarretaram no aumento de seu capital social e ampliação de seu
quadro acionário, com a subscrição e integralização de seu capital com um acervo patrimonial correspondente à
participação societária de algumas empresas do grupo econômico da Cyrela cuja atividade está relacionada à incorporação
e aquisição de edifícios corporativos e shopping centers, bem como de administração dessas propriedades. Adicionalmente,
entre 30 de setembro de 2004 e 31 de agosto de 2006, alguns imóveis de propriedade da Cyrela foram capitalizados
diretamente como ativos na nossa subsidiária CCP Investimentos e suas controladas.
Em 06 de agosto de 2008, a CCP firmou um contrato de parceria com a multinacional americana AMB Property
Corporation®, com o objetivo de desenvolver projetos no segmento industrial no Brasil. Em 2011, a AMB Property
Corporation se fundiu com a Prologis Inc.
No decorrer do terceiro trimestre de 2009, a CCP firmou contrato estabelecendo as bases para uma parceria (Joint
Venture) com BRCOMPROP DEVELOPMENT JV PRIVATE LIMITED, uma afiliada de GIC Real Estate, braço imobiliário do
Government of Singapore Investment Corporation, (“GIC Real Estate”) e CPPIB US RE-A, INC, subsidiária do fundo de
pensão canadense Canada Pension Plan Investment Board (“CPPIB”), com o intuito de investir no segmento de imóveis
comerciais, industriais e de escritórios no Brasil, em continuidade com a estratégia da CCP (“Parceria”). Os investimentos
de GIC Real Estate e CPPIB passaram a ser administrados por meio da CCP Asset Management LLC, subsidiária integral de
CCP na função de General Partner (“Sociedade”) sendo responsável pela alocação e gerenciamento dos recursos
comprometidos.
Os anos de 2012, 2013 e 2014 foram marcados pela inauguração de vários empreendimentos. Em 2012 foram
inaugurados 2 shoppings, o Parque Shopping Belém (PA) fruto de uma parceria com a Aliansce Shopping Centers S.A e o
Shopping Estação BH (MG), resultado de uma parceria com a BRMalls. Ainda no segmento de shoppings foi inaugurada
uma expansão do Shopping Grand Plaza, em Santo André, São Paulo. Com isso, o portfólio de shopping centers da CCP
avançou 63% para aproximadamente 75 mil m² de Área Bruta Locável (ABL).
O ano de 2013 também foi muito importante para o segmento de shoppings, com a inauguração do Shopping
Metropolitano Barra (RJ) e do Tietê Plaza Shopping (SP). Foi também realizada a entrega de um edifício corporativo na
Barra da Tijuca (RJ), o CEO - Corporate Executive Offices. Por fim, em 2014 foi entregue mais um edifício corporativo, o
Thera Corporate, em São Paulo.
Em 30 de abril de 2015 foi inaugurado o Shopping Cidade São Paulo, um empreendimento único, e que em seu primeiro
ano de operação, surpreendeu com a sua performance operacional e financeira, contribuindo de forma substancial para o
resultado da CCP no ano de 2015.

No segundo trimestre de 2016 foi inaugurado o Shopping Cerrado, localizado em Goiânia, construído estrategicamente de
frente para as avenidas Anhanguera e 24 de outubro, reduto de crescente expansão imobiliária e por onde circulam
diariamente milhares de pessoas. Já o segmento de Centros Logísticos, no decorrer do ano, teve a entrega de cinco
galpões logísticos distribuídos nos Parques Logísticos de Caxias, Cajamar III e o Castelo 46.
Em maio de 2017, a Companhia concluiu o desenvolvimento do empreendimento Miss Silvia Morizono, localizado na
Avenida Faria Lima, em São Paulo, com uma ABL total de 16.290 m². Em agosto de 2017, a CCP iniciou uma nova parceria
na qual o Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) passa a ter uma participação societária minoritária (em sua
maioria de 33,43%) nos edifícios corporativos do portfólio da Companhia em troca de 50% de participação na CCP
Logística Empreendimentos Imobiliários S.A. Além disso, a Companhia e CPPIB firmaram nesta mesma data um
compromisso de crescer o portfólio de escritórios corporativos com investimentos de até USD 400 milhões, dando início a
um novo ciclo de crescimento.
Também em agosto de 2017 a CCP vendeu à Prologis a totalidade de sua participação e de seus acionistas nas sociedades
detentoras do portfólio de galpões logísticos, pelo valor de aproximadamente R$ 1,2 bilhões (sendo R$ 1,13 bilhões com
relação à participação vendida pela Companhia e R$ 70 milhões com relação à participação vendida por demais sócios
destas sociedades). Essa transação possibilitou o pré-pagamento de aproximadamente R$ 730 milhões em dívidas no
3T17, reduzindo a alavancagem em 30% da Companhia além da distribuição de R$ 345 milhões em dividendos, em
01/09/2017 (R$ 2,889067979 por ação).
Em março de 2018, A CCP celebrou uma transação para alienação da totalidade de sua participação no Parque Shopping
Belém e de 8% de sua participação no Shopping Cidade São Paulo para o XP Malls Fundo de Investimento Imobiliário –
FII, pelo montante de R$ 120.000.000,00.

6.5 - INFORMAÇÕES DE PEDIDO DE FALÊNCIA FUNDADO EM VALOR RELEVANTE OU DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL
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Até a presente data, não foi protocolado nenhum pedido requerendo a nossa falência e/ou nossa recuperação judicial ou
extrajudicial.

6.6 - OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES
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Não existem outras informações relevantes sobre este item “6”.

7.1 - DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES DO EMISSOR E SUAS CONTROLADAS
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Descrição sumária das principais atividades desenvolvidas pela Companhia e suas controladas

Nossas Atividades
Nossa principal atividade é a locação de imóveis, caracterizada conforme abaixo:


Locação de imóveis: imóveis que possuímos e alugamos para clientes individuais ou múltiplos. A locação de
imóveis pode ser subdividida nos seguintes segmentos:




Locação de edifícios corporativos: inclui a locação de nossos edifícios corporativos de alto-padrão, subclassificados como Classe A e Triple A;
Locação de Shopping Centers: inclui a locação de nossos shopping centers; e
Locação de centros de distribuição: inclui a locação de nossos centros de distribuição.

Além da locação de imóveis, atuamos nas seguintes atividades complementares:


Venda parcial e/ou total de edifícios corporativos, shopping centers e galpões: ocasionalmente, buscamos

oportunidades de venda de nossos imóveis comerciais que proporcionem ganhos à companhia; e


Serviços: administramos nossos imóveis com o objetivo de maximizar o valor de nossas unidades, além de sermos

remunerados por gerenciar os ativos envolvidos na joint-venture com a CCPIB e a GICRE.

Nossas Vantagens Competitivas
Acreditamos que as nossas principais vantagens competitivas são:

Sólida Experiência e Reputação.
A Companhia possui experiência no setor imobiliário comercial, em especial, na região metropolitana de São Paulo, tendo
construído sólida reputação neste mercado, o que a CCP acredita ter ocorrido graças à sua capacidade de identificar boas
oportunidades e de antecipar tendências, oferecendo produtos inovadores, de alta qualidade e tecnologia. A Companhia
acredita que seu perfil, tamanho e imagem, aliados à qualidade dos seus executivos, lhe permite ter acesso a grandes
negócios imobiliários, principalmente nas regiões metropolitanas de São Paulo e Rio de Janeiro.

Portfólio de Edifícios Corporativos e Carteira de Clientes de Alta Qualidade.
A Companhia acredita possuir atualmente um dos melhores portfólios existentes de edifícios corporativos na região
metropolitana de São Paulo em termos de qualidade construtiva, especificações técnicas e acabamentos.
Aproximadamente 74% desse portfólio, em termos de receita de locação, é classificado como padrão Triple A,
apresentando nível máximo de qualidade e tecnologia conforme metodologia do Núcleo de Real Estate da Poli/USP para
avaliação de edifícios corporativos.

Domínio do Processo de Incorporação e Administração da Construção.
A Companhia possui conhecimento sobre modernos e atualizados processos de incorporação de edifícios corporativos. Com
base na sua experiência, a CCP domina padrões de tecnologia, arquitetura e qualidade reconhecidos internacionalmente,
resultando em empreendimentos atrativos e sofisticados e que, ao mesmo tempo, possuem baixos custos operacionais,
refletindo diretamente no aumento das suas receitas. Além disso, a Companhia administra todo o processo de construção
dos seus empreendimentos, o que lhe permite otimizar a construção, com um controle de custos mais eficiente, e entregar
produtos rapidamente, de forma a atender à demanda do mercado.

Sólido Desempenho Financeiro e Potencial de Crescimento dos Seus Mercados Atuais.
O alto índice de rentabilidade da CCP decorre principalmente dos seguintes fatores: (i) a CCP apresenta historicamente
baixos níveis de vacância e inadimplência nos seus empreendimentos; (ii) a Companhia possui um portfólios diferenciado
de produtos de qualidade superior, o que lhe proporciona receitas de locação que a Companhia acredita ser superior à
média de mercado; (iii) a CCP tem baixos custos operacionais e administrativos, atuando com uma estrutura administrativa
enxuta de profissionais experientes; e (iv) a CCP tem uma gestão eficiente de caixa.

Administração dos Empreendimentos.
A CCP administra a maioria dos seus empreendimentos, focando sempre na satisfação e retenção dos seus clientes. Nesse
sentido, por meio da sua experiência, a Companhia procura implementar os mais modernos e econômicos sistemas
operacionais nos seus empreendimentos, de forma a obter redução nos custos de operação e manutenção e,
consequentemente, nos custos condominiais.

Nossa Estratégia
Acreditamos que a implementação das nossas principais estratégias comerciais e financeiras relacionadas abaixo
proporcionará melhorias no desenvolvimento das nossas atividades, maximizando a lucratividade dos nossos acionistas e
propiciando vantagens sobre os nossos concorrentes.

Aquisição de imóveis comerciais para locação.
A CCP pretende adquirir edifícios corporativos já construídos, locados ou não, visando sua modernização e atualização
tecnológica, ou mesmo seu reposicionamento, quando necessário, por meio da modalidade retrofit.

Gestão ativa do portfólio.
A CCP busca manter a qualidade de seu portfólio atual por meio do gerenciamento dos edifícios comerciais e shoppings,
sempre trazendo conforto e tecnologia para seus usuários.

Parcerias estratégicas na aquisição de novos ativos de escritórios.
Recentemente a CCP firmou uma parceria com o Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB), na qual as duas
empresas se comprometeram a investir USD 400 milhões em uma nova joint venture com foco em edifícios corporativos de
alto padrão no Rio de Janeiro e São Paulo.

Incentivo à cultura da inovação.
A CCP pretende ser a Companhia mais inovadora dos seus segmentos de atuação, incentivando os colaboradores a
identificar e introduzir novas soluções para seus ativos. Um exemplo foi a implantação da Plataforma ON nos shoppings da
CCP, solução tecnológica que integra em um único aplicativo web os mais relevantes serviços de atendimento e
relacionamento virtual ao cliente. O ON surgiu como um projeto de inovação interno e serviu como inspiração para muitos
outros projetos da Companhia.

Segmentos
Locação de imóveis corporativos

Possuímos e administramos edifícios corporativos, a maioria dos quais está sujeita a contratos de locação de longo prazo
com grandes empresas e instituições financeiras. Na administração desses investimentos, observamos a taxa interna de
retorno do fluxo de caixa associada ao contrato de locação, descontando quaisquer despesas de manutenção dos imóveis.
Nosso portfólio atual de edifícios corporativos inclui 14 empreendimentos. Atualmente possuímos sete edifícios comerciais
Triple A, configurando um dos maiores portfólios desse tipo no Brasil. A taxa de vacância deste portfolio em 31 de
dezembro de 2017 era de 9,8% em relação à vacância financeira e 13,9% em relação à vacância física, e esse tipo de
edifício possui os valores mais altos de locação da região metropolitana de São Paulo.
Nosso portfólio atual de locação inclui uma área privativa total de 90.004 m², cobrindo 14 edifícios corporativos.
Atualmente, a taxa de vacância de nosso portfólio de edifícios é de 11,3% da área privativa.

Edifício

48.533

Receita
(em
milhares
de R$)
81.470

2.973

6.297

0,0%

0,0%

1.055

1.530

0,0%

0,0%

SP - Faria Lima

12.452

33.305

0,0%

0,0%

SP - Faria Lima
SP - Juscelino
Kubitschek
RJ - Barra da Tijuca
SP - Faria Lima

8.819

17.129

0,0%

0,0%

6.944

12.787

0,0%

0,0%

2.722
13.567
41.511

1.360
9.063
26.591

37,5%
42,3%
8,2%

37,5%
42,3%
7,7%

7.980

4.858

0,0%

0,0%

Localização

Edifícios Triple A
JK Financial Center
Corporate Park
Faria Lima Financial
Center
Faria Lima Square
JK 1455
CEO - Torre Norte
Miss Silvia Morizono
Edifícios Classe A
Nova São Paulo
Verbo Divino
ITM
Centro Empresarial
Faria Lima
Brasílio Machado
Leblon Corporate
Suarez Trade
Total

SP - Juscelino
Kubitschek
SP - Itaim Bibi

Área
Privativa
CCP (m²)

Taxa de
Vacância
Física

Taxa de
Vacância
Financeira

13,9%

9,8%

SP - Chác. Sto.
Antonio
SP - Chác. Sto.
Antonio
SP - Vila Leopoldina

5.582

5.428

0,0%

0,0%

17.584

8.770

4,5%

4,5%

SP - Faria Lima

1.946

2.342

0,0%

0,0%

5.293
563
2.563
90.044

1.812
2.207
1.174
108.061

34,6%
0,0%
30,0%
11,3%

34,6%
0,0%
30,0%
9,3%

SP - Vila Olímpia
RJ - Leblon
BA - Salvador

Locação de shopping Centers
Possuímos e administramos shoppings centers nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Goiânia e Belém.
Nosso portfólio atual conta com 8 shoppings centers, dos quais 6 estão sob nossa gestão, totalizando 149.329 m² de área
privativa.
A taxa de vacância do nosso portfólio em 31 de dezembro de 2017 era de 7,9% em relação à vacância financeira e 6,2%
em relação à vacância física. Acreditamos que nossos sólidos relacionamentos com varejistas e parceiros, nossa
credibilidade no mercado e nossa experiência na administração de shopping centers contribuem para nosso forte
posicionamento nesse mercado.
A tabela abaixo apresenta as informações de cada um dos shopping centers nos quais temos participação acionária em 31
de dezembro de 2017:

Área
Privativa
CCP (m²)

Receita (em Taxa de
Taxa de
milhares de Vacância Vacância
R$)
Física
Financeira

Shopping Center

Localização

Shopping D
Grand Plaza
Shopping
Parque Shopping
Belém
Shopping Estação BH
Shopping
Metropolitano Barra
Tietê Plaza Shopping
Shopping Cidade São
Paulo
Shopping Cerrado
Total

SP - São Paulo

8.915

5.490

6,6%

18,5%

SP - Santo André

42.682

46.360

1,3%

1,8%

PA - Belém

7.169

6.415

3,8%

8,0%

MG - Belo Horizonte

14.215

12.392

0,8%

1,8%

RJ - Rio de Janeiro

35.308

28.752

10,3%

20,0%

SP - São Paulo

9.349

10.405

3,7%

3,8%

SP - São Paulo

16.619

56.130

0,6%

0,8%

15.071
149.329

3.123
169.066

24,1%
6,2%

56,7%
7,9%

GO - Goiânia

Locação de centros de distribuição
Atualmente a CCP possui somente um cento de distribuição, localização em São Paulo. Segue abaixo suas informações:

Galpão
Parque Industrial
Tamboré

Localização

SP - Tamboré

Área
Privativa
CCP (m²)

Receita
(em
milhares
de R$)

Taxa de
Vacância
Física

Taxa de
Vacância
Financeira

12.863

734

100,0%

100,0%

Venda de edifícios corporativos
A venda de edifícios corporativos inclui os edifícios que incorporamos ou adquirimos de terceiros. Buscamos oportunidades
de vender imóveis comerciais que, com base em nossa experiência e em nosso conhecimento do mercado imobiliário e da
administração imobiliária, possam nos oferecer bons ganhos.
Serviços
Administramos nossos edifícios corporativos com o objetivo de conservar os imóveis de modo a maximizar o valor de
nossas unidades. A administração de nossos edifícios comerciais está focada na satisfação e retenção de clientes. Com
esse propósito, buscamos implementar os mais recentes e econômicos sistemas de operações em nossos projetos, a fim
de reduzir custos de manutenção. Custos mais baixos resultam em menores taxas de condomínio por metro quadrado de
área privativa, que por sua vez permitem que os valores de aluguel sejam maximizados sem aumentar os custos de
ocupação de nossos inquilinos.
Por meio de nossa subsidiária CCP Administração de Propriedades, também prestamos serviços para os nossos shopping
centers e para o ITM, administrando os edifícios, seus estacionamentos e o portfólio de unidades locadas para maximizar o
desempenho desses empreendimentos. Empregamos profissionais especializados para dar apoio técnico e operacional a
nossos shopping centers, que supervisionam a administração e monitoram as equipes de operações técnicas responsáveis
pelos sistemas de encanamento, elétrico, de automação, segurança e ar condicionado, além de gerenciarem o consumo de
eletricidade, água e gás. Também administramos a execução de contratos de locação e prestação de serviços, e somos

responsáveis pela retenção de inquilinos por meio de visitas regulares, que têm o objetivo de avaliar o nível de satisfação
dos inquilinos quanto à administração e aos serviços técnicos prestados em nossos empreendimentos.
Com a criação da joint venture com os parceiros Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) e GIC Real Estate
(GICRE), atuamos como general partner das atividades da parceria e somos remunerados pela administração dos ativos
envolvidos no acordo.
Histórico de Incorporação
Possuímos conhecimento e experiência sobre padrões de tecnologia, arquitetura e qualidade, o que resulta em
empreendimentos atrativos e sofisticados e que, ao mesmo tempo, possuem baixos custos operacionais.
Concorrência
Em se tratando do segmento de locação de edifícios corporativos de alto padrão o número de potenciais concorrentes é
bem mais restrito quando comparado com o mercado imobiliário em geral, podendo-se citar: BR Properties S.A. e São
Carlos Empreendimentos e Participações S.A. Nas atividades de Shopping Centers, alguns de nossos concorrentes são:
Aliansce Shopping Centers S.A., Sonae Sierra Brasil S.A. e BR Malls Participações S.A.

7.2 - INFORMAÇÕES SOBRE SEGMENTOS OPERACIONAIS
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a.

Produtos e serviços comercializados

Vide item 7.1 deste Formulário de Referência para mais informações sobre os produtos e serviços comercializados pela
Companhia nos três últimos exercícios sociais.

b.

Receita proveniente do segmento e sua participação na receita líquida da Companhia

Segmento
Edifícios Corporativos (R$ mil)
Shopping Centers (R$ mil)
Locação de Centros de Distribuição (R$ mil)
Prestação de Serviços de Administração (R$ mil)
Vendas e Incorporação (R$ mil)
Receita Bruta
Deduções da Receita Bruta (R$ mil)
Receita Líquida

c.

Exercício social encerrado em 31
2017
2016
Receita % do Receita % do
total
total
135.041 32,1% 126.648 30,1%
219.105 52,0% 182.406 43,3%
734
0,2%
4.334
1,0%
88.158 20,9% 78.801 18,7%

31.774
7,5%
57.166 13,6%
474.811
449.355
-28.539 -6,8% -28.104 -6,7%
446.272 100% 421.251 100%

de dezembro
2015
% do
Receita
total
134.659 35,0%
168.598 43,9%
7.836
2,0%
74.390 19,4%

23.050
6,0%
408.533
-24.240 -6,3%
384.293 100%

Lucro ou prejuízo resultante do segmento e sua participação no lucro líquido da Companhia

Segmento
Edifícios Corporativos (R$ mil)
Shopping Centers (R$ mil)
Locação de Centros de Distribuição (R$ mil)
Prestação de Serviços de Administração (R$ mil)
Vendas e Incorporação (R$ mil)

2017
2016
2015
% do
% do
% do
Lucro
Lucro
Lucro
total
total
total
114.558 39,8% 107.201 37,5% 117.457 42,3%
129.583 45,0% 118.047 41,3% 112.384 40,5%
-105
0,0%
3.215
1,1%
7.243
2,6%
31.439 10,9% 25.718
9,0%
21.979
7,9%
12.541
4,4%
31.488 11,0% 18.627
6,7%
288.015 100% 285.670 100% 277.690 100%

7.3 - INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTOS E SERVIÇOS RELATIVOS AOS SEGMENTOS OPERACIONAIS
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a.

Características do processo de produção

b.

Características do processo de distribuição

Locação Imobiliária
Locação de Edifícios Corporativos
O processo de locação dos nossos edifícios corporativos pode se dar de duas formas, conforme o edifício seja incorporado
por nós ou adquirido de terceiros.
Locação dos Edifícios Corporativos Incorporados
As etapas do processo de locação dos edifícios que incorporamos estão resumidas no diagrama abaixo:

1.

Aquisição de Terrenos

Como a aquisição de terrenos adequados e desejados é fundamental para a lucratividade das nossas incorporações,
enfatizamos o nosso processo de aquisição de terrenos, tendo desenvolvido procedimentos rigorosos para determinar a
viabilidade dos terrenos a serem adquiridos para incorporação.
Propostas de venda de terrenos são frequentemente recebidas de agentes imobiliários, especializados na venda de
grandes parcelas de terrenos, de proprietários de terrenos interessados em ter um sócio experiente e capacitado em
incorporação imobiliária ou de outras entidades que desenvolvem atividade de incorporação imobiliária. As pesquisas que
conduzimos internamente também levam ao desenvolvimento de propostas internas para a aquisição de terrenos.
Nossa análise para a aquisição de terreno inclui a revisão de dados técnicos, mercadológicos e financeiros. Em primeiro
lugar, verificamos se a área do terreno atende às especificações mínimas para o tipo de projeto que pretendemos
desenvolver, se fica situado em região viável, acessível à necessária infraestrutura, e se topograficamente se presta à
incorporação comercial. Além disso, empregamos pesquisa de mercado acerca de clientes em potencial, incorporadoras
locais da região, características comuns de empreendimentos da vizinhança, oferta e demanda do mercado relevante. Cada
aquisição de terreno em potencial também está sujeita a análise financeira, com o fim de determinar se a incorporação
proposta atenderá aos nossos critérios de retorno sobre o capital investido.
Fatores adicionais que levamos em conta na seleção de terrenos incluem a possibilidade de obtenção de todas as licenças
e demais aprovações regulatórias necessárias ao desenvolvimento do projeto. Na maioria dos casos, a aquisição de
terrenos é garantida por um pagamento inicial. O saldo remanescente do preço de venda do terreno é quitado
posteriormente à obtenção de todas as licenças e demais aprovações regulatórias necessárias ao desenvolvimento do
projeto. Nossa obrigação de efetivar a aquisição do terreno geralmente está condicionada à obtenção de licenças e
aprovações regulatórias necessárias antes do fechamento do negócio. Em geral, o depósito previsto no contrato e os

custos de pré-incorporação não são recuperados caso todas as aprovações não sejam obtidas e a aquisição não seja
consumada. Cada decisão quanto à aquisição de um terreno é analisada e aprovada por um comitê interno.
O financiamento do preço de compra para aquisição de um terreno ou de parte de um terreno em geral é feito por meio
da concessão ao vendedor do terreno de certo número das unidades a serem construídas no terreno. Dessa forma,
reduzimos nossos investimentos à vista e aumentamos nossas taxas de retorno. Esta estratégia nos possibilitou ter acesso
a um número maior de projetos ao mesmo tempo. Quando não temos êxito com esta estratégia, ou com o fim de obter
melhores condições ou preços, também adquirimos terrenos à vista, sozinhos ou em parceria com outras incorporadoras e
construtoras, casos em que criamos uma SPE em conjunto com nossos parceiros. Isso é mais frequente quando o terreno
fica situado em regiões onde há excesso de demanda.
Como preferimos utilizar caixa
unidades a serem construídas
terrenos. Para fins de fluxo de
comprado à vista. Pretendemos
2.

gerado pelas nossas operações ou conceder ao vendedor do terreno certo número de
no terreno, em geral não incorremos historicamente em endividamento para comprar
caixa, priorizamos o lançamento de novos empreendimentos em terrenos que tenhamos
construir em todos os terrenos que adquirimos.

Desenvolvimento do Projeto

Para satisfazer os gostos e preferências dos nossos clientes alvo, despendemos esforço considerável na criação de um
projeto e conceito de comercialização adequados a cada novo empreendimento, o que inclui a determinação do tamanho,
estilo e faixa de preço do metro quadrado. Nossa equipe trabalha junto a arquitetos independentes de renome,
publicitários e imobiliárias independentes, para a elaboração do projeto arquitetônico e de construção. As atividades desses
profissionais incluem desenho panorâmico e do interior dos nossos empreendimentos, elaboração de planos para execução
do projeto e escolha do material de construção para o projeto. Utilizamos basicamente dois processos para locação de
nossas lajes corporativas: (i) Aqueles interessados em locar nossos imóveis, procuram um broker que entrará em contato
conosco para iniciar a negociação, a comissão, neste caso, fica às expensas do interessado, (ii) No caso de a prospecção
ser feita pela companhia, trabalhamos com imobiliárias independentes que contatam os potenciais clientes e recebem o
equivalente a 1 (um) aluguel como comissão a ser pago por nós, nos termos de contrato de exclusividade por
empreendimento que celebramos com estas imobiliárias.
Uma equipe responsável pela elaboração do plano de negócio e do orçamento do projeto também é envolvida nesta fase
do nosso trabalho. Além disso, realizamos pesquisas para testar as preferências de clientes em potencial.
Simultaneamente, buscamos obter as licenças e aprovações regulatórias de autoridades municipais necessárias, o que
normalmente leva de três a cinco meses.
Terceirizamos a construção da totalidade dos nossos empreendimentos, por meio de contratos de construção. Contratamos
construtoras que apresentam como requisitos indispensáveis: reconhecido know-how para a construção do tipo de
empreendimento pretendido, bom relacionamento com seus fornecedores, utilização de tecnologia de construção
avançadas, alto rigor técnico e de qualidade em suas obras, e que não tenham experimentado significativos atrasos para a
entrega dos empreendimentos.
Contratamos construtoras em termos e condições usualmente praticados pelo mercado e estabelecemos uma margem de
remuneração da construtora limitada a um percentual pré-determinado do custo total da obra, o qual inclui: (i) custo
direto, representado pelos materiais e serviços aplicados diretamente na obra; (ii) custo indireto, representado por todos
os insumos que recaiam indiretamente sobre a obra; e (iii) despesas com tributos incidentes sobre as atividades
desenvolvidas. Buscamos utilizar em nossos empreendimentos, materiais e tecnologias que nos permitam oferecer
soluções rápidas, criativas, econômicas e de qualidade a nossos clientes.
Administramos todo o processo de construção dos nossos empreendimentos, o que nos permite otimizar a construção e
entregar produtos rapidamente, de forma a atender à demanda do mercado. Possuímos conhecimento e experiência sobre
as mais modernas técnicas de construção de edifícios corporativos, dominando tecnologia, arquitetura, os mais altos
padrões de qualidade e sofisticação. Dessa forma, conseguimos racionalizar a produção, maximizar a produtividade e
controle de qualidade e minimizar o desperdício de materiais. Damos grande importância ao controle de qualidade.

3.

Assinatura do Contrato de Locação

Nossos contratos de locação de edifícios corporativos seguem modelos por nós pré-estabelecidos, com eventuais
alterações não relevantes. Cobramos um aluguel mensal estipulado como inicial, podendo ser reajustado no decorrer da
locação, e o locatário deve apresentar garantia, que pode ser fiança bancária, seguro locação ou fiador. O prazo desses
contratos é, geralmente, de 5 anos, renováveis por igual período, mas podem ser rescindidos pelo locatário mediante aviso
prévio de 3 a 6 meses de antecedência.
Temos contratos de locação com aproximadamente 60 locatários, todos eles com prazo médio de duração de 5 anos.
Nossa receita bruta decorrente da locação de edifícios corporativos em 2017 fora de aproximadamente R$135.041 milhões.
Historicamente, não sofremos com inadimplência.
4.

Administração

Administramos o condomínio da maioria dos edifícios corporativos que incorporamos, focando sempre na satisfação e
retenção dos nossos clientes. Nesse sentido, através da nossa experiência, procuramos implementar modernos e
econômicos sistemas operacionais nos nossos empreendimentos, de forma a obter redução nos custos de operação e
manutenção.
Locação dos Edifícios Corporativos Adquiridos de Terceiros
As etapas do processo de locação dos edifícios que adquirimos de terceiros estão resumidas abaixo:

1.

Aquisição de Edifícios

Prospectamos no mercado, junto com as empresas de consultoria imobiliária, tais como CBRE, Jones Lang LaSalle,
Cushman Wakefield Semco Consultoria Imobiliária Ltda., entre outras, oportunidades de aquisição de edifícios corporativos
já construídos. Mantemos também contato diretamente com proprietários e incorporadores para possíveis aquisições.
Pretendemos financiar, parcialmente ou integralmente, aquisições de edifícios corporativos com dívidas de longo prazo e
baixo custo, e com locações já contratadas. Nestas hipóteses buscamos cobrir integralmente as parcelas dos
financiamentos pelas receitas de aluguel advindas do próprio imóvel adquirido, não demandando, assim, capital de giro da
nossa Companhia.
2.

Retrofit

O processo de retrofit tem o objetivo de revitalizar antigos edifícios, aumentando sua vida útil, por meio da incorporação
de modernas tecnologias e da utilização de materiais mais avançados. No Brasil, com a ampliação da preocupação com a
defesa de áreas tombadas, aliada ao desenvolvimento das cidades, criou-se uma demanda para esse tipo de solução, que
é uma opção a ser considerada em duas situações: (i) quando a recuperação reduz custo em comparação a uma
construção nova; ou (ii) no caso de uma edificação histórica, cria condições para novas funções e facilita seu uso.

Em qualquer das situações, o retrofit tem o sentido de renovação, onde se pressupõe uma intervenção integral, obrigandose ao encontro de soluções nas fachadas, instalações, elevadores, proteção contra incêndio e demais itens que
caracterizam seu posicionamento no que existe de melhor no mercado. O retrofit difere substancialmente da simples
restauração, que consiste na restituição do imóvel à sua condição original, ou da simples reforma, que visa à introdução de
melhorias, sem compromisso com suas características anteriores. A adição de valores tangíveis e intangíveis para o imóvel
estimula cada vez mais a adoção dessa prática que requer uma especificidade na análise da viabilidade econômica, posto
que a mera análise por parâmetros convencionais pode conduzir a equívocos na conclusão. Dentre os valores tangíveis
obtidos nessa modalidade, destaca-se a valorização objetiva do imóvel, o aproveitamento do potencial construtivo e a
melhoria da eficiência energética. E, no que se refere aos valores intangíveis, destaca-se a preservação da memória, a
melhoria do padrão de segurança e de conforto.
3.

Assinatura do Contrato de Locação

Nossos contratos de locação de edifícios corporativos seguem modelos por nós pré-estabelecidos, com eventuais
alterações não relevantes. Cobramos um aluguel mensal estipulado como inicial, podendo ser reajustado no decorrer da
locação, e o locatário deve apresentar garantia, que pode ser fiança bancária, seguro locação ou fiador. O prazo desses
contratos é, geralmente, de 5 anos, renováveis por igual período, mas podem ser rescindidos pelo locatário mediante aviso
prévio de 3 a 6 meses de antecedência.
4.

Administração

Assim como nos edifícios corporativos que incorporamos, administramos o condomínio da maioria dos edifícios corporativos
que adquirimos de terceiros, focando sempre na satisfação e retenção dos nossos clientes, procurando implementar os
mais modernos e econômicos sistemas operacionais nestes edifícios, de forma a obter redução nos custos de operação e
manutenção
Locação de Shopping Centers
As etapas do processo de locação de shopping centers seguem resumidas no diagrama abaixo:

1.

Aquisição de Terrenos

Esta etapa segue as mesmas características apresentadas no item “Locação dos Edifícios Corporativos Incorporados”
acima.
2.

Desenvolvimento do Projeto

Com base em conceitos de análise de informações geomercadológicas, desenvolvemos estudos para a identificação de
mercados e definição da vocação comercial de cada região em análise. A localização e a correta mensuração do mercado
potencial é o primeiro passo para a viabilidade de qualquer empreendimento voltado ao varejo. Assim, buscamos uma
delimitação precisa de área de influência e desenvolvemos estudos detalhados de mercado que, em nosso entendimento,
são essenciais para a determinação do público a ser atendido. Nesses estudos são avaliados a opinião, os hábitos de

compra, os desejos, e a capacidade real de consumo dos consumidores potenciais, tudo determinado através de dados
sócio-econômicos que englobam desde sua renda até o mercado existente.
Dessa forma, a identificação e seleção de pontos comerciais são efetuadas levando-se em conta todas as questões
necessárias para sua avaliação, quais sejam: (i) localização; (ii) demografia; (iii) infra-estrutura urbana; (iv) vetores de
crescimento urbano qualitativo e quantitativo; (v) acesso regional; (vi) demanda e público-alvo; (vii) sinergia com o
comércio existente; e (viii) concorrência; entre outros.
Após a realização dos estudos da região onde se pretende desenvolver um shopping center, planejamos o seu
dimensionamento e seu projeto arquitetônico, sempre observando a compatibilidade com o mercado desejado, visando,
inclusive, futuras expansões, buscando-se assim minimizar os investimentos iniciais e maximizar os resultados através da
redução dos custos operacionais. Com base nas informações do estudo de mercado e na nossa tecnologia, nossos
arquitetos elaboram o projeto do empreendimento conforme as expectativas do público-alvo, sempre buscando utilizar
soluções modernas que minimizem os custos de construção e operação, dentro dos critérios internacionais de qualidade,
respeitando o consumidor e o meio-ambiente.
Ainda com base nos estudos de mercado, planejamos o perfil de lojas, serviços e demais operações que serão instaladas
no shopping center e oferecidas ao público frequentador. Além disso, elaboramos também um estudo de viabilidade
econômico-financeira, levando-se em consideração dados físicos da área disponível, zoneamento e legislação local, que
permite calcular com clareza a rentabilidade e os riscos envolvidos no negócio.
Por fim, planejamos adequadamente a comercialização do empreendimento sem considerar apenas a necessidade de
preenchimento dos espaços, e sim as condições mercadológicas onde o shopping center está inserido.
3.

Assinatura do Contrato de Locação

As receitas relativas a locação de shopping centers dependem diretamente da manutenção do volume das vendas dos
locatários e da nossa habilidade em alinhar o aluguel das unidades aos aluguéis praticados no mercado. Os aluguéis são
fixados com base no percentual das vendas (“aluguel de mercado”), sujeitos a um aluguel mínimo contratado,
independente dos níveis de vendas atingidos (“aluguel mínimo”). Focamos no volume de vendas dos locatários para
assegurar que as receitas geradas no espaço locado são suficientes para cobrir o valor do aluguel. Caso um locatário não
tenha o retorno requerido ou caso esteja em dificuldades para efetuar o pagamento do aluguel, nossa política consiste em
substituir o locatário ao final do prazo de locação, disponibilizando o espaço para um novo locatário.
Dessa forma, nos contratos de locação de shopping centers são estipulados um aluguel mínimo e um aluguel percentual,
calculado sobre o faturamento do locatário, sendo pago, entre eles, o maior. A garantia normalmente apresentada pelos
locatários de lojas em shopping centers é a fiança comum. Os prazos desses contratos de locação são de até 5 anos
renováveis conforme disposto em cada contrato.
Os locatários devem efetuar o pagamento do aluguel mínimo no quinto dia útil de cada mês e o aluguel de mercado no
décimo quinto dia de cada mês. Como prática comum no ramo de shopping centers no Brasil, o aluguel mínimo referente
ao mês de dezembro deve ser pago duas vezes, nos intitulando a receber efetivamente 13 meses de receita de aluguel em
um ano. Historicamente, não sofremos inadimplência de montantes significativos, sendo que o nosso índice de
inadimplência no segmento de shopping centers em 2017 foi de 2,4%.
Além do desenvolvimento de nossos atuais shopping centers, pretendemos expandir a nossa atuação na locação de
shopping centers através do aumento da nossa participação nos shopping centers detidos por nós e da aquisição de
participação de terceiros em shoppings centers já existentes.
4.

Administração

Administramos também, por meio da nossa subsidiária CCP Administração de Propriedades, os nossos shopping centers,
visando administrá-los integralmente, gerenciando os seus estacionamentos e a carteira de unidades locadas, com o foco
em maximizar o desempenho do empreendimento. Contamos com pessoal especializado para apoio técnico e operacional

de shopping centers, que dá suporte ao gerenciamento e monitoração da equipe técnica ou operacional dos sistemas de
hidráulica, elétrica, automação predial, segurança e ar condicionado, bem como gerenciamento do uso de energia elétrica,
água e gás. Gerenciamos, ainda, a celebração dos contratos de locação e de prestação de serviços e podemos ser
responsáveis pelo processo de fidelização de inquilinos, por meio de visitas periódicas, com o objetivo de saber o nível de
satisfação dos mesmos com relação à administração e aos serviços técnicos prestados nos empreendimentos.
Locação de Galpões e Centros de Distribuição
O processo de locação de galpões e centros de distribuição que desenvolvemos ou que adquirimos de terceiros inclui as
seguintes atividades: (i) identificação do cliente e do empreendimento; (i) análise e assinatura do contrato de locação; e
(iii) administração do contrato.
No caso de galpões e centros de distribuição a serem desenvolvidos por nós, pretendemos utilizar principalmente a
modalidade de incorporação conhecida como Built to Suit, na qual somos contratados por nossos clientes para: (i) realizar
um estudo ocupacional e operacional; (ii) desenvolver e aprovar um projeto que atenda às suas necessidades; (iii)
identificar e adquirir o terreno ideal para a construção do empreendimento; (iv) contratar os serviços para implantação do
empreendimento; e (v) desenvolver a melhor solução financeira para viabilização do empreendimento.
Os contratos de locação seguem modelos por nós pré-estabelecidos, com eventuais alterações não relevantes. Cobramos
um aluguel mensal estipulado como inicial, podendo ser reajustado no decorrer da locação, e o locatário deve apresentar
garantia, que pode ser fiança bancária, seguro locação ou fiador. O prazo desses contratos de 3 a 5 anos, mas podem ser
rescindidos pelo locatário mediante aviso prévio de 3 a 6 meses de antecedência ao término do contrato.
Para galpões e centros de distribuição que venhamos a adquirir de terceiros, os contratos de locação seguem os mesmos
critérios adotados em relação aos galpões e centros de distribuição que incorporamos.
Incorporação e Revenda de Imóveis
Com base na nossa experiência e conhecimento do mercado imobiliário comercial e na nossa experiência no
gerenciamento de propriedades, buscamos vender unidades dos nossos edifícios corporativos sempre que tais negociações
possam oferecer ganhos à nossa Companhia. O processo de venda de edifícios corporativos pode se dar de duas formas,
conforme o edifício seja incorporado por nós ou seja adquirido de terceiros.
Quando o edifício é incorporado por nós, o processo de venda inclui: (i) desenvolvimento do projeto; (ii) construção do
empreendimento; e (iii) assinatura do contrato de compra e venda. As atividades de desenvolvimento do projeto e
construção ocorrem da mesma forma descrita no item “Locação dos Edifícios Incorporados”.
Quando o edifício é adquirido de terceiros, o processo de venda inclui: (i) atividades de revitalização dos edifícios
corporativos adquiridos; e (ii) assinatura do contrato de compra e venda. As atividades de revitalização dos edifícios
adquiridos seguem a mesma forma descrita no item “Locação dos Edifícios Corporativos Adquiridos de Terceiros” acima.
Quanto aos contratos de compra e venda, nos dois casos, nossos contratos seguem modelos por nós pré-estabelecidos,
com as seguintes características: (i) prazo contratual de 5 anos; (ii) multas por rescisão de contrato; e (iii) constituição de
fiança bancária ou fiador.

c.

Características dos mercados de atuação, em especial:

i.

Participação em cada um dos mercados

ii.

Condições de competição nos mercados

Mercados
Atuamos nos segmentos de edifícios corporativos de alto padrão e shopping centers, presentes em São Paulo, Rio de
Janeiro, Goiânia, Belo Horizonte, Salvador e Belém.
Temos atualmente 7 edifícios corporativos Triple A o que acreditamos ser o maior portfólio deste tipo de edifícios no Brasil.
Tivemos uma taxa de vacância financeira de 9,8% e de vacância física de 13,9% em 2017. Conforme dados da CBRE,
nosso portfólio apresentou valores de locação comparativamente altos na região metropolitana de São Paulo, devido à
localização e qualidade dos ativos.

Clientes
Consideramos nossos clientes os locatários dos empreendimentos em que participamos. No nosso setor, a satisfação do
cliente baseia-se em grande parte em nossa capacidade de atendê-los pronta e gentilmente, antes, durante e após a
assinatura do contrato de locação ou do contrato de compra e venda dos nossos imóveis. Contamos com um
departamento de atendimento aos clientes nos nossos edifícios corporativos, tendo, inclusive, o nosso próprio
departamento de atendimento ao cliente localizado nos nossos shopping centers.
Edifícios Corporativos
Os locatários em nossos empreendimentos neste segmento incluem:
ITAU BBA
Morgan Stanley
Atento Brasil S.A
TIM Brasil
Net Serviços de Comunicação S/A

Tauil, Chequer & Mello
XP Investimentos
Nokia
Klabin
Merril Lynch

A nossa equipe interna de atendimento ao cliente na locação de edifícios corporativos conduz a negociação comercial,
elabora o contrato de locação, gerencia e fiscaliza a instalação dos locatários nas unidades e assessora os mesmos caso
seja necessária qualquer alteração relevante na estrutura da unidade.
Shopping Centers
Os locatários dos nossos shopping centers incluem Lojas Âncora e Lojas Satélite, entre elas temos as Casas Bahia, C&A,
Riachuelo, Renner, Fast Shop, Centauro, Lojas Americanas, Zara, Kalunga entre outras. Contamos com pessoal
especializado para apoio técnico e operacional dos nossos shopping centers, dando suporte ao gerenciamento e
monitoração da equipe técnica ou operacional dos sistemas de hidráulica, elétrica, automação predial, segurança e ar
condicionado, bem como gerenciamento do uso de energia elétrica, água e gás. Gerenciamos, ainda, a celebração dos
contratos de locação e prestação de serviços e somos responsáveis pelo processo de fidelização de inquilinos, por meio de
visitas periódicas, com o objetivo de saber o nível de satisfação dos mesmos com relação à administração e aos serviços
técnicos prestados nos edifícios.

d.

Eventual sazonalidade

A sazonalidade em nossos negócios se verifica primordialmente em razão dos contratos de locação relativos a lojas em
shopping centers. O componente variável de parte desses aluguéis recebidos pela nossa Companhia é expressivo, tendo
em vista que grande parte dos locatários de nossos espaços em shopping centers aumentam seu faturamento por ocasião
de datas festivas, tais como: Natal (Dezembro), Páscoa (Março ou Abril, a depender do ano), Dia das Crianças (Outubro),
Dia das Mães (Maio), Dia dos Pais (Abril) e outras datas especiais, aumentando consequentemente nosso faturamento com

aluguéis. Além da sazonalidade das datas festivas, no mês de dezembro os lojistas dos nossos shoppings, por previsão
contratual, em sua grande maioria, pagam aluguel em dobro.

e.

Principais insumos e matérias primas:

i.

descrição das relações mantidas com fornecedores, inclusive se estão sujeitas a controle ou regulamentação
governamental, com indicação dos órgãos e da respectiva legislação aplicável

ii.

eventual dependência de poucos fornecedores

iii.

eventual volatilidade em seus preços

Nossas construções são contratadas através da modalidade de empreitada global, onde a construtora fica responsável por
toda a aquisição de material e contratação de prestadores de serviços tercerizados, não havendo, assim, nenhum contrato
direto de fornecimento celebrado pela nossa Companhia.
Não obstante contratarmos com terceiros os serviços de construção dos nossos empreendimentos, podemos usufruir do
nosso histórico de negociação e relacionamento com fornecedores, e participar das negociações com fornecedores com o
objetivo de comprar as matérias-primas a preços vantajosos.

7.4 - CLIENTES RESPONSÁVEIS POR MAIS DE 10% DA RECEITA LÍQUIDA TOTAL
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Clientes responsáveis por mais de 10% da receita líquida total da Companhia
A Companhia não tem, atualmente, um cliente que concentre mais de 10% da receita líquida da Companhia.

7.5 - EFEITOS RELEVANTES DA REGULAÇÃO ESTATAL NAS ATIVIDADES
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a.
Necessidade de autorizações governamentais para o exercício das atividades e histórico de relação
com a administração pública para obtenção de tais autorizações
(i)

Regulamentação Relativa à Atividade Imobiliária

A atual regulamentação imobiliária versa sobre a atividade de incorporação imobiliária, zonas de restrições e questões
ambientais. O Código Civil disciplina a atividade de incorporação imobiliária, bem como a propriedade de bens imóveis.
As atividades de incorporação imobiliária são regulamentadas por legislação específica. As obrigações do incorporador
estão devidamente especificadas na Lei nº 4.591/1964, e incluem: (1) obter todas as aprovações e autorizações de
construção das autoridades competentes; (2) registrar o empreendimento no Cartório de Registro de Imóveis; (3) indicar
nos documentos preliminares a data para o incorporador retirar-se da incorporação; (4) indicar em todos os anúncios e
contratos de venda o número de registro do empreendimento; (5) supervisionar a construção do projeto estabelecido pelo
contrato e de acordo com a aprovação concedida pelas autoridades; (6) entregar ao proprietário final as unidades
concluídas, de acordo com as especificações contratuais, e transferir ao proprietário final a propriedade da unidade
assinando a eventual escritura de venda final; e (7) fornecer as plantas de construção e as especificações juntamente com
o contrato de propriedade conjunta ao Cartório de Registro de Imóveis competente.
.

Patrimônio de Afetação
De acordo com a Lei nº 4.591/1964, os incorporadores podem optar por vincular um determinado empreendimento ao
regime de patrimônio de afetação, pelo qual o terreno e as acessões objeto de incorporação imobiliária, bem como os
demais bens e direitos a ela vinculados, manter-se-ão apartados do patrimônio do incorporador, sendo destinado
exclusivamente à consecução da incorporação correspondente e à entrega das unidades imobiliárias aos respectivos
adquirentes. Dessa forma, os ativos não têm nenhuma conexão com as outras propriedades, direitos e obrigações do
incorporador, incluindo outros ativos anteriormente apropriados, e somente podem ser utilizados para garantir as dívidas e
obrigações relacionadas a respectiva incorporação. Os ativos segregados não se submetem à falência e não são afetados
em caso de falência ou insolvência do incorporador. No caso de falência ou insolvência do incorporador, a propriedade
conjunta da construção pode ser instituída por meio de uma resolução dos compradores das unidades ou por decisão
judicial. Nesse caso, os proprietários em conjunto da construção decidirão se o projeto irá continuar ou se o patrimônio de
afetação será liquidado.
(ii)

Regulamentação geral relativa a Shopping Centers

Os shopping centers podem ser constituídos por meio de (i) instituição de um condomínio edilício, conforme previsto no
Código Civil e na Lei nº 4.591/1964, hipótese em que cada loja constitui unidade autônoma e as relações entre os
condôminos são regidas pela convenção de condomínio e pelo regimento interno, ou (ii) condomínio civil ou condomínio
pro-indiviso, também regulado pelo Código Civil, caso em que o empreendimento constitui um único imóvel e as relações
entre os coproprietários são regidas pelo acordo existente entre estes.
A escritura declaratória de normas gerais, a convenção de condomínio, o regimento interno e o acordo existente entre
coproprietários, quando houver, constituem os principais instrumentos a regulamentar o funcionamento dos shopping
centers, os direitos e deveres dos empreendedores e lojistas, bem como a forma de contratação e remuneração da
instituição administradora.
A organização e a regulamentação da relação entre empreendedor, lojistas e administradora são também regidas por meio
dos seguintes instrumentos:


contratos de locação com lojistas;



escrituras públicas de normas gerais aos contratos de locação; e


(iii)

estatutos das associações de lojistas.
Regulamentação relativa à condomínios

A diferença essencial entre condomínios civis, também conhecidos como pro-indiviso, e os condomínios edilícios reside no
fato de que apenas nos condomínios edilícios as edificações, construídas sob a forma de unidades isoladas entre si, podem
ser alienadas pelo empreendedor, no todo ou em parte, sem qualquer anuência, concordância dos proprietários das
demais unidades autônomas.

Condomínio Civil
Os condomínios civis são regulamentados pelos artigos 1.314 e seguintes do Código Civil. Nesta modalidade de
condomínio, dois ou mais coproprietários do imóvel exercem a propriedade por meio de uma fração ideal de que são
titulares. Dentre os dispositivos aplicáveis a esta modalidade de condomínio, destacam-se os seguintes:


cada condômino poderá alienar a sua parte, respeitado o direito de preferência dos demais;



poderá o condômino dar em hipoteca sua parte ideal;



o condômino poderá a qualquer tempo exigir a divisão da propriedade. No entanto, os condôminos poderão
acordar que o bem fique indiviso por até 5 anos, podendo ser prorrogado; contudo, por razões graves, poderá o
interessado requerer judicialmente a divisão antes do prazo;



cada condômino tem o direito de perceber os frutos e rendimentos auferidos pelo bem comum na proporção de
sua participação; e



cada condômino tem o dever de participar das despesas do bem comum na proporção de sua participação, ainda
que tais despesas sejam contraídas por apenas um dos condôminos se feitas em proveito do bem comum, todos
dela deverão participar.

Condomínio Edilício
Os condomínios edilícios, por sua vez, são disciplinados pelos artigos 1.331 e seguintes do Código Civil. Nesta modalidade
de condomínio, há a coexistência de áreas privativas (unidades autônomas), que podem ser de propriedade de um único
titular, e áreas comuns, que são de propriedade comum de todos os proprietários das áreas privativas.

Convenção de Condomínio
O relacionamento entre os condôminos é regido pelas disposições legais e pela convenção de condomínio, que pode
dispor, entre outros aspectos, sobre o quórum para as deliberações da assembleia dos condôminos. Sem prejuízo das
disposições condominiais, o Código Civil especifica expressamente os seguintes quóruns para aprovação de deliberações:


maioria dos condôminos para a realização de obras úteis;



2/3 dos condôminos para: (a) a realização de obras voluptuárias; (b) a realização de obras em partes comuns em
acréscimo às já existentes; e (c) a alteração da convenção ou do regimento interno do condomínio; e



unanimidade dos condôminos para: (a) a realização de construção de outro pavimento ou, no solo comum, de
outro edifício; e (b) a mudança da destinação do edifício ou da unidade imobiliária.

Regulamentação geral sobre Locações Comerciais
Renovação Compulsória da Locação. De acordo com a Lei nº 8.245/1991 (“Lei de Locação”), o locatário tem direito à
renovação compulsória do contrato de locação quando preenchidos, em síntese, os seguintes requisitos, cumulativamente:

(i) o contrato de locação tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado de vigência igual ou superior a 5 anos,
ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos seja de 5 anos; e (ii) o locatário desenvolva o mesmo ramo de
atividade há pelo menos 3 anos.

Revisão do Aluguel. A Lei de Locação prevê, também, que tanto o locatário como o locador podem, após 3 anos de

vigência do contrato de locação ou do acordo firmado entre eles, propor ação judicial para revisão do valor pago a título de
aluguel, com o objetivo de adequar o aluguel ao seu valor de mercado, em virtude de eventuais circunstâncias que possam
ter causado a valorização ou depreciação do aluguel.

Direito de Preferência. É assegurado, pela Lei de Locação, ao locatário, quando registrado o contrato, o direito de
preferência na aquisição do imóvel locado em relação a terceiros adquirentes, em igualdade de condições.

Características Específicas da Locação em Shopping Center
Os contratos de locação em shopping centers possuem peculiaridades próprias das respectivas atividades. Devido ao fato
de que a locação em shopping center envolve relações comerciais em proporções que extrapolam a simples utilização de
um espaço mediante uma remuneração, a Lei de Locação confere expressamente aos empreendedores e lojistas uma
maior liberdade contratual no que se refere à definição dos direitos e obrigações das partes durante a locação,
determinando que prevalecem as condições pactuadas entre locadores e locatários.
Dentre algumas características específicas da locação em shopping center podem estar (i) a possibilidade de fixação de
aluguel em percentual do faturamento do locatário; (ii) a possibilidade de cobrança de aluguel em dobro em determinado
mês do ano, de acordo com o ramo de atividade; (iii) a permissão de fiscalização das atividades dos lojistas para apuração
do faturamento; (iv) a contribuição para fundos de promoções; (v) a vedação à mudança de ramo de atividade; (vi) as
limitações à sublocação, cessão e empréstimo do espaço; (vii) a estipulação de cláusula de raio ou de não-concorrência,
conforme aplicável; (viii) a necessidade de aprovação do projeto das lojas pelo locador; (ix) a possibilidade estipulação de
cláusula “degrau” (através da previsão contratual do aumento no valor dos aluguéis); entre outras.
O aluguel a ser pago pelo lojista é usualmente estipulado entre o maior dos seguintes (i) um valor fixo, calculado com base
na localização e no tamanho da loja ocupada pelo locatário, denominado “aluguel mínimo”; e (ii) um valor variável,
correspondente a um percentual do faturamento bruto do lojista, denominado “aluguel percentual”.
Usualmente, decorridos cinco anos da locação, e desde que preenchidos alguns requisitos, o locatário tem o direito de
renovar seu contrato de locação, o que impede o empreendedor de alterar o mix de lojas quando entender necessário para
melhorar o movimento e os negócios do shopping center. Com base nesses direitos e benefícios aproveitados pelos
lojistas, o lojista interessado em se instalar no shopping center pode, conforme aplicável, se dispor a adquirir o direito de
coparticipação na infraestrutura oferecida pelo shopping center. O valor e as condições de pagamento de tal contribuição
são definidos entre o empreendedor e o lojista, sendo que o cálculo pode ser feito com base no período em que o lojista
terá à sua disposição o fundo de comércio do shopping centers.

Escritura Declaratória de Normas Gerais
Além do contrato de locação, a relação entre empreendedor e lojista também pode ser regida pela escritura declaratória
de normas gerais, que é um instrumento complementar e integrante da locação, que trata da organização e
funcionamento do shopping center. Dentre as principais disposições contidas na escritura de normas gerais, encontram-se
regras relativas a:


direito de fiscalização, pelo locador, do faturamento do locatário, com a finalidade de apurar o valor de aluguel
devido nos casos em que é cobrado o aluguel variável com base no faturamento;



horário de funcionamento das lojas;



realização de promoções e liquidações;



vedação ao locatário à cessão, sublocação ou alteração do seu ramo de comércio, visando à manutenção do
Tenant Mix;



aprovação do projeto e layout da loja, bem como para seu prazo de execução; e



penalidades para descumprimento das obrigações do locatário.

O objeto principal da escritura declaratória de normas gerais é traçar as diretrizes para o relacionamento entre os
empreendedores e os lojistas, inclusive definindo seus direitos e deveres no funcionamento do shopping center, bem como
definir as regras gerais a todos que participam, direta ou indiretamente, do empreendimento, incluindo os lojistas,
empreendedor e terceiros contratados.

Acordo de Coproprietários (Convenção de Condomínio)
A relação entre os coproprietários nos condomínios é definida em lei. Entretanto, podem os coproprietários celebrar
contratos que regulamentem os direitos e as obrigações dos interessados em relação à propriedade comum. Este acordo
de coproprietários também é costumeiramente chamado de convenção de condomínio.
Nos condomínios civis em shopping centers, o Acordo de Coproprietários disciplina, conforme aplicável, entre outros
aspectos, os seguintes: (i) regras de uso e administração da propriedade em comum; (ii) funções da administradora;
responsabilidades relativas à locação da propriedade em comum; (iv) gestão e distribuição das receitas; (v) gestão do mix
de lojas; e (vi) direito de preferência do locatário.

Associação dos Lojistas
Dentre as obrigações assumidas pelo lojista ao contratar com o empreendedor, pode estar a de se associar à Associação
de Lojistas. A Associação de Lojistas é uma pessoa jurídica sem fins econômicos, formada pelos lojistas de um mesmo
shopping center, cujas finalidades são, dentre outras, amparar e representar os interesses de seus associados perante
terceiros, cultivar as relações entre os associados locatários, estabelecer normas éticas e regulamentos disciplinadores das
atividades de seus associados, além de realizar, por si ou por terceiros, estudos e serviços de utilidade para os seus
associados e, principalmente, promover a divulgação do shopping center.
Ao tornar-se locatário, o lojista é obrigado a contribuir mensalmente com o respectivo Fundo Promocional para custear os
gastos com propaganda e marketing. Também o empreendedor pode ser membro da Associação de Lojistas, exercendo
papel fundamental na definição de diretrizes e estratégias para campanhas publicitárias necessárias ao desenvolvimento e
à integração do empreendimento junto à comunidade local.
(iv)

Legislação Municipal

As atividades da Companhia também estão sujeitas à legislação dos respectivos municípios onde a Companhia possui
empreendimentos. As leis de zoneamento municipais, por exemplo, em regra dispõem sobre o parcelamento, uso e
ocupação do solo, estabelecendo requisitos urbanísticos e técnicos para o parcelamento do solo e condicionando os
projetos de loteamento e desmembramento à prévia aprovação da prefeitura. Tais leis também descrevem as categorias
de uso admitidas e suas respectivas características, dividindo o respectivo território em zonas de uso com localização,
limites e perímetros especificados na própria lei municipal. As Leis de Zoneamento também podem prever multas e
sanções aos infratores das disposições nela contidas.
(v)

Lei de Locação

A Lei nº 8.245/1991 dispõe sobre a locação de imóveis urbanos e procedimentos a ela pertinentes. Destacamos a seguir as
principais características da referida Lei:
a) no caso de alienação da propriedade durante a vigência da locação, o locatário tem preferência para aquisição do
imóvel locado, em igualdade de condições com terceiros. Todavia, o locatário preterido no seu direito de preferência

somente poderá cancelar a venda do imóvel, feita sem observância ao direito de preferência, se o contrato estiver
averbado junto à matrícula do imóvel, no Cartório de Registro de Imóveis competente. Da mesma forma, o locatário
poderá reclamar da alienante indenização por perdas e danos.
b) se o imóvel for alienado durante a locação, o alienante poderá denunciar o contrato, com o prazo de até 90 dias para a
desocupação do imóvel, salvo se a locação for por tempo determinado e o contrato contiver cláusula de vigência em caso
de alienação e estiver averbado junto à matrícula do imóvel, no Cartório de Registro de Imóveis competente.
c) de acordo com a Lei de Locação, a cessão da locação, a sublocação e o empréstimo do imóvel, total ou parcialmente,
dependem do consentimento prévio e escrito do locador, mesmo para empresas do mesmo grupo econômico.
d) findo o prazo ajustado em contrato de locação não residencial, se o locatário continuar ocupando o imóvel por mais 30
dias sem oposição do locador, a locação será prorrogada por prazo indeterminado. Ocorrendo a prorrogação, o locador
poderá denunciar o contrato a qualquer tempo mediante prévia comunicação por escrito, concedido o prazo de 30 dias
para desocupação.
e) o locatário poderá sofrer ação de despejo, em decorrência da prática de infração legal ou contratual; ou da falta de
pagamento do aluguel e demais encargos.

b.
política ambiental da Companhia e custos incorridos para o cumprimento da regulação ambiental e,
se for o caso, de outras práticas ambientais, inclusive a adesão a padrões internacionais de proteção
ambiental
A Constituição Federal brasileira concede poderes tanto para o Governo Federal quanto aos estados brasileiros
promulgarem leis e regulamentos que protejam o meio ambiente. Enquanto o Governo Federal promulga leis de proteção
ambiental que impõem padrões mínimos de proteção, os Estados promulgam leis e regulamentos ambientais com regras
mais específicas. Grande parte da legislação ambiental brasileira provém de legislações estaduais. Não obstante os
regulamentos genéricos de legislações ambientais, a Companhia cumpre com padrões adicionais de proteção ambiental
que são estabelecidos nas licenças de operações que possui em cada um de seus empreendimentos
A legislação aplicável possibilita punir criminalmente empresas e indivíduos que violam as normas de proteção ao meio
ambiente. Indivíduos (incluindo diretores e conselheiros) podem ser presos por crimes ambientais. Já as empresas podem
sofrer penas de multa, prestação de serviços comunitários e mais algumas outras restrições como, por exemplo, a
impossibilidade de obter financiamentos de órgãos governamentais. No nível administrativo, empresas em desacordo com
a legislação ambiental podem sofrer multas que podem chegar a R$50 milhões, ter suas operações suspensas e ser
impedidas de contratar com o poder público, além de ser obrigadas a reparar ou indenizar por quaisquer danos que
tenham causado ao meio ambiente e sofrer perdas de incentivos e benefícios fiscais.
A Companhia está sujeita a diversas leis, portarias, normas e regulamentos brasileiros federais, estaduais e municipais
relativos à proteção do meio ambiente. A legislação ambiental varia de acordo com a localização do empreendimento, as
condições ambientais e os usos atuais e anteriores do terreno. A legislação ambiental pode acarretar atrasos, fazer com
que incorramos em significativos custos de observância normativa e outros custos, podendo, também, proibir ou restringir
amplamente as incorporações.
Os danos ambientais envolvem responsabilidade civil solidária e objetiva, direta e indireta. Isso significa que a obrigação
de reparação poderá afetar a todos aqueles que direta ou indiretamente derem causa ao dano, independentemente da
comprovação de culpa dos agentes. Dessa forma, tanto as atividades potencialmente poluidoras do meio ambiente
desenvolvidas pelas SPEs assim como a contratação de terceiros para proceder a qualquer serviço nos empreendimentos
da Companhia, incluindo, por exemplo, a supressão de vegetação e a realização de terraplanagens, não isenta a
Companhia de responsabilidade por eventuais danos ambientais causados pelas SPEs ou pelos terceiros contratados.
Adicionalmente, a legislação ambiental prevê a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica, relativamente
ao controlador, sempre que esta for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente.

c.
dependência de patentes, marcas, licenças, concessões, franquias, contratos de royalties relevantes
para o desenvolvimento das atividades.
Além da marca “CCP”, cada shopping ligado à Companhia possui uma marca devidamente depositada ou registradas
perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI. A marca “CCP” é fundamental para o desenvolvimento dos
produtos da Companhia e uma eventual perda de dessa marca pode causar impacto relevante nas atividades da
Companhia.
A regulamentação aplicável ao setor imobiliário obriga a Companhia a obter diversas licenças relativas a todo e qualquer
novo empreendimento que venha a realizar, o que faz com que as atividades da Companhia sejam integralmente
dependentes da obtenção de tais licenças. A não obtenção ou a perda de uma licença fundamental para a manutenção de
determinado empreendimento, pode afetar de forma adversa as atividades da Companhia e/ou de suas subsidiárias.

7.6 - RECEITAS RELEVANTES PROVENIENTES DO EXTERIOR
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A Companhia não obtém receitas relevantes em outros países que não o Brasil.

7.7 - EFEITOS DA REGULAÇÃO ESTRANGEIRA NAS ATIVIDADES
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Dado que a Companhia não obtém receitas relevantes em outros países que não o Brasil, este item não é aplicável à
Companhia.

7.8 - POLÍTICAS SOCIOAMBIENTAIS
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a. Indicar se a companhia divulga informações sociais e ambientais
Não, entretanto em 2007 a Companhia se tornou membro fundadora do Green Building Council Brasil (GBC Brasil),
instituição que promove a construção sustentável no país, apoiando a transformação de toda cadeia produtiva do setor. A
associação brasileira é representante oficial do World Green Building Council (WGBC).
Em 2008, com o ingresso da Companhia no Pacto Global das Nações Unidas, a empresa confirmou seu comprometimento
de alinhar, cada vez em maior escala, suas estratégias e operações aos dez princípios universalmente aceitos nas áreas de
direitos humanos, direitos do trabalho, meio ambiente e combate à corrupção.
Em 2009, a Companhia filiou-se ainda ao Conselho Brasileiro de Construção Sustentável (CBCS), resultado da articulação
entre lideranças empresariais, pesquisadores, profissionais e formadores de opinião, com objetivo de estimular o setor da
construção a adotar práticas que melhorem a qualidade de vida dos usuários, trabalhadores e ambiente que cerca as
edificações. Os dirigentes da Companhia acreditam que a melhor forma de apoiar a disseminação de práticas sustentáveis
no segmento em que atua é por meio de sua participação ativa em organizações comprometidas com essas causas.
Todos os empreendimentos desenvolvidos pela CCP, nos 2 segmentos de atuação – shoppings e edifícios corporativos seguem critérios exigidos para obtenção da certificação LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), conferido
pelo U.S. Green Building Council (USGBC). O selo atesta que os edifícios cumprem os requisitos exigidos para construções
sustentáveis. A CCP possui 8 empreendimentos certificados: JK 1455 (SP) certificado LEED “Gold EB O&M”; CEO –
Corporate Executive Offices (RJ) certificado LEED “Silver Core & Shell”; Faria Lima Square (SP), JK Financial Center (SP) e
Faria Lima Financial Center (SP) certificado LEED “Silver EB O&M”; Miss Silvia Morizono (SP) certificado LEED “Gold
Core&Shell”; Shopping Cidade São Paulo (SP) certificado LEED “Gold” e Tietê Plaza Shopping (SP) certificado LEED “Silver”.
O Green Building Council Brasil (GBC Brasil), elegeu a ferramenta de certificação LEED como a mais adequada a ser
aplicada no país, em função das características do mercado brasileiro. Essa certificação é reconhecida mundialmente como
parâmetro de mensuração para construções com baixo impacto ambiental e que asseguram condições salutares de
ocupação.
b. A metodologia seguida na elaboração dessas informações
Não se aplica.
c.

Se essas informações são auditadas ou revisadas por entidade independente

Não se aplica
d. A página na rede mundial de computadores onde podem ser encontradas essas informações
A Cyrela Commercial Properties S.A. Empreendimentos e Participações disponibiliza no endereço eletrônico abaixo,
informações referentes as suas iniciativas sustentáveis:
http://ri.ccpsa.com.br/pt-br/a-companhia/sustentabilidade/

7.9 - OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES
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Não existem outras informações relevantes sobre este item “7”.

8.1 - AQUISIÇÃO/ALIENAÇÃO ATIVO RELEVANTE
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A Companhia não adquiriu ou alienou qualquer ativo relevante que não se enquadre como operação normal nos negócios
da Companhia durante os três últimos exercícios sociais.

8.2 - ALTERAÇÕES NA CONDUÇÃO DOS NEGÓCIOS
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Não houve alterações significativas na forma de condução dos negócios da Companhia durante os três últimos exercícios
sociais.

8.3 - CONTRATOS RELEVANTES
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A Companhia e suas controladas não celebraram contratos não diretamente relacionados com suas atividades operacionais
durante os três últimos exercícios sociais.

8.4 - OUTRAS INF. RELEV. - NEGÓCIOS EXTRAORD.
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Não existem outras informações relevantes sobre este item “8”.

9.1 - BENS DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE RELEVANTES - OUTROS
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No curso normal dos nossos negócios, realizamos investimentos relevantes em ativos imobilizados. Os terrenos adquiridos
por nós para a realização de empreendimentos, assim como os empreendimentos concluídos, são registrados em nosso
balanço patrimonial na conta imobilizado.
Segue abaixo lista dos ativos imobilizados relevantes em 31 de dezembro de 2017:

Em 31 de dezembro de 2017

Ativos

UF

Saldo 2017
(R$ Mil)

Edifícios e Construções
Edifício Suarez Trade

BA

5.180

Brasilinvest

SP

3.147

Brasílio Machado

SP

4.407

CEO

RJ

22.046

Condomínio Verbo Divino

SP

7.010

Corporate Park

SP

3.096

Edifício Leblon Corporate

RJ

1.598

Edifício Miss Silvia Morizono

SP

200.138

Faria Lima Financial Center

SP

45.373

Faria Lima Square

SP

55.243

Grand Plaza Shopping

SP

113.753

ITM

SP

15.296

JK 1455

SP

35.511

JK Financial Center

SP

9.369

Nova SP

SP

8.744

Shopping Cerrado

GO

130.098

Shopping Cidade SP

SP

514.669

Shopping D

SP

31.066

Shopping Metropolitano Barra

RJ

398.436

Tamboré I

SP

18.256

Tiete Plaza Shopping

SP

104.127

9.1 - BENS DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE RELEVANTES / 9.1.a - ATIVOS IMOBILIZADOS
Edifício Suarez Trade
País de localização:

Brasil

UF de localização:

Bahia

Município de
localização:

Salvador

Tipo de propriedade:

Própria

País de localização:

Brasil

UF de localização:

Rio de Janeiro

Município de
localização:

Rio de Janeiro

Tipo de propriedade:

Própria

País de localização:

Brasil

UF de localização:

São Paulo

Município de
localização:

São Paulo

Tipo de propriedade:

Própria

País de localização:

Brasil

UF de localização:

Rio de Janeiro

Município de
localização:

Rio de Janeiro

Tipo de propriedade:

Própria

País de localização:

Brasil

UF de localização:

São Paulo

Município de
localização:

São Paulo

Tipo de propriedade:

Própria

País de localização:

Brasil

UF de localização:

São Paulo

Município de
localização:

São Paulo

Tipo de propriedade:

Própria

País de localização:

Brasil

UF de localização:

São Paulo

Município de
localização:

São Paulo

Tipo de propriedade:

Própria

Edifício Leblon Corporate

BrasilInvest

CEO

Condomínio Verbo Divino

Edifício Corporate Park

Edifício Nova São Paulo

Edifício Faria Lima Financial Center
País de localização:

Brasil

UF de localização:

São Paulo

Município de
localização:

São Paulo

Tipo de propriedade:

Própria

Edifício Faria Lima Square
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País de localização:

Brasil

UF de localização:

São Paulo

Município de
localização:

São Paulo

Tipo de propriedade:

Própria

País de localização:

Brasil

UF de localização:

São Paulo

Município de
localização:

Santo André

Tipo de propriedade:

Própria

País de localização:

Brasil

UF de localização:

São Paulo

Município de
localização:

São Paulo

Tipo de propriedade:

Própria

País de localização:

Brasil

UF de localização:

São Paulo

Município de
localização:

São Paulo

Tipo de propriedade:

Própria

Grand Plaza Shopping

ITM Centro Multifuncional

Edifício JK 1455

Edifício JK Financial Center
País de localização:

Brasil

UF de localização:

São Paulo

Município de
localização:

São Paulo

Tipo de propriedade:

Própria

Edifício Miss Silvia Morizono
País de localização:

Brasil

UF de localização:

São Paulo

Município de
localização:

São Paulo

Tipo de propriedade:

Própria

País de localização:

Brasil

UF de localização:

São Paulo

Município de
localização:

São Paulo

Tipo de propriedade:

Própria

País de localização:

Brasil

UF de localização:

São Paulo

Município de
localização:

São Paulo

Tipo de propriedade:

Própria

Brasil

UF de localização:

São Paulo

Shopping D

Tamboré I

Brasílio Machado
País de localização:
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Município de
localização:

São Paulo

Tipo de propriedade:

Própria

País de localização:

Brasil

UF de localização:

Goiás

Município de
localização:

Goiânia

Tipo de propriedade:

Própria

País de localização:

Brasil

UF de localização:

São Paulo

Município de
localização:

São Paulo

Tipo de propriedade:

Própria

Shopping Cerrado

Benfeitorias em imóveis

Maquinas e Equipamentos
País de localização:

Brasil

UF de localização:

São Paulo

Município de
localização:

São Paulo

Tipo de propriedade:

Própria

País de localização:

Brasil

UF de localização:

São Paulo

Município de
localização:

São Paulo

Tipo de propriedade:

Própria

País de localização:

Brasil

UF de localização:

São Paulo

Município de
localização:

São Paulo

Tipo de propriedade:

Própria

Móveis e utensílios

Instalações

Equipamentos de processamento de dados
País de localização:

Brasil

UF de localização:

São Paulo

Município de
localização:

São Paulo

Tipo de propriedade:

Própria

País de localização:

Brasil

UF de localização:

São Paulo

Município de
localização:

São Paulo

Tipo de propriedade:

Própria

País de localização:

Brasil

UF de localização:

São Paulo

Município de
localização:

São Paulo

Tipo de propriedade:

Própria

Software e Hardware

Shopping Cidade SP
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Tiete Plaza Shopping
País de localização:

Brasil

UF de localização:

São Paulo

Município de
localização:

São Paulo

Tipo de propriedade:

Própria

Shopping Metropolitano Barra
País de localização:

Brasil

UF de localização:

Rio de Janeiro

Município de
localização:

Rio de Janeiro

Tipo de propriedade:

Própria
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9.1 - BENS DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE RELEVANTES / 9.1.b - ATIVOS INTANGÍVEIS
Tipo de ativo

Marcas

Descrição do ativo

Shopping Metropolitano Barra

Território atingido
Duração

10 anos

Eventos que podem causar a perda dos direitos

No âmbito administrativo (junto ao Instituto Nacional da Propriedade
Industrial - INPI), os pedidos de registro de marca que estão sob
análise do INPI podem ser negados. Ademais, mesmo em relação aos
registros de marca já concedidos, não é possível assegurar que
terceiros (ou o próprio INPI) não tentem contestar nossos registros,
como por exemplo através de processos de nulidade, na hipótese de
um registro ter sido concedido em desacordo com a Lei 9.279/96 ou,
ainda, através de requerimentos de caducidade, parcial ou total, na
hipótese da marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular do registro
de diversas de suas marcas, também não é possível assegurar que
terceiros não venham a alegar que a Companhia está violando seus
direitos de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

Consequência da perda dos direitos

A perda dos direitos sobre as marcas implica a impossibilidade de
impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou semelhantes para
assinalar, inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma vez que o
titular deixa de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal. Existe
ainda, a possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais na esfera
penal e cível, por uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros.

Tipo de ativo

Marcas

Descrição do ativo

Park Place

Território atingido
Duração

10 anos

Eventos que podem causar a perda dos direitos

No âmbito administrativo (junto ao Instituto Nacional da Propriedade
Industrial - INPI), os pedidos de registro de marca que estão sob
análise do INPI podem ser negados. Ademais, mesmo em relação aos
registros de marca já concedidos, não é possível assegurar que
terceiros (ou o próprio INPI) não tentem contestar nossos registros,
como por exemplo através de processos de nulidade, na hipótese de
um registro ter sido concedido em desacordo com a Lei 9.279/96 ou,
ainda, através de requerimentos de caducidade, parcial ou total, na
hipótese da marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular do registro
de diversas de suas marcas, também não é possível assegurar que
terceiros não venham a alegar que a Companhia está violando seus
direitos de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.
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Consequência da perda dos direitos

A perda dos direitos sobre as marcas implica a impossibilidade de
impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou semelhantes para
assinalar, inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma vez que o
titular deixa de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal. Existe
ainda, a possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais na esfera
penal e cível, por uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros.

Tipo de ativo

Marcas

Descrição do ativo

Shopping Cerrado

Território atingido
Duração

Não concedida

Eventos que podem causar a perda dos direitos

No âmbito administrativo (junto ao Instituto Nacional da Propriedade
Industrial - INPI), os pedidos de registro de marca que estão sob
análise do INPI podem ser negados. Ademais, mesmo em relação aos
registros de marca já concedidos, não é possível assegurar que
terceiros (ou o próprio INPI) não tentem contestar nossos registros,
como por exemplo através de processos de nulidade, na hipótese de
um registro ter sido concedido em desacordo com a Lei 9.279/96 ou,
ainda, através de requerimentos de caducidade, parcial ou total, na
hipótese da marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular do registro
de diversas de suas marcas, também não é possível assegurar que
terceiros não venham a alegar que a Companhia está violando seus
direitos de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

Consequência da perda dos direitos

A perda dos direitos sobre as marcas implica a impossibilidade de
impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou semelhantes para
assinalar, inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma vez que o
titular deixa de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal. Existe
ainda, a possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais na esfera
penal e cível, por uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros.

Tipo de ativo

Marcas

Descrição do ativo

Shopping D

Território atingido
Duração

10 anos

Powered by MZiQ

Eventos que podem causar a perda dos direitos

No âmbito administrativo (junto ao Instituto Nacional da Propriedade
Industrial - INPI), os pedidos de registro de marca que estão sob
análise do INPI podem ser negados. Ademais, mesmo em relação aos
registros de marca já concedidos, não é possível assegurar que
terceiros (ou o próprio INPI) não tentem contestar nossos registros,
como por exemplo através de processos de nulidade, na hipótese de
um registro ter sido concedido em desacordo com a Lei 9.279/96 ou,
ainda, através de requerimentos de caducidade, parcial ou total, na
hipótese da marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular do registro
de diversas de suas marcas, também não é possível assegurar que
terceiros não venham a alegar que a Companhia está violando seus
direitos de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

Consequência da perda dos direitos

A perda dos direitos sobre as marcas implica a impossibilidade de
impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou semelhantes para
assinalar, inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma vez que o
titular deixa de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal. Existe
ainda, a possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais na esfera
penal e cível, por uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros.

Tipo de ativo

Marcas

Descrição do ativo

Tietê Plaza Shopping

Território atingido
Duração

10 anos

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Mesmo em relação aos registros de marca já concedidos, não é
possível assegurar que terceiros (ou o próprio INPI) não tentem
contestar nossos registros, como por exemplo através de processos de
nulidade, na hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo
com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar sendo
utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os produtos ou
serviços contidos no certificado de registro. No âmbito judicial, embora
a Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
também não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade intelectual
e eventualmente obtenham alguma vitória.

Consequência da perda dos direitos

A perda dos direitos sobre as marcas implica a impossibilidade de
impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou semelhantes para
assinalar, inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma vez que o
titular deixa de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal. Existe
ainda, a possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais na esfera
penal e cível, por uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros.

Tipo de ativo

Marcas

Descrição do ativo

CCP

Território atingido
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Duração

10 anos

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Mesmo em relação aos registros demarca já concedidos, não é
possível assegurar que terceiros (ou o próprio INPI) não tentem
contestar nossos registros, como por exemplo através de processos de
nulidade, na hipótese deum registro ter sido concedido em desacordo
com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar sendo
utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os produtos ou
serviços contidos no certificado de registro. No âmbito judicial, embora
a Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
também não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade intelectual
e eventualmente obtenham alguma vitória.

Consequência da perda dos direitos

A perda dos direitos sobre as marcas implica a impossibilidade de
impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou semelhantes para
assinalar, inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma vez que o
titular deixa de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal. Existe
ainda, a possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais na esfera
penal e cível, por uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros.

Tipo de ativo

Marcas

Descrição do ativo

CCP Leasing Malls

Território atingido
Duração

Não concedida

Eventos que podem causar a perda dos direitos

No âmbito administrativo (junto ao Instituto Nacional da Propriedade
Industrial - INPI), os pedidos de registro de marca que estão sob
análise do INPI podem ser negados. Ademais, mesmo em relação aos
registros de marca já concedidos, não é possível assegurar que
terceiros (ou o próprio INPI) não tentem contestar nossos registros,
como por exemplo através de processos de nulidade, na hipótese de
um registro ter sido concedido em desacordo com a Lei 9.279/96 ou,
ainda, através de requerimentos de caducidade, parcial ou total, na
hipótese da marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular do registro
de diversas de suas marcas, também não é possível assegurar que
terceiros não venham a alegar que a Companhia está violando seus
direitos de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

Consequência da perda dos direitos

A perda dos direitos sobre as marcas implica a impossibilidade de
impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou semelhantes para
assinalar, inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma vez que o
titular deixa de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal. Existe
ainda, a possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais na esfera
penal e cível, por uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros.

Tipo de ativo

Marcas

Descrição do ativo

Grand Plaza Shopping
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Território atingido
Duração

10 anos

Eventos que podem causar a perda dos direitos

No âmbito administrativo (junto ao Instituto Nacional da Propriedade
Industrial - INPI), os pedidos de registro de marca que estão sob
análise do INPI podem ser negados. Ademais, mesmo em relação aos
registros de marca já concedidos, não é possível assegurar que
terceiros (ou o próprio INPI) não tentem contestar nossos registros,
como por exemplo através de processos de nulidade, na hipótese de
um registro ter sido concedido em desacordo com a Lei 9.279/96 ou,
ainda, através de requerimentos de caducidade, parcial ou total, na
hipótese da marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular do registro
de diversas de suas marcas, também não é possível assegurar que
terceiros não venham a alegar que a Companhia está violando seus
direitos de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

Consequência da perda dos direitos

A perda dos direitos sobre as marcas implica a impossibilidade de
impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou semelhantes para
assinalar, inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma vez que o
titular deixa de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal. Existe
ainda, a possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais na esfera
penal e cível, por uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros.

Tipo de ativo

Marcas

Descrição do ativo

Shopping Cidade São Paulo

Território atingido
Duração

Não Concedida

Eventos que podem causar a perda dos direitos

No âmbito administrativo (junto ao Instituto Nacional da Propriedade
Industrial - INPI), os pedidos de registro de marca que estão sob
análise do INPI podem ser negados. Ademais, mesmo em relação aos
registros de marca já concedidos, não é possível assegurar que
terceiros (ou o próprio INPI) não tentem contestar nossos registros,
como por exemplo através de processos de nulidade, na hipótese de
um registro ter sido concedido em desacordo com a Lei 9.279/96 ou,
ainda, através de requerimentos de caducidade, parcial ou total, na
hipótese da marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular do registro
de diversas de suas marcas, também não é possível assegurar que
terceiros não venham a alegar que a Companhia está violando seus
direitos de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

Consequência da perda dos direitos

A perda dos direitos sobre as marcas implica a impossibilidade de
impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou semelhantes para
assinalar, inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma vez que o
titula deixa de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal. Existe
ainda, a possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais na esfera
penal e cível, por uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros.
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Tipo de ativo

Marcas

Descrição do ativo

ITM Expo

Território atingido
Duração

10 anos

Eventos que podem causar a perda dos direitos

No âmbito administrativo (junto ao Instituto Nacional da Propriedade
Industrial - INPI), os pedidos de registro de marca que estão sob
análise do INPI podem ser negados. Ademais, mesmo em relação aos
registros de marca já concedidos, não é possível assegurar que
terceiros (ou o próprio INPI) não tentem contestar nossos registros,
como por exemplo através de processos de nulidade, na hipótese de
um registro ter sido concedido em desacordo com a Lei 9.279/96 ou,
ainda, através de requerimentos de caducidade, parcial ou total, na
hipótese da marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular do registro
de diversas de suas marcas, também não é possível assegurar que
terceiros não venham a alegar que a Companhia está violando seus
direitos de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

Consequência da perda dos direitos

A perda dos direitos sobre as marcas implica a impossibilidade de
impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou semelhantes para
assinalar, inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma vez que o
titular deixa de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal. Existe
ainda, a possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais na esfera
penal e cível, por uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros.

Tipo de ativo

Marcas

Descrição do ativo

ON

Território atingido
Duração

Não concedida

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Mesmo em relação aos registros de marca já concedidos, não é
possível assegurar que terceiros (ou o próprio INPI) não tentem
contestar nossos registros, como por exemplo através de processos de
nulidade, na hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo
com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar sendo
utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os produtos ou
serviços contidos no certificado de registro. No âmbito judicial, embora
a Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
também não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade intelectual
e eventualmente obtenham alguma vitória.

Consequência da perda dos direitos

A perda dos direitos sobre as marcas implica a impossibilidade de
impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou semelhantes para
assinalar, inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma vez que o
titular deixa de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal. Existe
ainda, a possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais na esfera
penal e cível, por uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros.
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9.1 - BENS DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE RELEVANTES / 9.1.c - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES

Razão Social
Aquarius Empreendimentos e Participações Ltda
CNPJ:

03.417.087/0001-95

Tipo de Sociedade:

Controlada

País da Sede:

Brasil

UF da Sede:

SP

Município da Sede:

São Paulo

Descrição das Atividades
desenvolvidas:

Incorporação, locação, vendas, adm. de imóveis próprios e participação em
outras atividades com o mesmo objetivo.

Participação do Emissor:

66,57

Possui Registro na CVM:

Não

Razões para Aquis. e Man.
de tal Part.:

Desenvolvimento de nossas atividades de incorporação imobiliária.

Código CVM:

Valor Mercado
Data:

Valor Contábil
Data:

31/12/2017

Valor (Real/Unidade):

0,00

Valor (Real/Unidade):

93.479.648,44

Data de Encerramento

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2015

Valor Contábil (Variação %)

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Valor Mercado (Variação %)

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Montante de Dividendos
Recebidos (Real/Unidade)

0,00

0,00

0,00

0,00
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Razão Social
CCP ACÁCIA Empreendimentos Imobiliários Ltda
CNPJ:

10.551.311/0001-00

Tipo de Sociedade:

Controlada

País da Sede:

Brasil

UF da Sede:

SP

Município da Sede:

São Paulo

Descrição das Atividades
desenvolvidas:

Incorporação, Locação, Vendas, Adm. de imóveis próprios e Participação em
outras atividades com o mesmo objetivo.

Participação do Emissor:

100,00

Possui Registro na CVM:

Não

Razões para Aquis. e Man.
de tal Part.:

Desenvolvimento de nossas atividades

Código CVM:

Valor Mercado
Data:

Valor Contábil
Data:

31/12/2017

Valor (Real/Unidade):

0,00

Valor (Real/Unidade):

17.253.882,12

Data de Encerramento

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2015

Valor Contábil (Variação %)

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Valor Mercado (Variação %)

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Montante de Dividendos
Recebidos (Real/Unidade)

0,00

0,00

0,00

0,00
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Razão Social
CCP AÇUCENA Empreendimentos Imobiliarios Ltda
CNPJ:

17.432.799/0001-98

Tipo de Sociedade:

Controlada

País da Sede:

Brasil

UF da Sede:

SP

Município da Sede:

São Paulo

Descrição das Atividades
desenvolvidas:

Incorporação, locação, vendas, adm. de imóveis próprios e participação em
outras atividades com o mesmo objetivo.

Participação do Emissor:

66,57

Possui Registro na CVM:

Não

Razões para Aquis. e Man.
de tal Part.:

Desenvolvimento de nossas atividades

Código CVM:

Valor Mercado
Data:

Valor Contábil
Data:

31/12/2017

Valor (Real/Unidade):

0,00

Valor (Real/Unidade):

11.667.209,41

Data de Encerramento

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2015

Valor Contábil (Variação %)

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Valor Mercado (Variação %)

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Montante de Dividendos
Recebidos (Real/Unidade)

0,00

0,00

0,00

0,00
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Razão Social
CCP Administração de Propriedades LTDA
CNPJ:

02.839.383/0001-11

Tipo de Sociedade:

Controlada

País da Sede:

Brasil

UF da Sede:

SP

Município da Sede:

São Paulo

Descrição das Atividades
desenvolvidas:

Incorporação, adm. de propriedades imobiliárias e centros comerciais de
compras; consultoria e assessoria em interm. imobiliária e arrendamento,
exploração e adm de área para estacionamento de veículos.

Participação do Emissor:

100,00

Possui Registro na CVM:

Não

Razões para Aquis. e Man.
de tal Part.:

Desenvolvimento de nossas atividades de incorporadora.

Código CVM:

Valor Mercado
Data:

Valor Contábil
Data:

31/12/2017

Valor (Real/Unidade):

0,00

Valor (Real/Unidade):

10.006.874,04

Data de Encerramento

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2015

Valor Contábil (Variação %)

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Valor Mercado (Variação %)

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Montante de Dividendos
Recebidos (Real/Unidade)

0,00

0,00

0,00

0,00
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Razão Social
CCP ALECRIM Empreendimentos Imobiliários Ltda
CNPJ:

17.799.882/0001-08

Tipo de Sociedade:

Controlada

País da Sede:

Brasil

UF da Sede:

SP

Município da Sede:

São Paulo

Descrição das Atividades
desenvolvidas:

Incorporação, locação, vendas, adm. de imóveis próprios e participação em
outras atividades com o mesmo objetivo.

Participação do Emissor:

66,57

Possui Registro na CVM:

Não

Razões para Aquis. e Man.
de tal Part.:

Desenvolvimento de nossas atividades

Código CVM:

Valor Mercado
Data:

Valor Contábil
Data:

31/12/2017

Valor (Real/Unidade):

0,00

Valor (Real/Unidade):

5.206.515,04

Data de Encerramento

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2015

Valor Contábil (Variação %)

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Valor Mercado (Variação %)

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Montante de Dividendos
Recebidos (Real/Unidade)

0,00

0,00

0,00

0,00
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Razão Social
CCP AMBAR Empreendimentos Imobiliários Ltda
CNPJ:

17.799.200/0001-59

Tipo de Sociedade:

Controlada

País da Sede:

Brasil

UF da Sede:

SP

Município da Sede:

São Paulo

Descrição das Atividades
desenvolvidas:

Incorporação, locação, vendas, adm. de imóveis próprios e participação em
outras atividades com o mesmo objetivo.

Participação do Emissor:

66,57

Possui Registro na CVM:

Não

Razões para Aquis. e Man.
de tal Part.:

Desenvolvimento de nossas atividades

Código CVM:

Valor Mercado
Data:

Valor Contábil
Data:

31/12/2017

Valor (Real/Unidade):

0,00

Valor (Real/Unidade):

14.104.019,21

Data de Encerramento

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2015

Valor Contábil (Variação %)

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Valor Mercado (Variação %)

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Montante de Dividendos
Recebidos (Real/Unidade)

0,00

0,00

0,00

0,00

Powered by MZiQ

Razão Social
CCP AURORA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A.
CNPJ:

11.392.786/0001-56

Tipo de Sociedade:

Controlada

País da Sede:

Brasil

UF da Sede:

SP

Município da Sede:

São Paulo

Descrição das Atividades
desenvolvidas:

Incorporação, locação, vendas, adm. de imóveis próprios.

Participação do Emissor:

66,57

Possui Registro na CVM:

Não

Razões para Aquis. e Man.
de tal Part.:

Desenvolvimento de nossas atividades

Código CVM:

Valor Mercado
Data:

Valor Contábil
Data:

31/12/2017

Valor (Real/Unidade):

0,00

Valor (Real/Unidade):

68.189.571,11

Data de Encerramento

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2015

Valor Contábil (Variação %)

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Valor Mercado (Variação %)

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Montante de Dividendos
Recebidos (Real/Unidade)

0,00

0,00

0,00

0,00
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Razão Social
CCP Bromélia Empreend. Imob. Ltda
CNPJ:

10.551.324/0001-71

Tipo de Sociedade:

Controlada

País da Sede:

Brasil

UF da Sede:

SP

Município da Sede:

São Paulo

Descrição das Atividades
desenvolvidas:

Aquisição, propriedade, gestão, desenv., construção, locação e alienação de
imóveis para escritórios, varejo, e/ou industriais.

Participação do Emissor:

25,00

Possui Registro na CVM:

Não

Razões para Aquis. e Man.
de tal Part.:

Desenvolvimento de nossas atividades.

Código CVM:

Valor Mercado
Data:

Valor Contábil
Data:

31/12/2017

Valor (Real/Unidade):

0,00

Valor (Real/Unidade):

96.619.405,76

Data de Encerramento

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2015

Valor Contábil (Variação %)

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Valor Mercado (Variação %)

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Montante de Dividendos
Recebidos (Real/Unidade)

0,00

0,00

0,00

0,00
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Razão Social
CCP CALIANDRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
CNPJ:

11.392.899/0001-51

Tipo de Sociedade:

Controlada

País da Sede:

Brasil

UF da Sede:

SP

Município da Sede:

São Paulo

Descrição das Atividades
desenvolvidas:

Investimento de capital por meio de sociedades brasileiras em investimentos
em imóveis para escritórios, shopping centers; aquisição, gestão,
desenvolvimento, construção, locação e alienação de tais investimentos;
participação em outras sociedades com o mesmo objetivo.

Participação do Emissor:

62,50

Possui Registro na CVM:

Não

Razões para Aquis. e Man.
de tal Part.:

Desenvolvimento de nossas atividades

Código CVM:

Valor Mercado
Data:

Valor Contábil
Data:

31/12/2017

Valor (Real/Unidade):

0,00

Valor (Real/Unidade):

162.921.976,58

Data de Encerramento

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2015

Valor Contábil (Variação %)

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Valor Mercado (Variação %)

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Montante de Dividendos
Recebidos (Real/Unidade)

0,00

0,00

0,00

0,00

Powered by MZiQ

Razão Social
CCP CERRADO Empreendimentos Imobiliários S/A
CNPJ:

13.619.137/0001-70

Tipo de Sociedade:

Controlada

País da Sede:

Brasil

UF da Sede:

SP

Município da Sede:

São Paulo

Descrição das Atividades
desenvolvidas:

Incorporação, locação, vendas, adm. de imóveis próprios, outras sociedades
de participação, exceto holding e lojas de departamentos ou magazines.

Participação do Emissor:

53,12

Possui Registro na CVM:

Não

Razões para Aquis. e Man.
de tal Part.:

Desenvolvimento de nossas atividades

Código CVM:

Valor Mercado
Data:

Valor Contábil
Data:

31/12/2017

Valor (Real/Unidade):

0,00

Valor (Real/Unidade):

260.877.302,95

Data de Encerramento

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2015

Valor Contábil (Variação %)

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Valor Mercado (Variação %)

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Montante de Dividendos
Recebidos (Real/Unidade)

0,00

0,00

0,00

0,00

Powered by MZiQ

Razão Social
CCP EUCALIPTO Empreendimentos Imobiliários Ltda
CNPJ:

10.551.308/0001-89

Tipo de Sociedade:

Controlada

País da Sede:

Brasil

UF da Sede:

SP

Município da Sede:

São Paulo

Descrição das Atividades
desenvolvidas:

Incorporação, Locação, Vendas, Adm. de imóveis próprios e Participação em
outras atividades com o mesmo objetivo.

Participação do Emissor:

100,00

Possui Registro na CVM:

Não

Razões para Aquis. e Man.
de tal Part.:

Desenvolvimento de nossas atividades

Código CVM:

Valor Mercado
Data:

Valor Contábil
Data:

31/12/2017

Valor (Real/Unidade):

0,00

Valor (Real/Unidade):

25.385.589,61

Data de Encerramento

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2015

Valor Contábil (Variação %)

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Valor Mercado (Variação %)

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Montante de Dividendos
Recebidos (Real/Unidade)

0,00

0,00

0,00

0,00

Powered by MZiQ

Razão Social
CCP LARANJEIRA Empreendimentos Imobiliários Ltda
CNPJ:

18.180.376/0001-90

Tipo de Sociedade:

Controlada

País da Sede:

Brasil

UF da Sede:

SP

Município da Sede:

São Paulo

Descrição das Atividades
desenvolvidas:

Compra, venda, locação, oneração e exploração de imóveis próprios;
administração de empreendimentos de imóveis próprios e a participação em
outras sociedades de qualquer natureza.

Participação do Emissor:

100,00

Possui Registro na CVM:

Não

Razões para Aquis. e Man.
de tal Part.:

Desenvolvimento de nossas atividades

Código CVM:

Valor Mercado
Data:

Valor Contábil
Data:

31/12/2017

Valor (Real/Unidade):

0,00

Valor (Real/Unidade):

31.762.902,07

Data de Encerramento

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2015

Valor Contábil (Variação %)

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Valor Mercado (Variação %)

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Montante de Dividendos
Recebidos (Real/Unidade)

0,00

0,00

0,00

0,00
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Razão Social
CCP LILAC Empreendimentos Imobiliários Ltda
CNPJ:

20.591.466/0001-16

Tipo de Sociedade:

Controlada

País da Sede:

Brasil

UF da Sede:

SP

Município da Sede:

São Paulo

Descrição das Atividades
desenvolvidas:

Compra, venda, locação, oneração e exploração de imóveis próprios;
administração de empreendimentos de imóveis próprios e a participação em
outras sociedades de qualquer natureza.

Participação do Emissor:

100,00

Possui Registro na CVM:

Não

Razões para Aquis. e Man.
de tal Part.:

Desenvolvimento de nossas atividades

Código CVM:

Valor Mercado
Data:

Valor Contábil
Data:

31/12/2017

Valor (Real/Unidade):

0,00

Valor (Real/Unidade):

16.558.824,14

Data de Encerramento

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2015

Valor Contábil (Variação %)

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Valor Mercado (Variação %)

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Montante de Dividendos
Recebidos (Real/Unidade)

0,00

0,00

0,00

0,00
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Razão Social
CCP MAGNÓLIA Empreendimentos Imobiliários Ltda
CNPJ:

10.551.329/0001-02

Tipo de Sociedade:

Controlada

País da Sede:

Brasil

UF da Sede:

SP

Município da Sede:

São Paulo

Descrição das Atividades
desenvolvidas:

Investimentos Imobiliários de qualquer natureza; compra, venda, locação,
oneração e exploração de imóveis próprios; administração de
empreendimentos de imóveis próprios e a participação em outras sociedades
com o mesmo objetivo.

Participação do Emissor:

100,00

Possui Registro na CVM:

Não

Razões para Aquis. e Man.
de tal Part.:

Desenvolvimento de nossas atividades

Código CVM:

Valor Mercado
Data:

Valor Contábil
Data:

31/12/2017

Valor (Real/Unidade):

0,00

Valor (Real/Unidade):

422.587.386,30

Data de Encerramento

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2015

Valor Contábil (Variação %)

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Valor Mercado (Variação %)

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Montante de Dividendos
Recebidos (Real/Unidade)

0,00

0,00

0,00

0,00
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Razão Social
CCP Marfim Empreend. Imob. Ltda
CNPJ:

09.597.890/0001-35

Tipo de Sociedade:

Controlada

País da Sede:

Brasil

UF da Sede:

SP

Município da Sede:

São Paulo

Descrição das Atividades
desenvolvidas:

Incorporação, Locação, Vendas, Adm. de imóveis próprios e Participação em
outras atividades com o mesmo objetivo.

Participação do Emissor:

25,00

Possui Registro na CVM:

Não

Razões para Aquis. e Man.
de tal Part.:

Desenvolvimento de nossas atividades.

Código CVM:

Valor Mercado
Data:

Valor Contábil
Data:

31/12/2017

Valor (Real/Unidade):

0,00

Valor (Real/Unidade):

294.383.493,67

Data de Encerramento

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2015

Valor Contábil (Variação %)

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Valor Mercado (Variação %)

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Montante de Dividendos
Recebidos (Real/Unidade)

0,00

0,00

0,00

0,00
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Razão Social
CCP MÁRMORE Empreendimentos Imobiliários Ltda
CNPJ:

17.799.901/0001-98

Tipo de Sociedade:

Controlada

País da Sede:

Brasil

UF da Sede:

SP

Município da Sede:

São Paulo

Descrição das Atividades
desenvolvidas:

Compra e venda de imóveis próprios, alugueis de imóveis próprios, outras
sociedades de participação, exceto holding

Participação do Emissor:

66,57

Possui Registro na CVM:

Não

Razões para Aquis. e Man.
de tal Part.:

Desenvolvimento de nossas atividades

Código CVM:

Valor Mercado
Data:

Valor Contábil
Data:

31/12/2017

Valor (Real/Unidade):

0,00

Valor (Real/Unidade):

2.936.186,19

Data de Encerramento

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2015

Valor Contábil (Variação %)

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Valor Mercado (Variação %)

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Montante de Dividendos
Recebidos (Real/Unidade)

0,00

0,00

0,00

0,00

Powered by MZiQ

Razão Social
CCP Mogno Empreend. Imob. Ltda
CNPJ:

09.597.871/0001-09

Tipo de Sociedade:

Controlada

País da Sede:

Brasil

UF da Sede:

SP

Município da Sede:

São Paulo

Descrição das Atividades
desenvolvidas:

Incorporação, Locação, Vendas, Adm. de imóveis próprios e Participação em
outras atividades com o mesmo objetivo.

Participação do Emissor:

99,99

Possui Registro na CVM:

Não

Razões para Aquis. e Man.
de tal Part.:

Desenvolvimento de nossas atividades

Código CVM:

Valor Mercado
Data:

Valor Contábil
Data:

31/12/2017

Valor (Real/Unidade):

0,00

Valor (Real/Unidade):

494.880,44

Data de Encerramento

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2015

Valor Contábil (Variação %)

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Valor Mercado (Variação %)

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Montante de Dividendos
Recebidos (Real/Unidade)

0,00

0,00

0,00

0,00
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Razão Social
CCP NORDESTE Empreendimentos Imobiliários Ltda
CNPJ:

09.434.012/0001-07

Tipo de Sociedade:

Controlada

País da Sede:

Brasil

UF da Sede:

SP

Município da Sede:

São Paulo

Descrição das Atividades
desenvolvidas:

Incorporação, Locação, Vendas, Adm. de imóveis próprios e Participação em
outras atividades com o mesmo objetivo.

Participação do Emissor:

66,57

Possui Registro na CVM:

Não

Razões para Aquis. e Man.
de tal Part.:

Desenvolvimento de nossas atividades

Código CVM:

Valor Mercado
Data:

Valor Contábil
Data:

31/12/2017

Valor (Real/Unidade):

0,00

Valor (Real/Unidade):

9.701.190,10

Data de Encerramento

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2015

Valor Contábil (Variação %)

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Valor Mercado (Variação %)

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Montante de Dividendos
Recebidos (Real/Unidade)

0,00

0,00

0,00

0,00
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Razão Social
CCP Propriedades Imob. S.A.
CNPJ:

01.797.632/0001-90

Tipo de Sociedade:

Controlada

País da Sede:

Brasil

UF da Sede:

SP

Município da Sede:

São Paulo

Descrição das Atividades
desenvolvidas:

Incorporação, Locação, Vendas, Adm. de imóveis próprios e Participação em
outras atividades com o mesmo objetivo.

Participação do Emissor:

62,13

Possui Registro na CVM:

Não

Razões para Aquis. e Man.
de tal Part.:

Desenvolvimento de nossas atividades

Código CVM:

Valor Mercado
Data:

Valor Contábil
Data:

31/12/2017

Valor (Real/Unidade):

0,00

Valor (Real/Unidade):

68.059.828,25

Data de Encerramento

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2015

Valor Contábil (Variação %)

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Valor Mercado (Variação %)

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Montante de Dividendos
Recebidos (Real/Unidade)

0,00

0,00

0,00

0,00
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Razão Social
FII GRAND PLAZA SHOPPING
CNPJ:

01.201.140/0001-90

Tipo de Sociedade:

Coligada

País da Sede:

Brasil

UF da Sede:

SP

Município da Sede:

São Paulo

Descrição das Atividades
desenvolvidas:

Desenvolvimento e comercialização de empreendimentos imobiliários.

Participação do Emissor:

61,41

Possui Registro na CVM:

Não

Razões para Aquis. e Man.
de tal Part.:

Desenvolvimento de nossas atividades.

Código CVM:

Valor Mercado
Data:

Valor Contábil
Data:

31/12/2017

Valor (Real/Unidade):

0,00

Valor (Real/Unidade):

194.448.103,27

Data de Encerramento

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2015

Valor Contábil (Variação %)

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Valor Mercado (Variação %)

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Montante de Dividendos
Recebidos (Real/Unidade)

0,00

0,00

0,00

0,00
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Razão Social
Fundo Brasilio Machado Invest. Imob
CNPJ:

02.027.437/0001-44

Tipo de Sociedade:

Coligada

País da Sede:

Brasil

UF da Sede:

SP

Município da Sede:

São Paulo

Descrição das Atividades
desenvolvidas:

Aquisição de Imóvel

Participação do Emissor:

50,00

Possui Registro na CVM:

Sim

Código CVM:

00054-0

Razões para Aquis. e Man.
de tal Part.:

Desenvolvimento de nossas atividades

Valor Mercado
Data:

Valor Contábil
Data:

31/12/2017

Valor (Real/Unidade):

0,00

Valor (Real/Unidade):

9.694.101,68

Data de Encerramento

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2015

Valor Contábil (Variação %)

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Valor Mercado (Variação %)

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Montante de Dividendos
Recebidos (Real/Unidade)

0,00

0,00

0,00

0,00
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Razão Social
Fundo de investimento Imobiliário Centro Têxtil Internacional
CNPJ:

00.762.723/0001-28

Tipo de Sociedade:

Coligada

País da Sede:

Brasil

UF da Sede:

SP

Município da Sede:

São Paulo

Descrição das Atividades
desenvolvidas:

Aquisição de imóvel.

Participação do Emissor:

51,11

Possui Registro na CVM:

Sim

Código CVM:

00016-7

Razões para Aquis. e Man.
de tal Part.:

Desenvolvimento de nossas atividades.

Valor Mercado
Data:

Valor Contábil
Data:

31/12/2017

Valor (Real/Unidade):

0,00

Valor (Real/Unidade):

32.424.438,25

Data de Encerramento

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2015

Valor Contábil (Variação %)

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Valor Mercado (Variação %)

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Montante de Dividendos
Recebidos (Real/Unidade)

0,00

0,00

0,00

0,00
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Razão Social
Hatiha Comercial Imob. Ltda
CNPJ:

08.605.596/0001-65

Tipo de Sociedade:

Coligada

País da Sede:

Brasil

UF da Sede:

SP

Município da Sede:

São Paulo

Descrição das Atividades
desenvolvidas:

Incorporação, Locação, Vendas, Adm. de imóveis próprios e Participação em
outras atividades com o mesmo objetivo.

Participação do Emissor:

100,00

Possui Registro na CVM:

Não

Razões para Aquis. e Man.
de tal Part.:

Desenvolvimento de nossas atividades.

Código CVM:

Valor Mercado
Data:

Valor Contábil
Data:

31/12/2017

Valor (Real/Unidade):

0,00

Valor (Real/Unidade):

56.172.567,13

Data de Encerramento

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2015

Valor Contábil (Variação %)

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Valor Mercado (Variação %)

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Montante de Dividendos
Recebidos (Real/Unidade)

0,00

0,00

0,00

0,00
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Razão Social
MICONIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ:

11.457.701/0001-70

Tipo de Sociedade:

Controlada

País da Sede:

Brasil

UF da Sede:

SP

Município da Sede:

São Paulo

Descrição das Atividades
desenvolvidas:

Investimentos Imobiliários de qualquer natureza; compra, venda, locação,
oneração e exploração de imóveis próprios; administração de
empreendimentos de imóveis próprios e a participação em outras sociedades
com o mesmo objetivo.

Participação do Emissor:

100,00

Possui Registro na CVM:

Não

Razões para Aquis. e Man.
de tal Part.:

Desenvolvimento de nossas atividades

Código CVM:

Valor Mercado
Data:

Valor Contábil
Data:

31/12/2017

Valor (Real/Unidade):

0,00

Valor (Real/Unidade):

504.454.469,87

Data de Encerramento

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2015

Valor Contábil (Variação %)

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Valor Mercado (Variação %)

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Montante de Dividendos
Recebidos (Real/Unidade)

0,00

0,00

0,00

0,00
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Razão Social
Millenium de Invest. Imob Ltda.
CNPJ:

03.355.044/0001-22

Tipo de Sociedade:

Controlada

País da Sede:

Brasil

UF da Sede:

SP

Município da Sede:

São Paulo

Descrição das Atividades
desenvolvidas:

Incorporação, Locação, Vendas, Adm. De imóveis próprios e Participação em
outras atividades com o mesmo objetivo.

Participação do Emissor:

66,57

Possui Registro na CVM:

Não

Razões para Aquis. e Man.
de tal Part.:

Desenvolvimento de nossas atividades

Código CVM:

Valor Mercado
Data:

Valor Contábil
Data:

31/12/2017

Valor (Real/Unidade):

0,00

Valor (Real/Unidade):

105.286.462,27

Data de Encerramento

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2015

Valor Contábil (Variação %)

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Valor Mercado (Variação %)

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Montante de Dividendos
Recebidos (Real/Unidade)

0,00

0,00

0,00

0,00
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Razão Social
PARK PLACE Adminsitração de Empreitada de Lavor LTDA
CNPJ:

05.156.626/0001-05

Tipo de Sociedade:

Controlada

País da Sede:

Brasil

UF da Sede:

SP

Município da Sede:

Santo André

Descrição das Atividades
desenvolvidas:

Arrendamento, exploração e adm. de área para estacionamento de veículos e
participação em outras sociedades comerciais ou civis de qualquer natureza.

Participação do Emissor:

100,00

Possui Registro na CVM:

Não

Razões para Aquis. e Man.
de tal Part.:

Desenvolvimento de nossas atividades

Código CVM:

Valor Mercado
Data:

Valor Contábil
Data:

31/12/2017

Valor (Real/Unidade):

0,00

Valor (Real/Unidade):

3.651.293,49

Data de Encerramento

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2015

Valor Contábil (Variação %)

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Valor Mercado (Variação %)

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Montante de Dividendos
Recebidos (Real/Unidade)

0,00

0,00

0,00

0,00
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Razão Social
SHOPPING METROPOLITANO BARRA S.A.
CNPJ:

13.960.041/0001-71

Tipo de Sociedade:

Controlada

País da Sede:

Brasil

UF da Sede:

SP

Município da Sede:

São Paulo

Descrição das Atividades
desenvolvidas:

Incorporação, locação, vendas, adm. de imóveis próprios e participação em
outras atividades com o mesmo objetivo.

Participação do Emissor:

80,00

Possui Registro na CVM:

Não

Razões para Aquis. e Man.
de tal Part.:

Desenvolvimento de nossas atividades

Código CVM:

Valor Mercado
Data:

Valor Contábil
Data:

31/12/2017

Valor (Real/Unidade):

0,00

Valor (Real/Unidade):

517.726.001,13

Data de Encerramento

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2015

Valor Contábil (Variação %)

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Valor Mercado (Variação %)

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Montante de Dividendos
Recebidos (Real/Unidade)

0,00

0,00

0,00

0,00
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Razão Social
YM Investimentos Ltda
CNPJ:

10.477.332/0001-15

Tipo de Sociedade:

Controlada

País da Sede:

Brasil

UF da Sede:

SP

Município da Sede:

São Paulo

Descrição das Atividades
desenvolvidas:

Investimentos Imobiliarios de qualquer natureza; compra, venda, locação,
oneração e exploração de imóveis próprios; administração de
empreendimentos de imóveis próprios e a participação em outras sociedades
de qualquer natureza.

Participação do Emissor:

100,00

Possui Registro na CVM:

Não

Razões para Aquis. e Man.
de tal Part.:

Desenvolvimento de nossas atividades

Código CVM:

Valor Mercado
Data:

Valor Contábil
Data:

31/12/2017

Valor (Real/Unidade):

0,00

Valor (Real/Unidade):

95.009.442,18

Data de Encerramento

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2015

Valor Contábil (Variação %)

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Valor Mercado (Variação %)

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Montante de Dividendos
Recebidos (Real/Unidade)

0,00

0,00

0,00

0,00
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9.2 - OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES
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As empresas identificadas no item 9.1 acima não são listadas em bolsa, portanto não há valor de mercado da
participação.



Não houve valorização ou desvalorização do valor de mercado ou do valor contábil das participações da Companhia
nos últimos 3 exercícios sociais



A razão para manutenção de tais investimento deve-se ao desenvolvimento de nossas atividades de incorporação
imobiliária, o crescimento no setor à expectativa de seus rendimentos futuros.

10.1 - CONDIÇÕES FINANCEIRAS E PATRIMONIAIS GERAIS
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a. condições financeiras e patrimoniais gerais
A diretoria acredita que a Companhia é uma das principais empresas de investimentos e locação de imóveis comerciais na
região metropolitana de São Paulo, com foco no desenvolvimento e aquisição para locação, de edifícios corporativos de
alto padrão, shopping centers, galpões e centros de distribuição. Atualmente, possui 252 mil m² de área locável em
operação.
A Diretoria entende que a Companhia apresenta condições financeiras e patrimoniais suficientes para implementar seu
plano de negócios e cumprir suas obrigações de curto e médio prazo. Em 2017 a dívida líquida da CCP totalizou R$ 1.280
milhões, montante 36% inferior ao valor registrado ao final de 2016. Essa redução ocorreu devido o pré-pagamento de R$
730 milhões em dívidas, provenientes da venda do portfólio de galpões por R$1,13 bilhões para a Prologis.
Dívida Líquida (R$ mil) - IFRS
Endividamento

31/12/2017

31/12/2016

2017 x 2016

31/12/2015

2016 x 2015

1.621.099

2.425.147

-33,2%

2.454.847

-1,2%

Financiamentos e Empréstimos

965.956

1.507.146

-35,9%

1.606.777

-6,2%

Debêntures

694.071

954.934

-27,3%

881.667

8,3%

Partes Relacionadas

(38.928)

(36.933)

5,4%

(33.597)

9,9%

341.232

413.440

-17,5%

566.073

-27,0%

341.232

413.440

-17,5%

566.073

-27,0%

1.279.867

2.011.707

-36,4%

1.888.774

Disponibilidades
Caixa, Investimentos e Valores Mobiliários
Dívida Líquida Total

6,5%

Para melhor avaliação do nível de endividamento da Companhia, não utilizaremos o método de consolidação do IFRS.
Exposto isso, na tabela abaixo demonstramos a composição do endividamento da Companhia:

Dívida Líquida (R$ mil) - Proforma

31/12/2015

31/12/2016

31/12/2017

2.409.511

2.369.426

1.527.546

1.550.168

1.437.617

857.817

Debêntures

881.667

954.934

694.071

Partes Relacionadas

(22.324)

(23.125)

(24.342)

558.197

409.413

325.819

558.197

409.413

325.819

1.851.314

1.960.013

1.201.727

Endividamento
Financiamentos e Empréstimos

Disponibilidades
Caixa, Investimentos e Valores Mobiliários
Dívida Líquida Total

Dívida Líquida (R$ mil) - Pró Forma

31/12/2015

Dívida Líquida Total

1.960.013

1.201.727

7,58x

6,91x

2,63x

301.146

522.396

343.910

1,23x

1,84x

0,75x

1.550.168

1.437.617

857.817

6,35x

5,07x

1,88x

Dívida Líquida Corporativa / EBITDA UDM
Dívida Líquida Produção

31/12/2017

1.851.314

Dívida Líquida Total / EBITDA UDM
Dívida Líquida Corporativa

31/12/2016

Dívida Líquida Produção / EBITDA UDM

O financiamento corporativo corresponde a 0,75 vezes o EBITDA e o financiamento à produção 1,88 vezes o EBITDA.
b. estrutura de capital
A Diretoria entende que a atual estrutura de capital, mensurada pela relação entre o passivo total e o patrimônio líquido
total apresenta níveis adequados de alavancagem e de financiamento de curto e longo prazo.
Em 31 de dezembro de 2015, a estrutura de capital da Companhia era composta por 42,9% de capital próprio e 57,1% de
capital de terceiros, sendo que 46,4% eram de longo prazo. Em 31 de dezembro de 2016, a estrutura de capital da
Companhia era composta por 43,7% de capital próprio e 56,3% de capital de terceiros, sendo que 45,7% eram de longo
prazo. Em 31 de dezembro de 2017, a estrutura de capital da Companhia era composta por 51,6% de capital próprio e
48,4% de capital de terceiros, sendo que 39,3% eram de longo prazo. Na avaliação dos diretores, a CCP demostrou a
capacidade de tomar financiamentos de longo prazo, alinhados com a estrutura de capital atual da Companhia.
(Em R$ milhares, exceto %)
Passivo Total
Passivo Circulante
Exigível a Longo Prazo

2017
1.760.965
331.279

r
48,4%
9,1%

2016

r

2015

r

2.720.589

74,8%

2.771.330

57,3%

511.928

14,1%

516.869

10,7%

1.429.686

39,3%

2.208.661

60,7%

2.254.461

46,6%

Total do Patrimônio Líquido

1.878.463

51,6%

2.112.310

58,0%

2.084.853

43,1%

Passivo + Patrimonio Líquido

3.639.428

100,0%

4.832.899

132,8%

4.856.183

100,5%

Em 2017 a dívida líquida pro-forma da CCP totalizou R$ 1.202 milhões. A redução do endividamento ocorreu devido o
pré-pagamento de R$ 730 milhões em dívidas, provenientes da venda do portfólio de galpões por R$1,13 bilhões para a

Prologis. A relação entre dívida líquida total e Ebitda é de 2,63 vezes ao final de dezembro de 2016. O financiamento
corporativo corresponde a 0,75 vezes o EBITDA e o financiamento à produção 1,88 vezes o EBITDA.

Dívida Líquida (R$ mil) - Pró Forma
Dívida Líquida Total
Dívida Líquida Total / EBITDA UDM
Dívida Líquida Corporativa
Dívida Líquida Corporativa / EBITDA UDM
Dívida Líquida Produção
Dívida Líquida Produção / EBITDA UDM

31/12/2015

31/12/2016

31/12/2017

1.851.314

1.960.013

1.201.727

7,58x

6,91x

2,63x

301.146

522.396

343.910

1,23x

1,84x

0,75x

1.550.168

1.437.617

857.817

6,35x

5,07x

1,88x

c. capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos
Considerando o perfil de nosso endividamento, o nosso fluxo de caixa e nossa posição de liquidez, acreditamos que
temos liquidez e recursos de capital suficientes para cobrir os investimentos, despesas, dívidas e outros valores a serem
pagos nos próximos anos. A Companhia apresentou uma margem NOI pro-forma de 84,0%, 86,4% e 86,1% em 2017, 2016
e 2015, respectivamente. Adicionalmente, apresentou uma margem EBITDA pro-forma de 122,5%, 61,9% e 58,6% em
2017, 2016 e 2015, respectivamente. Apesar das altas margens operacionais dos últimos 3 exercícios, não é possível
garantir que tal situação continuará a ocorrer. Caso entendamos necessário contrair empréstimos adicionais para
financiar nossos investimentos e aquisições, acreditamos ter capacidade para contratá-los.
d. fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes utilizadas
Na composição do endividamento da companhia no exercício encerrado em 31/12/2015 os contratos de financiamento
para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes utilizados foram:
1.
Em 04 de maio de 2015 a Companhia contratou um Crédito Imobiliário junto ao Banco do Brasil, no montante de
R$125.000 mil, com remuneração da TR, acrescido de 9,52% ao ano, e com vencimento em 2 de janeiro de 2030;
2.
Em 30 de abril de 2015 a Companhia contratou um Crédito Imobiliário junto ao Banco Itaú, no montante de
R$104.000 mil, com remuneração da TR, acrescido de 9,85% ao ano, e com vencimento em 15 de março de 2030.
Na composição do endividamento da companhia no exercício encerrado em 31/12/2016 os contratos de financiamento
para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes utilizados foram:
1.

2.

3.

Em Julho de 2016, a Companhia concluiu a emissão de R$150 milhões em Notas Promissórias, está operação foi
coordenada pelo Banco Safra. O prazo para repagamento da operação é de 3 anos e o custo da operação é de CDI
+ 0,85% ao ano.
Em Outubro de 2016, a Companhia concluiu a sua sétima Emissão de Debêntures simples, não conversíveis em
ações da Companhia, captando R$92,0 milhões. O prazo de repagamento da operação é de 10 anos e o custo da
operação é de CDI + 1,20% ao ano.
Em Dezembro de 2016, a Companhia concluiu a sua oitava Emissão de Debêntures simples, não conversíveis em
ações da Companhia, captando R$200,0 milhões. O prazo de repagamento da operação é de 4 anos e o custo da
operação é de CDI + 2,32% ao ano. O coordenador líder da operação foi o Banco do Brasil.

Na composição do endividamento da companhia no exercício encerrado em 31/12/2017 os contratos de financiamento
para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes utilizados foram:

1.

Em junho de 2017, a Companhia concluiu a segunda emissão de notas promissórias no montante de R$
135.000.000, em operação realizada com o Banco Votorantim O prazo para pagamento é de um ano, com o
pagamento do principal e juros no vencimento. O custo da operação foi de CDI + 1,70% por ano. Em agosto de
2017, a segunda nota promissória foi pré-paga pelo montante de R$ 137.500.000 após a transação
Prologis/CPPIB.

Em 31 de dezembro de 2017, 83,9% de nossos empréstimos eram de longo prazo. Os empréstimos de curto prazo
correspondem 16,1% do endividamento total, representados basicamente via empréstimos e financiamentos e emissão
de Debêntures. Os Diretores acreditam que essas fontes de financiamento citadas estão adequadas ao perfil de
endividamento da CCP, atendendo às necessidade de capital de giro e investimentos.
e. fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes que pretende utilizar
para cobertura de deficiências de liquidez
A companhia tem como estratégia a captação de recursos por meio de contratos financeiros como cédulas de crédito
bancários, créditos imobiliários, notas promissórias e debêntures, quando necessário, os quais são empregados no
financiamento de nossas necessidades de capital de giro e investimentos em ativos não-circulantes, bem como na
manutenção de nossas disponibilidades de caixa em nível que acreditamos apropriado para o desempenho de nossas
atividades.
f.

níveis de endividamento e as características de tais dívidas, descrevendo ainda:

O nível de endividamento total da Companhia, em 31 de dezembro de 2017, era de 2,7 vezes o EBITDA dos últimos doze
meses.

i.

contratos de empréstimo e financiamento relevantes

Ao final de 2017, a CCP possuía 5 dívidas corporativas e 7 financiamentos contratados, conforme demonstrados a
seguir:
Dívida Corporativa (R$ mil) - IFRS
Tipo

Montante (R$ mil)

Saldo (R$ mil)

Debêntures

200.000

Debêntures

150.000

Debêntures

Remuneração

Juros

Vencimento

109.092

110% CDI

Trimestral / Semestral

ago-19

140.281

CDI + 1,15% a.a.

Semestral

jan-22

92.000

85.340

CDI + 1,20% a.a.

Mensal

out-26

Debêntures

200.000

200.267

CDI + 2,32% a.a.

Semestral

nov-20

Notas Promissórias

150.000

159.092

CDI + 1,15% a.a.

Bullet

jul-19

1.227.000

694.072

Vencimento

Total

Financiamento a Produção (R$ mil) - IFRS
Modalidade

Montante (R$ mil)

Saldo (R$ mil)

Remuneração

Juros

Crédito Imobiliário

20.000

11.371

TR + 10,00% a.a.

Mensal

set-21

Crédito Imobiliário

122.000

130.904

TR + 10,80% a.a.

Mensal

ago-24

Crédito Imobiliário

184.989

166.288

TR + 9,00% a.a.

Mensal

ago-28
ago-24

Crédito Imobiliário

90.000

79.824

TR + 9,20% a.a.

Mensal

Crédito Imobiliário

125.000

108.728

TR + 9,52% a.a.

Mensal

jan-30

Crédito Imobiliário

104.000

105.447

TR + 9,85% a.a.

Mensal

mar-30

350.000

363.394

TR + 9,60% a.a.

Semestral

dez-31

1.789.703

965.956

Cédula de Crédito Bancário

Na modalidade financiamento a produção, o montante do empréstimo é liberado de acordo com cronograma de
desembolso das obras financiadas.

ii.

outras relações de longo prazo com instituições financeiras

A Companhia não apresenta relações de longo prazo com instituições financeiras não relacionadas com as operações
acima.

iii.

grau de subordinação entre as dívidas

Não existe grau de subordinação contratual entre as obrigações registradas no passivo exigível dos balanços
patrimoniais que integram as demonstrações financeiras correspondentes aos 3 últimos exercícios sociais.
Os nossos empréstimos são garantidos, exclusivamente ou em conjunto, por: (i) Garantia hipotecária; (ii) Penhor de
Crédito; (iii) Caução de recebíveis de locação; (iv) Alienação Fiduciária; (v) Carta de Fiança; (vi) aval dos acionistas, e
(vii) Cotas de SPE.

iv. eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limites de endividamento e contratação de
novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à
alienação de controle societário, bem como se o emissor vem cumprindo essas restrições
Determinados contratos de financiamento regem sobre o vencimento antecipado dos créditos contratados pela
Companhia em caso de descumprimento de certas obrigações, entre elas, se ocorrer o retardamento do andamento
das obras ou sua paralisação por mais de 90 dias, salvo motivo justificável aceito pela instituição credora.
As obrigações da Companhia com relação a 5ª emissão de debêntures, a Companhia será obrigada a realizar uma
oferta de resgate antecipado, a todos os debenturistas, caso descumpra, por dois trimestres consecutivos, os índices e
limites financeiros determinados contratualmente, a serem verificados pelo Agente Fiduciário, com base nas
informações financeiras apresentadas pela Companhia, como segue:

Índices e Limites apurados com base nos
ITRs e DFPs da Emissora (1)

Até
31/12/2013
inclusive

De
01/01/2014 a
31/12/2014
inclusive

De
01/01/2015
até
vencimento

Dívida Corporativa Líquida / EBITDA
4,0x
3,75x
3,50x
inferior ou igual a:
Ativos Desonerados / Dívida Corporativa
1,40x
1,40x
1,40x
Líquida maior ou igual a:
(1)
A Companhia estará desobrigada de realização de resgate antecipado caso os debenturistas representados por 75%
das debêntures totais autorizem a não realização do resgate em Assembleia.
Com relação a 6ª emissão de debêntures, a Companhia será obrigada a realizar uma oferta de resgate antecipado, a
todos os debenturistas, caso descumpra, por dois trimestres consecutivos, os índices e limites financeiros
determinados contratualmente, a serem verificados pelo Agente Fiduciário, com base nas informações financeiras
apresentadas pela Companhia, como segue:
Índices e Limites apurados com base nos ITRs e
De 12/12/2014 até vencimento
DFPs da Emissora (1)
Dívida Corporativa Líquida / EBITDA inferior ou
4,0x
igual a:
(1)
A Companhia estará desobrigada de realização de resgate antecipado caso os debenturistas representados por 75%
das debêntures totais autorizem a não realização do resgate em Assembleia.
Com relação a 7ª emissão de debêntures, serão garantidas nos termos de Instrumento Particular de Contrato de
Alienação Fiduciária de Cotas de Fundo de Investimento Imobiliário e de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios
(“Contrato de Garantia”).
Com relação a 8ª emissão de debêntures, a Companhia será obrigada a realizar uma oferta de resgate antecipado, a
todos os debenturistas, caso descumpra, por dois trimestres consecutivos, os índices e limites financeiros determinados
contratualmente, a serem verificados pelo Agente Fiduciário, com base nas informações financeiras apresentadas pela
Companhia, como segue:
Índices e Limites apurados com base nos
ITRs e DFPs da Emissora (1)
Dívida Corporativa Líquida / EBITDA
inferior ou igual a:
Ativos Desonerados / Dívida Corporativa
Líquida maior ou igual a:

Até o vencimento
3,50x
1,40x

Com relação a 1ª emissão de notas promissórias, a Companhia será obrigada a realizar uma oferta de resgate antecipado,
a todos os debenturistas, caso descumpra, por dois trimestres consecutivos, os índices e limites financeiros determinados
contratualmente, a serem verificados pelo Agente Fiduciário, com base nas informações financeiras apresentadas pela
Companhia, como segue:
Índices e Limites apurados com base nos ITRs e
DFPs da Emissora
Dívida Corporativa Líquida / EBITDA inferior ou
igual a:

Até o vencimento
4,0x

(1)

A Companhia estará desobrigada de realização de resgate antecipado caso os debenturistas representados por 75%
das debêntures totais autorizem a não realização do resgate em Assembleia.
No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017, a Administração da Companhia cumpriu com todas as obrigações
contratuais detalhadas acima, conforme se depreende pela tabela abaixo:
Índices e Limites apurados com base nos ITRs e
DFPs da Emissora
Dívida Corporativa Líquida / EBITDA
Ativos Desonerados / Dívida Corporativa
Líquida

Em 31/12/2017
0,66x
4,93x

g. limites dos financiamentos contratados e percentuais já utilizados
Não se aplica a Companhia
h. alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras
Os quadros a seguir apresentam um sumário das informações financeiras da Companhia para os períodos indicados. As
informações a seguir devem ser lidas e analisadas em conjunto com as demonstrações financeiras padronizadas dos
respectivos exercícios e com as notas explicativas.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Resultados Operacionais referentes aos Exercícios Encerrados em 31 de Dezembro de 2017 comparados com 31 de
Dezembro de 2016 – IFRS
Demonstrativo de Resultados (R$ mil)
Receita Bruta

IFRS
4T16

4T17

4T17 X 4T16

2016

2017

2017 X 2016

121.823

118.571

-2,7%

449.355

474.811

5,7%

Locação de Edifícios Corporativos

30.430

34.353

12,9%

126.648

135.041

6,6%

Shopping Centers

41.338

58.731

42,1%

182.406

219.105

20,1%

Locação de Centros de Distribuição

741

-

-100,0%

4.334

734

-83,1%

Prestação de serviços de Administração

22.329

25.487

14,1%

78.801

88.158

11,9%

Vendas de Propriedades e Incorporação Imobiliária

26.985

-

-100,0%

57.166

31.774

-44,4%

(7.538)
114.285
(47.154)

(7.847)
110.724
(51.629)

4,1%

9,5%

(28.539)
446.272
(186.797)

1,5%

-3,1%

(28.104)
421.251
(163.685)

14,1%

Deduções da receita bruta
Receita Líquida
Custo de locação, vendas e serviços prestados

5,9%

Imóveis vendidos

(8.409)

(113)

-98,7%

(25.677)

(19.233)

-25,1%

Imóveis locados

(24.246)

(36.093)

48,9%

(84.925)

(110.845)

30,5%

Prestação de serviços

(14.499)

(15.423)

6,4%

(53.083)

(56.719)

6,8%

67.131

59.095

-12,0%

257.566

259.475

0,7%

Margem Bruta

58,7%

53,4%

-5,4 pp.

61,1%

58,1%

-3,0 pp.

Despesas/ Receitas Operacionais

1.092

(19.584)

-1893,4%

30.338

211.595

597,5%

Comerciais

(7.445)

(3.904)

-47,6%

(11.658)

(17.046)

46,2%

Administrativas

(5.555)

(9.195)

65,5%

(31.591)

(35.407)

12,1%

Honorários da Administração

(3.153)

(1.366)

-56,7%

(8.340)

(6.710)

-19,5%

1.038

(2.118)

-304,0%

(1.345)

(6.634)

393,2%

13.674

(653)

-104,8%

43.391

(3.709)

-108,5%

2.533

(2.348)

-192,7%

39.881

281.101

604,8%

68.223

39.511

-42,1%

287.904

471.070

63,6%

Despesas financeiras

(72.515)

(42.205)

-41,8%

(308.012)

(254.229)

-17,5%

Receitas financeiras

18.692

9.817

-47,5%

64.980

42.328

-34,9%

Resultado Financeiro

(53.823)

(32.388)

-39,8%

(243.032)

(211.901)

-12,8%

Lucro antes de IR e CS

14.400

7.123

-50,5%

44.872

259.169

477,6%

Imposto de Renda e Contribuição Social

(7.671)

(2.984)

-61,1%

(30.512)

(36.716)

20,3%

Lucro Bruto

Participação de empregados e administradores
Equivalência patrimonial
Demais resultados em investimentos
Lucro antes do Resultado Financeiro

Diferido
Do exercício
Lucro Antes da Participação dos Minoritários
Participação de Não Controladores
Lucro Líquido do Período
Margem Líquida
Lucro Líquido por ação

204

121

-40,7%

(567)

664

-217,1%

(7.875)

(3.105)

-60,6%

(29.945)

(37.380)

24,8%

6.729

4.139

-38,5%

14.360

222.453

1449,1%

(4.354)

(12.057)

176,9%

(35.686)

(48.249)

35,2%

2.375

(7.918)

-433,4%

(21.326)

174.204

-916,9%

2,1%

-7,2%

-9,2 pp.

-5,1%

39,0%

44,1 pp.

0,020

(0,066)

-433,4%

(0,178)

1,456

-916,9%

Receita Bruta de Locação, Vendas e/ou Serviços
A Receita Operacional da Cyrela Commercial Properties é resultado: (i) da locação de edifícios corporativos, shopping
centers e condomínios logísticos (conforme explicado nos itens anteriores); (ii) da prestação de serviços; e (iii) da receita
apurada com incorporação imobiliária.
A Receita Bruta mostrada nesta seção do relatório abaixo é proforma e não leva em consideração aspectos de
consolidação contábil pelas regras do IFRS, devendo ser utilizada para fins de avaliação de desempenho por
empreendimento, exclusivamente. Para melhor entendimento demonstramos abaixo a reconciliação da Receita Bruta
Operacional Pro-Forma:
Reconciliação de Receita Pró-forma vs. IFRS (R$ mil)

4T16 IFRS

4T16 Pró-forma

Variação

4T17 IFRS

4T17 Pró-forma

Variação

Escritórios

30.430

31.580

3,8%

34.353

22.155

-35,5%

Edifícios Triple A

21.452

21.703

1,2%

26.346

16.851

-36,0%

Edifícios Classe A

8.977

9.876

10,0%

8.007

5.304

-33,8%

Shopping Centers

41.338

43.319

4,8%

58.731

45.020

-23,3%

741

11.046

1390,6%

-

-

NA

Serviços de Administração

22.329

23.730

6,3%

25.487

25.473

-0,1%

Receita Bruta Recorrente

94.838

109.674

15,6%

118.571

92.648

-21,9%

Galpões

Vendas de Propriedades e Incorp. Imobiliária
Total
Reconciliação de Receita Pró-forma vs. IFRS (R$ mil)
Escritórios

26.985

27.490

1,9%

-

(325)

NA

121.823

137.165

12,6%

118.571

92.323

-22,1%

2016 IFRS

2016 Pró-forma

Variação

2017 IFRS

2017 Pró-forma

Variação

126.648

128.634

1,6%

135.041

108.118

-19,9%

Edifícios Triple A

90.499

89.118

-1,5%

99.471

81.527

-18,0%

Edifícios Classe A

36.149

39.516

9,3%

35.570

26.591

-25,2%

Shopping Centers

182.406

175.139

-4,0%

219.105

169.066

-22,8%

4.334

40.642

837,8%

734

22.486

2963,3%

Galpões
Serviços de Administração

78.801

86.791

10,1%

88.158

90.649

2,8%

Receita Bruta Recorrente

392.189

431.206

9,9%

443.038

390.319

-11,9%

57.166

58.191

1,8%

31.774

32.780

3,2%

449.355

489.397

8,9%

474.812

423.100

-10,9%

Vendas de Propriedades e Incorp. Imobiliária
Total

Abaixo segue tabela com a comparação trimestral e anual da Receita Bruta pro-forma da CCP:
Dados Operacionais do Portfólio - Pró-Forma

Receita Bruta (R$ mil)
4T16

4T17

4T17 X 4T16

2016

2017

2017 X 2016

Escritórios

30.423

18.775

-38,3%

124.617

93.407

-25,0%

Edifícios Triple A

20.538

13.477

-34,4%

85.067

66.798

-21,5%

Edifícios Classe A

9.885

5.298

-46,4%

39.550

26.609

-32,7%

Shopping Centers

51.738

49.312

-4,7%

178.910

168.463

-5,8%

Galpões

10.804

-

-100,0%

40.042

24.184

-39,6%

23.730

25.473

7,3%

86.791

90.649

4,4%

116.694

93.561

-19,8%

430.359

376.702

-12,5%

Serviços de Administração
Receita Bruta Recorrente sem linearização
(+) Efeitos de linearização acumulados

(7.019)

(913)

-87,0%

847

13.617

1507,7%

Total com lineralização

109.674

92.648

-15,5%

431.206

390.319

-9,5%

27.490

(325)

-101,2%

58.191

32.780

-43,7%

137.165

92.323

-32,7%

489.397

423.100

-13,5%

Vendas de Propriedades e Incorp. Imobiliária
Total

a) Locação de Escritórios (R$ mil):
-38,3%

30,4
-34,4%

20,5

18,8
-46,4%

13,5

9,9
5,3
Triple A

Classe A

Total do Portfólio

4T16

4T17
-25,0%

124,6
-21,5%

93,4

85,1
66,8

-32,7%

39,6

Triple A

26,6

Classe A
2016

Total do Portfólio
2017

As receitas de escritórios (no consolidado para o portfólio de propriedades Triple A e Classe A) apresentaram uma
redução de 38,3% em comparação ao 4T16 e uma redução de 25% entre 2017 e 2016. Essa redução é explicada pela
transação Prologis/CPPIB que ocorreu em agosto de 2017, na qual foi realizado um swap de ativos com o CPPIB. Com
isso, o CPPIB passou a deter 33,3% do portfólio de escritórios.
b) Locação de Shopping Centers (R$ mil):
Shopping Centers

Receita de Locação Pró-forma (R$ mil)
4T16

4T17

4T17 X 4T16

2016

2017

Receita de Locação

46.609

45.138

-3,2%

158.074

150.833

-4,6%

Cessão de Uso

5.129

4.175

-18,6%

20.836

17.630

-15,4%

Total sem Linearização
( + ) Efeitos de Linearização acumulados
Total

2017 X 2016

51.738

49.312

-4,7%

178.910

168.463

-5,8%

(8.419)

(4.293)

-49,0%

(3.771)

604

-116,0%

43.319

45.020

3,9%

175.139

169.066

-3,5%

A receita total de shopping centers expandiu em 3,9% no quarto trimestre de 2017 quando comparado ao mesmo
período do ano anterior, tendo como principal fator a performance dos empreendimentos em maturação que foram
recentemente desenvolvidos pela CCP. As variações na receita de 2017 em relação a 2016 são explicadas pelo resultado
de alguns shoppings que antes eram consolidados 100% e a partir de 2017 começaram a ser consolidados conforme a
participação no empreendimento.

c) Locação de Centros Logísticos
Receita de Locação Pró-forma (R$ mil)

Centros Logísticos
Total sem Linearização
( + ) Efeitos de Linearização acumulados
Total

4T16

4T17

4T17 X 4T16

2016

2017

10.804

0

-100,0%

40.042

24.184

-39,6%

242

-

-100,0%

601

(1.698)

-382,5%

11.046

0

-100,0%

40.643

22.486

-44,7%

2017 X 2016

Não houve receita de locação de galpão logístico no 4T17 devido a vacância do Parque Industrial Tamboré, único galpão
detido pela CCP nesse período. Comparando 2017 com 2016, a receita de galpões caiu 44,7% devido à venda do portfólio
de galpões para a Prologis em agosto de 2017.
d) Prestação de Serviços (R$ mil)
+7,3%

+4,4%
25,5

86,8

90,6

16,2

18,3

57,0

63,7

7,5

7,2

29,8

26,9

4T16

4T17

2016

2017

23,7

Estacionamento

Serviços

Estacionamento

Serviços

As receitas apuradas com prestação de serviços somaram R$ 25,5 milhões no 4T17, um aumento de 7,3% na comparação
com o 4T16. Com relação a 2017, as receitas com prestação de serviços somaram R$ 90,6 milhões, 4,4% superiores a
2016. Estas variações são explicadas, especialmente, pelo incremento na receita com estacionamento.
e) Receitas de Vendas (R$ milhões)
Não houve receitas de vendas no 4T17, enquanto no 4T16 essas receitas somaram R$27,5 milhões, com destaque para a
venda de dois conjuntos do empreendimento Corporate Park, pelo montante de R$26,9 milhões. Em 2017 ocorreu a
venda do Parque Logístico Tamboré I e em 2016 a venda do Parque Logístico Tamboré III e dos conjuntos do Corporate
Park.
Custo de Locação e Serviços Prestados
Os principais componentes dos custos por segmento em 2017 foram:

Custos por Segmento (R$ mil) IFRS

4T16

4T17

4T17 X 4T16

2016

2017

2017 X 2016

Edifícios Corporativos

4.690

6.217

32,6%

19.447

20.483

5,3%

Shopping Centers

19.260

30.219

56,9%

64.359

89.522

39,1%

Centros de Distribuição

181

(344)

-290,1%

1.119

839

-25,0%

Subtotal Imóveis

24.131

36.092

49,6%

84.925

110.844

30,5%

Prestação de Serviços de Administração

14.499

15.423

6,4%

53.083

56.719

6,8%

Vendas de Propriedades

8.524

113

-98,7%

25.677

19.233

-25,1%

Total

47.154

51.628

9,5%

163.685

186.796

14,1%

Locação de
Edifícios
Comerciais

Locação de
Shopping
Center

Locação de
Centros de
Distribuição

Serviços de
Adm.

Locação Outros

Depreciações

(9.125)

(42.517)

(683)

-

(775)

-

-

(53.100)

Manutenção

(6.595)

(38.659)

(73)

-

(703)

-

-

(46.030)

(717)

(6.103)

-

-

(1.286)

-

-

(8.106)

Custos (R$ mil) IFRS

Serviços de Terceiros
Salários e encargos
Outros
Custo de Produtos Vendidos
Total

Vendas de
Estacionamento
Propriedade

Total

-

-

-

(3.801)

-

-

(2.180)

(5.981)

(1.282)

(2.243)

(83)

(3.244)

-

-

(47.494)

(54.346)

-

-

-

-

-

(19.233)

-

(19.233)

(17.719)

(89.522)

(839)

(7.045)

(2.764)

(19.233)

(49.674)

(186.796)

O custo de locação, vendas e serviços prestados no 4T17 foi de R$ 51,6 milhões, 9,5% superior ao custo registrado no
4T16. O crescimento dos custos de locação de edifícios corporativos ocorreu por conta da entrega do Miss Silvia
Morizono, que apesar de ter sido mais de 50% pré locado, contribuiu para o incremento do custo com áreas vagas da
CCP. Já os custos de locação de shopping centers aumentaram devido um efeito contábil da depreciação do Shopping
Metropolitano.
Resultado Bruto
O lucro bruto no exercício de 2017 foi R$259,5 milhões, representando um aumento de 0,7% em comparação com o lucro
de R$257,7 milhões no exercício de 2016, explicado principalmente pelo aumento na receita de locação dos shopping
centers.
Ao compararmos os trimestres (4T17 x 4T16), o lucro bruto apurado no 4T17 de R$59,1 milhões foi 12% inferior aos
R$67,1 milhões apurados no 4T16, principalmente afetado pela entrega do edifício Miss Silvia Morizono.
Despesas comerciais, gerais e administrativas

Despesas Administrativas (R$ mil) IFRS

4T16

4T17

Análise
Vertical (%)

Salários e Encargos Sociais

3.060

3.017

Aluguéis e Condomínios

3.117

2.067

401

Serviços de Terceiros - Adm

4T17 X 4T16

2016

2017

Análise
Vertical (%)

2017 X 2016

28,6%

-1,4%

15.639

12.767

30,3%

-18,4%

19,6%

-33,7%

11.083

9.010

21,4%

-18,7%

366

3,5%

-8,7%

1.253

1.043

2,5%

-16,8%

1.076

3.038

28,8%

182,3%

6.059

11.235

26,7%

85,4%

Outras despesas

1.054

2.074

19,6%

96,8%

5.897

8.063

19,1%

36,7%

Total

8.708

10.562

100,0%

21,3%

39.931

42.118

100,0%

5,5%

Custo de Manutenção e Reparos

1.854

10.085

2.187

Despesas Comerciais (R$ mil) IFRS

4T16

4T17

Análise
Vertical (%)

4T17 X 4T16

2016

2017

Análise
Vertical (%)

2017 X 2016

Salários e Encargos

163

173

4,4%

6,1%

689

766

4,5%

11,2%

Serviços Terceiros

233

246

6,3%

5,6%

495

571

3,3%

15,4%

-

-

0,0%

NA

-

-

0,0%

NA

6.978

3.436

88,0%

-50,8%

9.682

15.955

93,6%

64,8%

Aluguéis e Condomínios
Despesas de Comercialização
Outras despesas
Total

71

48

1,2%

-32,4%

792

(247)

-1,4%

-131,2%

7.445

3.903

100,0%

-47,6%

11.658

17.045

100,0%

46,2%

No 4T17, as Despesas Comerciais da CCP contabilizaram R$3,9 milhões, uma redução de 47,6% em relação ao 4T16, e no
ano de 2017 essa conta ficou em R$17,0 milhões, apresentando um aumento de 46,2% em relação a 2016. No trimestre
encerrado em 31 de dezembro de 2017, as Despesas Administrativas e Gerais somaram R$ 10,6 milhões, valor que é
21,3% maior do que os R$8,7 milhões contabilizados no 4T16. No ano de 2017, as Despesas Administrativas ficaram em
R$42,1 milhões, 5,5% superiores aos valores registrados em 2016. O aumento das despesas comerciais é explicado pelo
esforço de locação dos empreendimentos do Portfolio.

Resultado Financeiro
No 4T17 foi apurada uma despesa financeira líquida de R$ 32,4 milhões, 39,8% inferior à registrada no 4T16. No ano de
2017 foi apurada uma despesa financeira líquida de R$ 211,9 milhões (-12,8% vs 2016), explicada pela redução da taxa de
juros e pelo pré-pagamento de R$ 730 milhões em dívidas que resultou em menores gastos com financiamentos.
Resultado Financeiro (R$ mil) IFRS

4T16

Juros e Variação Monetária Sobre Empréstimos
(70.351)
Juros e Multas
Demais despesas financeiras
Despesas Financeiras

4T17

Análise
Vertical (%)

4T17 X 4T16

2016

2017

2017 X 2016

(40.680)

96%

-42,2%

(297.626)

(244.851)

-17,7%

(250)

(46)

0%

-81,6%

(1.123)

(467)

-58,4%

(1.914)

(1.479)

4%

-22,7%

(9.263)

(8.911)

-3,8%

(72.515)

(42.205)

100%

-41,8%

(308.012)

(254.229)

-17,5%

Receitas de Aplicação Financeira

11.224

6.959

71%

-38,0%

48.565

29.246

-39,8%

Outras Receitas Financeiras

7.467

2.858

29%

-61,7%

16.414

13.082

-20,3%

18.691

9.817

100%

-47,5%

64.979

42.328

-34,9%

(53.824)

(32.388)

-39,8%

-39,8%

(243.033)

(211.901)

-12,8%

Receita Financeira
Total

Lucro Líquido
A CCP registrou no 4T17 o prejuízo líquido de R$ 7,1 milhões, que quando comparado ao 4T16 representa uma variação
de R$ 9,5 milhões. Já no acumulado de 2017 foi registrado um lucro líquido de R$ 174,2 milhões, representando uma
variação de R$ 195,5 milhões quando comparado a 2016.
O aumento do lucro líquido em 2017 é explicado pela venda do portfólio de galpões para a Prologis pelo valor de R$ 1,13
bilhões, realizada em agosto.

Lucro Líquido (R$ mil)

4T16

4T17

4T17 X 4T16

2016

2017

2017 X 2016

Lucro (Prejuízo) Líquido

2.375

(7.918)

-433,4%

(21.326)

174.204

-916,9%

Receita Líquida

114.285

110.724

-3,1%

421.251

446.272

5,9%

Margem Líquida

2,1%

-7,2%

-9,2 pp.

-5,1%

39,0%

44,1 pp.

Lucro Líquido por ação (R$)

0,020

(0,066)

-433,4%

(0,178)

1,456

-916,9%

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Resultados Operacionais referentes aos Exercícios Encerrados em 31 de Dezembro de 2016 comparados com 31 de
Dezembro de 2015 – IFRS
IFRS
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS (R$ mil)
4T15
Receita Bruta

4T16

4T16 x 4T15

2015

2016

2016 X 2015

111.013

121.823

9,7%

408.533

449.355

10,0%

Locação de Edifícios Corporativos

29.883

26.108

-12,6%

118.489

109.385

-7,7%

Shopping Centers

53.061

41.338

-22,1%

168.598

182.406

8,2%

Locação de Centros de Distribuição

1.765

741

-58,0%

7.836

4.334

-44,7%

Locação de outros empreendimentos

3.862

4.322

11,9%

16.170

17.263

6,8%

21.780

22.329

2,5%

74.390

78.801

5,9%

662

26.985

3977,1%

23.050

57.166

148,0%

(5.313)

(7.538)

41,9%

(24.240)

(28.104)

15,9%

Receita Líquida

105.700

114.285

8,1%

384.293

421.251

9,6%

Custo de locação, vendas e serviços prestados

(35.227)

(47.154)

33,9%

(130.842)

(163.685)

25,1%

182

(9.101)

-5100,5%

(4.464)

(25.677)

475,2%

Imóveis locados

(20.272)

(23.554)

16,2%

(73.967)

(84.925)

14,8%

Prestação de serviços

(15.137)

(14.499)

-4,2%

(52.411)

(53.083)

1,3%

Lucro Bruto

70.473

67.131

-4,7%

253.451

257.566

1,6%

Margem Bruta

66,7%

58,7%

-7,9 pp.

66,0%

61,1%

-4,8 pp.

Prestação de serviços de Administração
Vendas de Propriedades e Incorporação Imobiliária
Deduções da receita bruta

Imóveis vendidos

Despesas/ Receitas Operacionais

2.422

1.092

-54,9%

6.520

30.338

365,3%

(970)

(7.445)

667,5%

(9.894)

(11.658)

17,8%

Administrativas

(6.361)

(5.555)

-12,7%

(23.861)

(31.591)

32,4%

Honorários da Administração

(1.857)

(3.153)

69,8%

(5.985)

(8.340)

39,3%
-61,5%

Comerciais

Participação de empregados e administradores

(156)

1.038

-765,4%

(3.496)

(1.345)

Equivalência patrimonial

9.969

13.674

37,2%

36.560

43.391

18,7%

Demais resultados em investimentos

1.797

2.533

41,0%

13.196

39.881

202,2%

72.895

68.223

-6,4%

259.971

287.904

10,7%

Despesas financeiras

(71.341)

(72.515)

1,6%

(237.795)

(308.012)

29,5%

Receitas financeiras

18.874

18.692

-1,0%

61.879

64.980

5,0%

Resultado Financeiro

(52.467)

(53.823)

2,6%

(175.916)

(243.032)

38,2%

Lucro antes de IR e CS

20.428

14.400

-29,5%

84.055

44.872

-46,6%

Imposto de Renda e Contribuição Social

(8.802)

(7.671)

-12,8%

(31.817)

(30.512)

-4,1%

(129)

204

-258,1%

197

(567)

-387,8%

(8.673)

(7.875)

-9,2%

(32.014)

(29.945)

-6,5%

Lucro antes do Resultado Financeiro

Diferido
Do exercício
Lucro Antes da Participação dos Minoritários
Participação de Não Controladores
Lucro Líquido do Período
Margem Líquida
Lucro Líquido por ação

11.626

6.729

-42,1%

52.238

14.360

-72,5%

(12.683)

(4.354)

-65,7%

(28.930)

(35.686)

23,4%

(1.057)

2.375

-324,6%

23.308

(21.326)

-191,5%

-1,0%

2,1%

3,1 pp.

6,1%

-5,1%

-11,1 pp.

(0,009)

0,020

-324,6%

0,195

(0,178)

-191,5%

Receita Bruta de Locação, Vendas e/ou Serviços
A Receita Operacional da Cyrela Commercial Properties é resultado: (i) da locação de edifícios corporativos, shopping
centers e condomínios logísticos (conforme explicado nos itens anteriores); (ii) da prestação de serviços; e (iii) da receita
apurada com incorporação imobiliária.
A Receita Bruta mostrada nesta seção do relatório abaixo é proforma e não leva em consideração aspectos de
consolidação contábil pelas regras do IFRS, devendo ser utilizada para fins de avaliação de desempenho por
empreendimento, exclusivamente. Para melhor entendimento demonstramos abaixo a reconciliação da Receita Bruta
Operacional Pro-Forma:
Reconciliação de Receita PRÓ-FORMA VS. IFRS (R$ mil)
Escritórios

4T15 IFRS 4T15 Pró Forma

Variação

4T16 IFRS 4T16 Pró Forma

Variação

29.883

30.450

(567)

26.108

27.258

(1.150)

Edi fíci os Tri pl e A

24.481

24.235

246

21.452

21.703

(251)

Edi fíci os Cl a s s e A

5.403

6.216

(813)

4.656

5.554

(899)

53.061

50.200

2.860

41.338

43.319

(1.980)

Industrial / Centro de Distribuição

1.765

8.618

(6.854)

741

11.046

(10.305)

Outros Empreendimentos

3.862

3.862

-

4.322

4.322

-

Serviços de Administração

21.780

23.706

(1.926)

22.329

23.730

(1.401)

Receita Bruta Recorrente

110.351

116.837

(6.486)

94.838

109.674

(14.836)

662

871

(209)

26.985

27.490

(505)

111.013

117.708

(6.695)

121.823

137.165

(15.341)

2015 IFRS

2015 Pró Forma

Shopping Centers

Vendas de Propriedades e Incorp. Imobiliária
Total de Receita Bruta
Reconciliação de Receita PRÓ-FORMA VS. IFRS (R$ mil)
Escritórios

Variação

2016 IFRS

(2.477)

2016 Pró Forma

Variação

118.489

120.966

109.385

111.371

Edi fíci os Tri pl e A

98.051

97.641

410

90.499

89.118

1.381

Edi fíci os Cl a s s e A

20.438

23.325

(2.887)

18.886

22.253

(3.366)

168.598

159.556

9.043

182.406

175.139

7.267

7.836

31.742

(23.906)

4.334

40.642

(36.308)

Outros Empreendimentos

16.170

16.170

-

17.263

17.263

-

Serviços de Administração

74.390

81.402

(7.011)

78.801

86.791

(7.990)

Receita Bruta Recorrente

385.484

409.836

(24.352)

392.189

431.206

(39.017)

23.050

33.701

(10.651)

57.166

58.191

(1.025)

408.533

443.536

(35.003)

449.355

489.397

(40.043)

Shopping Centers
Industrial / Centro de Distribuição

Vendas de Propriedades e Incorp. Imobiliária
Total de Receita Bruta

(1.986)

Abaixo segue tabela com a comparação trimestral e anual da Receita Bruta pro-forma da CCP:
Dados Operacionais do Portfólio

Receita Bruta Pró-Forma (R$ mil)
4T15

Escritórios

4T16

4T16 x 4T15

2015

2016

2016 X 2015

25.826

26.100

1,1%

108.138

107.353

Edifícios Triple A

19.636

20.538

4,6%

84.603

85.067

0,5%

Edifícios Classe A

6.190

5.563

-10,1%

23.535

22.287

-5,3%

Shopping Centers

-0,7%

49.201

51.738

5,2%

153.662

178.910

16,4%

Industrial / Centro de Distribuição

8.639

10.804

25,1%

31.906

40.042

25,5%

Outros Empreendimentos

3.862

4.322

11,9%

16.170

17.263

6,8%

Serviços de Administração

23.706

23.730

0,1%

81.402

86.791

6,6%

111.234

116.694

4,9%

391.278

430.359

10,0%
-95,4%

Receita Bruta Recorrente sem linearização
( + ) Efeitos de Linearização acumulados
Total com linearização
Vendas de Propriedades e Incorp. Imobiliária
Total

a) Locação de Escritórios (R$ mil):

-225,3%

18.558

847

116.837

5.603

109.674

(7.019)

-6,1%

409.836

431.206

5,2%

871

27.490

3056,4%

33.701

58.191

72,7%

117.708

137.165

16,5%

443.536

489.397

10,3%

+1,1%

19,6

26,1

25,8

+4,6%

20,5

-10,1%

6,2

Triple A

5,6

Classe A
4T15

Total do Portfólio
4T16
-0,7%

108,1

0,5%

84,6

107,4

85,1

-5,3%

23,5

Triple A

22,3

Classe A
2015

Total do Portfolio
2016

As receitas de escritórios (no consolidado para o portfólio de propriedades Triple A e Classe A) apresentaram um
aumento de 1,1% na comparação com o 4T15. Com relação aos edifícios Triple A, a variação na receita de 4,6% é
explicada pelos reajustes dos contratos de locação do portfólio. Com relação aos edifícios Classe A, a redução de receita
de locação de 10,1% deve-se a vacância no Edifício Nova São Paulo e a renegociação de preços de aluguel observada em
alguns ativos. As variações na receita de 2016 em relação a 2015 são explicadas pelas mesmas razões das variações
trimestrais.
b) Locação de Shopping Centers (R$ mil):
Receita de Locação Pró-Forma (R$ Mil)
Shopping Centers

4T15

Receita de Locação

44.015

Cessão de Uso
Total sem Linearização
( + ) Efeitos de Linearização acumulados
Total

4T16 4T16 x 4T15
46.609

5,9%

2015

2016

2016 X 2015

138.378

158.074

14,2%
36,3%

5.186

5.129

-1,1%

15.284

20.836

49.201

51.738

5,2%

153.662

178.910

16,4%

999

(8.419)

-942,4%

5.893

(3.771)

-164,0%

50.200

43.319

-13,7%

159.556

175.139

9,8%

A receita de locação de shopping centers expandiu-se em 5,9% no trimestre quando comparamos ao mesmo período do
ano anterior, tendo como principal fator a inclusão do resultado do Shopping Cidade São Paulo, inaugurado em abril,
além da performance dos empreendimentos em maturação que foram recentemente desenvolvidos pela CCP. As
variações na receita de 2016 em relação a 2015 são explicadas pelas mesmas razões das variações trimestrais.
c) Locação de Centros Logísticos
Receita de Locação Pró-Forma (R$ Mil)
Propriedade

Total sem Linearização
( + ) Efeitos de Linearização acumulados
Total

4T15

4T16

4T16 x 4T15

2015

2016

2016 X 2015
25,5%

8.639

10.804

25,1%

31.906

40.042

(21)

242

NA

(164)

601

NA

8.618

11.046

28,2%

31.742

40.642

28,0%

A receita de locação dos galpões logísticos apresentou incremento de 25,1% na comparação do 4T16 com o mesmo
período do ano anterior. As receitas provenientes dos contratos de locação das novas áreas, como os empreendimentos
Prologis CCP Cajamar III, Prologis CCP Caxias e Prologis CCP Castelo 46, explicam as variações reportadas. As variações na
receita de 2016 em relação a 2015 são explicadas pelas mesmas razões das variações trimestrais.
d) Prestação de Serviços (R$ mil)
+0,1%

+6,6%

23,7

23,7

15,3

16,2

49,8

57,1

8,5

7,5

31,6

29,7

4T15

4T16

2015

2016

86,8

81,4

Estacionamento

Serviços

As receitas apuradas com prestação de serviços somaram R$ 23,7 milhões no 4T16, um aumento de 0,1% na comparação
com o 4T15. Com relação a 2016, as receitas com prestação de serviços somaram R$ 86,8 milhões, 6,6% superiores a
2015. Estas variações são explicadas, especialmente, pelo incremento na receita com estacionamento.
e) Receitas de Vendas (R$ milhões)
As receitas de vendas no 4T16 somaram R$27,4 milhões, com destaque para a venda de dois conjuntos do
empreendimento Corporate Park, pelo montante de R$26,9 milhões. Foram reconhecidas, durante o trimestre, pelo
método de porcentual de avanço físico-financeiro (“percentage of completion” – PoC), as receitas de empreendimentos
vendidos em períodos anteriores cujas obras avançaram durante o período corrente.
Custo de Locação e Serviços Prestados
Os principais componentes dos custos por segmento em 2016 foram:
CUSTOS POR SEGMENTO (R$ mil) IFRS
Locação de Edifícios Corporativos

4T15

4T16

Análise Vertical
(%)

4T16 x 4T15

2015

2016

Análise Vertical
(%)

2016 X 2015

3.545

3.834

8,1%

8,1%

14.221

15.963

9,8%

12,2%

15.968

19.260

40,8%

20,6%

56.214

64.359

39,3%

14,5%

Locação de Centros de Distribuição

137

181

0,4%

31,8%

593

1.119

0,7%

88,7%

Locação de outros empreendimentos

664

856

1,8%

29,0%

2.981

3.484

2,1%

16,9%

Prestação de Serviços de Administração

2.799

1.903

4,0%

-32,0%

11.775

7.642

4,7%

-35,1%

Prestação de Serviços de Estacionamento

12.338

12.596

11,8%

Locação de Shopping Centers

Subtotal
Vendas de Propriedades
Total

35.451
(223)
35.228

26,7%

2,1%

40.636

45.441

27,8%

38.630

81,9%

9,0%

126.420

138.008

84,3%

9,2%

8.524

18,1%

-3917,9%

4.423

25.677

15,7%

480,6%

47.154

100,0%

33,9%

130.843

163.685

100,0%

25,1%

CUSTOS (R$ mil) IFRS

Locação de
Edifícios
Comerciais

Locação de
Shopping
Center

Locação de
Centros de
Distribuição

Serviços de
Adm.

Locação Outros

Vendas de
Propriedade

Estacionamento

Total

Depreciações

(6.295)

(23.284)

(722)

-

(992)

(923)

Manutenção

(6.391)

(31.059)

(325)

-

(923)

-

(454)

(6.927)

-

-

(1.569)

-

-

-

-

-

(4.076)

-

-

(2.532)

(6.608)

(1.403)

(3.090)

(72)

(3.566)

-

(496)

(42.909)

(51.536)

(9.371)

(2)

(16.427)

-

-

123

-

(25.677)

(23.914)

(64.362)

(17.546)

(7.642)

(3.484)

(1.296)

(45.441)

(163.685)

Serviços de Terceiros
Salários e encargos
Outros
Custo de Produtos Vendidos
Total

-

(32.216)
(38.698)
(8.950)

O custo de locação, vendas e serviços prestados no 4T16 foi de R$ 47,2 milhões, 33,9% superior ao custo registrado no
4T15. A margem bruta do 4T16 ficou em 58,7%, 7,9 p.p. menor do que a margem bruta do 4T15. O crescimento dos
custos de locação ocorreu por conta das atividades de locação de Shopping Center, por incremento operacional (número
de ativos), e pelo custo às áreas vagas nos segmentos de Edifício Corporativos e Shopping Center.
Resultado Bruto
O lucro bruto no exercício de 2016 foi R$257,5 milhões, representando um aumento de 1,6% em comparação com o lucro
de R$253,5 milhões no exercício de 2015, explicado principalmente pelo aumento na receita de locação dos shopping
centers e a venda de dois conjuntos do empreendimento Corporate Park, contribuindo para a manutenção do lucro
bruto.
Ao compararmos os trimestres (4T16 x 4T15), o lucro bruto apurado no 4T16 de R$67,2 milhões foi 4,7% inferior aos
R$70,4 milhões apurados no 4T15, principalmente afetado negativamente pela linearização contábil do segmento de
Shopping Centers.
Despesas comerciais, gerais e administrativas
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (R$ mil) IFRS
Salários e Encargos Sociais

4T15

Serviços de Terceiros - Adm
Outras despesas
Total

Análise
Vertical (%)

4T16 x 4T15

2015

2016

Análise
Vertical (%)

2016 X 2015

5.548

3.060

35,1%

-44,8%

18.153

15.639

39,2%

-13,8%

53

3.117

35,8%

5781,1%

209

11.083

27,8%

5202,9%
-12,3%

Aluguéis e Condomínios
Custo de Manutenção e Reparos

4T16

289

401

4,6%

38,8%

1.428

1.253

3,1%

1.616

1.076

12,4%

-33,4%

7.703

6.059

15,2%

-21,3%

712

1.054

12,1%

48,0%

2.353

5.897

14,8%

150,6%

100,0%

6,0%

29.846

39.931

100,0%

33,8%

-

Análise
Vertical (%)

2016 X 2015

8.218
-

8.708
-

Análise
Vertical (%)

4T16 x 4T15

163

2,2%

233

3,1%

-

0,0%

NA

6.978

93,7%

1108,5%

DESPESAS COMERCIAIS (R$ mil) IFRS

4T15

4T16

Salários e Encargos

144

Serviços Terceiros

181

Aluguéis e Condomínios

-

Despesas de Comercialização

577

Outras Despesas

68

Total

970

71
7.445

2015

2016

13,2%

933

689

5,9%

-26,2%

29,0%

663

495

4,2%

-25,3%

-

-

0,0%

NA

8.102

9.682

83,1%

19,5%

792

6,8%

302,0%

11.658

100,0%

17,8%

1,0%

4,4%

100,0%

667,5%

197
9.894

No 4T16, as Despesas Comerciais da CCP contabilizaram R$7,5 milhões, um aumento de 667,5% em relação ao 4T15, e no
ano de 2016 essa conta ficou em R$11,7 milhões, apresentando um aumento de 17,8% em relação a 2015. No trimestre
encerrado em 31 de dezembro de 2016, as Despesas Administrativas e Gerais somaram R$ 8,7 milhões, valor que é 6%
maior do que os R$8,2 milhões contabilizados no 4T15. No ano de 2016, as Despesas Administrativas ficaram em R$39,9
milhões, 33,8% superiores aos valores registrados em 2015. O aumento das despesas comerciais é explicado pelo esforço
de locação do empreendimentos do Portfolio e o aumento das despesas administrativas é explicado pelo contrato de
venda do empreendimento Thera Corporate.

Resultado Financeiro
No 4T16 foi apurada uma despesa financeira líquida de R$ 53,8 milhões, 2,6% superior à registrada no 4T15. No ano de
2016 foi apurada uma despesa financeira líquida de R$ 243,0 milhões (+38,2% vs 2015), explicado pela aumento da
despesa financeira líquida reconhecida no período deve-se basicamente por um maior estoque de dívida da Companhia,
resultado do ciclo de investimentos que a CCP vem encerrando, e ao fato de que, após a entrega de empreendimentos,
passa-se a reconhecer os juros como despesa financeira, que eram parcialmente capitalizados durante a fase de
construção, e adicionalmente ao elevado patamar das taxa de juros no Brasil.
RESULTADO FINANCEIRO (R$ mil) IFRS
Juros e Variação Monetária Sobre Empréstimos
Juros e Multas
Demais despesas financeiras
Despesas Financeiras
Receitas de Aplicação Financeira
Outras Receitas Financeiras
Receita Financeira
Total

4T15

4T16

Análise Vertical
(%)

(69.408)

(70.351)

(59)

(250)

4T16 x 4T15

2015

2016

97%

1,4%

(218.979)

(297.626)

35,9%

0%

327,3%

(210)

(1.123)

435,3%
-50,2%

2016 X 2015

(1.874)

(1.914)

3%

2,2%

(18.606)

(9.263)

(71.340)

(72.515)

100%

1,6%

(237.795)

(308.012)

29,5%

18.958

11.224

60%

-40,8%

54.592

48.565

-11,0%

7.288

16.414

125,2%

(83)

7.467

40%

-9055,3%

18.875

18.691

100%

-1,0%

61.879

64.979

5,0%

(52.465)

(53.824)

2,6%

2,6%

(175.915)

(243.033)

38,2%

Lucro Líquido
A CCP registrou no 4T16 o lucro líquido de R$ 2,4 milhões, um aumento de 3,4 milhões em comparação ao registrado no
4T15. A margem líquida no 4T16 ficou em 2,1%, 3,1 pp. maior do que a margem líquida registrada no 4T15, que foi de 1,0%.
Com relação ao ano de 2016, a CCP registrou o prejuízo de R$ 21,3 milhões, o lucro líquido ajustado da CCP foi de R$ 6,3
milhões, 73,1% menor do que o Lucro Líquido registrado no ano de 2015. Os ajustes realizados foram decorrentes dos
juros capitalizados da venda do Thera Corporate.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Resultados Operacionais referentes aos Exercícios Encerrados em 31 de Dezembro de 2015 comparados com 31 de
Dezembro de 2014 - IFRS

IFRS
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS (R$ mil)
4T14
Receita Bruta

4T15

4T15 x 4T14

2014

2015

2015 X 2014

95.584

111.013

16,1%

400.831

408.533

1,9%

Locação de Edifícios Corporativos

31.197

29.883

-4,2%

123.027

118.489

-3,7%

Shopping Centers

38.593

53.061

37,5%

125.485

168.598

34,4%

Locação de Centros de Distribuição

2.693

1.765

-34,5%

9.851

7.836

-20,5%

Locação de outros empreendimentos

4.038

3.862

-4,4%

15.979

16.170

1,2%

16.913

21.780

28,8%

59.495

74.390

25,0%

Prestação de serviços de Administração
Vendas de Propriedades e Incorporação Imobiliária

2.149

662

-69,2%

66.993

23.050

-65,6%

(6.302)

(5.313)

-15,7%

(18.969)

(24.240)

27,8%

89.281

105.700

18,4%

381.861

384.293

0,6%

(25.607)

(35.227)

37,6%

(128.992)

(130.842)

1,4%

(525)

182

-134,7%

(41.148)

(4.464)

-89,2%

(20.484)

(20.272)

-1,0%

(55.225)

(73.967)

33,9%

(4.598)

(15.137)

229,2%

(32.619)

(52.411)

60,7%

Lucro Bruto

63.674

70.473

10,7%

252.869

253.451

0,2%

Margem Bruta

71,3%

66,7%

-4,6 pp.

66,2%

66,0%

-0,3 pp.

Deduções da receita bruta
Receita Líquida
Custo de locação, vendas e serviços prestados
Imóveis vendidos
Imóveis locados
Prestação de serviços

Despesas/ Receitas Operacionais

(7.622)

2.422

-131,8%

(8.667)

6.520

-175,2%

Comerciais

(3.174)

(970)

-69,4%

(11.911)

(9.894)

-16,9%

Administrativas

(6.715)

(6.361)

-5,3%

(23.492)

(23.861)

1,6%

Honorários da Administração

(1.319)

(1.857)

40,8%

(5.161)

(5.985)

16,0%

Participação de empregados e administradores

(3.018)

(156)

-94,8%

(12.238)

(3.496)

-71,4%

6.601

9.969

51,0%

44.686

36.560

-18,2%

4

1.797

45843,8%

(550)

13.196

-2498,9%

56.052

72.895

30,0%

244.202

259.971

6,5%

(35.891)

(71.341)

98,8%

(105.518)

(237.795)

125,4%

9.314

18.874

102,6%

36.946

61.879

67,5%

Resultado Financeiro

(26.578)

(52.467)

97,4%

(68.573)

(175.916)

156,5%

Lucro antes de IR e CS

29.475

20.428

-30,7%

175.630

84.055

-52,1%

Imposto de Renda e Contribuição Social

(7.739)

(8.802)

13,7%

(26.812)

(31.817)

18,7%

(245)

(129)

-47,3%

1.514

197

-87,0%

(7.494)

(8.673)

15,7%

(28.326)

(32.014)

13,0%

Equivalência patrimonial
Demais resultados em investimentos
Lucro antes do Resultado Financeiro
Despesas financeiras
Receitas financeiras

Diferido
Do exercício
Lucro Antes da Participação dos Minoritários
Participação de Não Controladores
Lucro Líquido do Período
Margem Líquida
Lucro Líquido por ação

21.736

11.626

-46,5%

148.818

52.238

-64,9%

(11.942)

(12.683)

6,2%

(50.858)

(28.930)

-43,1%

9.793

(1.057)

-110,8%

97.960

23.308

-76,2%

11,0%

-1,0%

-12,0 pp.

25,7%

6,1%

-19,6 pp.

0,118

(0,009)

-107,5%

1,184

0,193

-83,7%

Receita Bruta de Locação, Vendas e/ou Serviços
A Receita Operacional da Cyrela Commercial Properties é resultado: (i) da locação de edifícios corporativos, shopping
centers e condomínios logísticos (conforme explicado nos itens anteriores); (ii) da prestação de serviços; e (iii) da receita
apurada com incorporação imobiliária.
A Receita Bruta mostrada nesta seção do relatório abaixo é proforma e não leva em consideração aspectos de
consolidação contábil pelas regras do IFRS, devendo ser utilizada para fins de avaliação de desempenho por
empreendimento, exclusivamente. Para melhor entendimento demonstramos abaixo a reconciliação da Receita Bruta
Operacional Pro-Forma:
Reconciliação de Receita PRÓ-FORMA VS. IFRS (R$ mil)
Escritórios

4T14 IFRS 4T14 Pró Forma

Variação

4T15 IFRS 4T15 Pró Forma

Variação

31.197

32.019

29.883

30.450

Edi fíci os Tri pl e A

25.539

25.539

0

24.481

24.235

246

Edi fíci os Cl a s s e A

5.657

6.480

(823)

5.403

6.216

(813)

38.593

36.796

1.797

53.061

50.200

2.860

2.693

7.407

(4.714)

1.765

8.618

(6.854)

Shopping Centers
Industrial / Centro de Distribuição

(823)

(567)

Outros Empreendimentos

4.038

4.038

(0)

3.862

3.862

-

Serviços de Administração

16.913

17.524

(610)

21.780

23.706

(1.926)

Receita Bruta Recorrente

93.434

97.785

(4.350)

110.351

116.837

(6.486)

2.149

7.961

(5.811)

662

871

(209)

95.584

105.745

(10.162)

111.013

117.708

(6.695)

2014 IFRS 2014 Pró Forma

Variação

Vendas de Propriedades e Incorp. Imobiliária
Total de Receita Bruta
Reconciliação de Receita PRÓ-FORMA VS. IFRS (R$ mil)
Escritórios

2015 IFRS 2015 Pró Forma

Variação

123.027

126.696

118.489

120.966

Edi fíci os Tri pl e A

99.777

99.777

0

98.051

97.641

410

Edi fíci os Cl a s s e A

23.250

26.919

(3.669)

20.438

23.325

(2.887)

125.485

122.912

2.573

168.598

159.556

9.043

9.851

25.230

(15.379)

7.836

31.742

(23.906)

Outros Empreendimentos

15.979

15.979

(0)

16.170

16.170

-

Serviços de Administração

59.495

63.122

(3.627)

74.390

81.402

(7.011)

Receita Bruta Recorrente

333.838

353.939

(20.101)

385.484

409.836

(24.352)

66.993

106.622

(39.629)

23.050

33.701

(10.651)

400.831

460.561

(59.730)

408.533

443.536

(35.003)

Shopping Centers
Industrial / Centro de Distribuição

Vendas de Propriedades e Incorp. Imobiliária
Total de Receita Bruta

(3.669)

(2.477)

Abaixo segue tabela com a comparação trimestral e anual da Receita Bruta pro-forma da CCP:
Receita Bruta Proforma (R$ mil)

Dados Operacionais do Portfólio
4T14
Escritórios

4T15

4T15 x 4T14

2014

2015

2015 X 2014

32.019

30.450

-4,9%

126.696

120.966

Edifícios Triple A

25.539

24.235

-5,1%

99.777

97.641

-2,1%

Edifícios Classe A

6.480

6.216

-4,1%

26.919

23.325

-13,4%

Shopping Centers

-4,5%

36.796

50.200

36,4%

122.912

159.556

29,8%

Industrial / Centro de Distribuição

7.407

8.618

16,4%

25.230

31.742

25,8%

Outros Empreendimentos

4.038

3.862

-4,4%

15.979

16.170

1,2%

Serviços de Administração

17.524

23.706

35,3%

63.122

81.402

29,0%

Receita Bruta Recorrente

97.785

116.837

19,5%

353.939

409.836

15,8%

7.961

871

-89,1%

106.622

33.701

-68,4%

105.745

117.708

11,3%

460.561

443.536

-3,7%

Vendas de Propriedades e Incorp. Imobiliária
Total

a) Locação de Escritórios: (R$ milhões)
-4,5%

-4,9%

32,0

-5,1%

25,5

99,8

24,2

Triple A

-13,4%

26,9

6,2

Classe A

4T14

121,0

97,6

-4,1%

6,5

126,7

-2,1%

30,4

Triple A

Total do Portfólio

4T15

23,3

Classe A
2014

Total do Portfolio
2015

As receitas de escritórios (no consolidado para o portfólio de propriedades Triple A e Classe A) apresentaram redução de
14,2% na comparação com o 4T14. Com relação aos edifícios Triple A, a variação na receita de 16,6% é explicada pelo
processo de renegociação de locação em empreendimentos do portfólio. Com relação aos edifícios Classe A, a redução de
receita de locação de 5,7% se deve principalmente pela venda dos empreendimentos Edifício CENESP e o Agência RJ,
ocorrida em 2015, além da vacância no Edifício Brasílio Machado e renegociação de preços de aluguel observada em
alguns ativos. As variações na receita de 2015 em relação a 2014 são explicadas pelas mesmas razões das variações
trimestrais.
b) Locação de Shopping Centers:
+26,7%

+23,9%

44,0
34,7

Total
4T14

-1,0%

34,4

Mesmos
Ativos

9,6

Novos Ativos

138,4
111,7

Total

Total
2014

+4,7%

116,9

21,4

Mesmos
Ativos

Novos Ativos
2015

Total

4T15

A receita de locação de shopping centers expandiu-se em 26,7% no trimestre encerrado em 31 de dezembro de 2015
quando comparamos ao mesmo período do ano anterior, tendo como principal fator a inclusão do resultado do Shopping
Cidade São Paulo, inaugurado em abril, além da performance dos empreendimentos em maturação que foram
recentemente desenvolvidos pela CCP. As variações na receita de 2015 em relação a 2014 são explicadas pelas mesmas
razões das variações trimestrais.
Os dados e análises acima não consideram receitas de Cessão de Direito de Uso (CDU) ou de linearização contábil de
receitas e são indicativos de performance dos shoppings.

c) Locação de Centros Logísticos

Receita de Locação Pró-Forma (R$ Mil)
Propriedade

4T14

Total sem Linearização
( + ) Efeitos de Linearização acumulados
Total

4T15 4T15 x 4T14

2014

2015

2015 X 2014

6.438

8.639

34,2%

22.708

31.906

969

(21)

NA

2.522

(164)

NA

7.407

8.618

16,4%

25.230

31.742

25,8%

40,5%

A receita de locação dos galpões logísticos apresentou incremento de 34,2% na comparação do 4T15 com o mesmo
período do ano anterior. As receitas provenientes dos contratos de locação no Parque Industrial de Arujá, Cajamar II e
Queimados, explica as variações reportadas. As variações na receita de 2015 em relação a 2014 são explicadas pelas
mesmas razões das variações trimestrais.
Os dados e análises acima não consideram a linearização contábil de receitas e são indicativos de performance dos ativos
da Companhia, não sendo, entretanto, diretamente consolidados nas suas Demonstrações Financeiras.
d) Prestação de Serviços
As receitas apuradas com prestação de serviços somaram R$ 23,7 milhões no 4T15, um aumento de 35,3% na
comparação com o 4T14. A variação é explicada, especialmente, pelo incremento na receita com estacionamento, pela
maturação dos shopping centers em operação e, finalmente, pela apuração das receitas provenientes dos serviços
prestados nos shopping centers Tietê Plaza e Metropolitano Barra, inaugurados no final de 2013.
Na comparação anual, a receita apurada com prestação de serviços totalizou R$ 81,4 milhões, um incremento de 29,0%
em relação ao mesmo período do ano passado, pelas mesmas razões elencadas acima.
e) Receitas com Vendas
As receitas de vendas no 4T15 somaram R$ 0,9 milhão. Foram reconhecidas, durante o trimestre, pelo método de
porcentual de avanço físico-financeiro (“percentage of completion” – PoC), as receitas de empreendimentos vendidos em
períodos anteriores cujas obras avançaram durante o período corrente.
-0,3

0,9

0,9

0,2

Thera Office
*

Thera Residence

Incorporações (*) Receita de Vendas

Propriedades de incorporação residencial em que a CCP possui participações minoritárias.

Custo de Locação e Serviços Prestados

Os principais componentes dos custos por segmento em 2015 foram:
CUSTOS (R$ mil) IFRS

Locação de
Edifícios
Comerciais

Locação de
Shopping
Center

Locação de
Centros de
Distribuição

Serviços de
Adm.

Locação Outros

Vendas de
Propriedade

Estacionamento

Total

Depreciações

(4.888)

(19.424)

(450)

-

(992)

-

-

(25.754)

Manutenção

(7.208)

(28.126)

(100)

-

(1.407)

-

-

(36.841)

Serviços de Terceiros

-

(5.876)

-

-

(582)

-

-

(6.458)

Salários e encargos

-

-

-

(7.116)

-

-

(2.152)

(9.268)

(2.125)

(2.788)

-

(4.660)

-

-

(38.484)

(48.057)

Outros
Custo de Produtos Vendidos
Total
CUSTOS POR SEGMENTO (R$ mil) IFRS
Locação de Edifícios Corporativos

-

-

(43)

-

-

(4.423)

-

(4.466)

-14.221

-56.214

-593

-11.776

-2.981

-4.423

-40.636

-130.843

4T14

4T15

Análise Vertical
(%)

4T15 x 4T14

2014

2015

Análise Vertical
(%)

2015 X 2014

3.832

3.545

10,1%

-7,5%

11.598

14.221

10,9%

22,6%

10.945

15.968

45,3%

45,9%

40.553

56.214

43,0%

38,6%

Locação de Centros de Distribuição

123

137

0,4%

11,7%

597

593

0,5%

-0,6%

Locação de outros empreendimentos

766

664

1,9%

-13,3%

2.477

2.981

2,3%

20,3%

Locação de Shopping Centers

Prestação de Serviços de Administração

1.364

2.799

7,9%

105,2%

4.823

11.775

9,0%

144,1%

Prestação de Serviços de Estacionamento

8.052

12.338

35,0%

53,2%

27.796

40.636

31,1%

46,2%

Subtotal

25.082

35.451

100,6%

41,3%

126.420

96,6%

43,9%

(223)

-0,6%

-142,5%

41.148

4.423

3,4%

-89,3%

35.228

100,0%

37,6%

128.992

130.843

100,0%

1,4%

Vendas de Propriedades
Total

525
25.607

87.844

O custo de locação, vendas e serviços prestados no 4T15 foi de R$ 35,2 milhões, 37,6% superior ao custo registrado no
4T14. A margem bruta do 4T15 ficou em 66,7%, 4,6 p.p. menor do que a margem bruta do 4T14. O crescimento dos
custos de locação ocorreu por conta das atividades de locação de Shopping Center, por incremento operacional (número
de ativos), e pelo custo às áreas vagas nos segmentos de Edifício Corporativos e Shopping Center.
Resultado Bruto
O lucro bruto no exercício de 2015 foi R$253,5 milhões, representando um aumento de 0,2% em comparação com o lucro
de R$252,9 milhões no exercício de 2014, explicado principalmente ao aumento na receita de locação dos centro de
distribuição e shopping centers, e a redução de receita de locação de escritório contribuindo para a manutenção do lucro
bruto.
Ao compararmos os trimestres (4T15 x 4T14), o lucro bruto apurado no 4T15 de R$70,4 milhões foi 10,7% superior aos R$
63,7 milhões apurados no 4T14, principalmente afetado pelo aumento na receita de locação dos centros de distribuição e
shopping centers.

Despesas comerciais, gerais e administrativas
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (R$ mil) IFRS
Salários e Encargos Sociais
Aluguéis e Condomínios
Custo de Manutenção e Reparos

4T14

4T15

Análise
Vertical (%)

4T15 x 4T14

2014

2015

Análise
Vertical (%)

2015 X 2014

3.658

5.548

67,5%

51,7%

15.090

18.153

60,8%

20,3%

123

53

0,6%

-56,9%

336

209

0,7%

-37,8%

100

289

3,5%

189,0%

456

1.428

4,8%

213,2%

Serviços de Terceiros - Adm

2.548

1.616

19,7%

-36,6%

9.442

7.703

25,8%

-18,4%

Outras despesas

1.605

712

8,7%

-55,6%

3.329

2.353

7,9%

-29,3%

Total

8.034

8.218

100,0%

2,3%

28.653

29.846

100,0%

4,2%

DESPESAS COMERCIAIS (R$ mil) IFRS

4T14

4T15

Análise
Vertical (%)

4T15 x 4T14

2014

2015

Análise
Vertical (%)

2015 X 2014

Salários e Encargos

585

144

14,8%

-75,4%

2.144

933

9,4%

-56,5%

Serviços Terceiros

326

181

18,6%

-44,6%

2.590

663

6,7%

-74,4%

0,0%

-100,0%

10

-

0,0%

-100,0%

Aluguéis e Condomínios
Despesas de Comercialização
Outras Despesas
Total

10

-

2.131

577

59,5%

-72,9%

5.600

8.102

81,9%

44,7%

122

68

7,0%

-44,3%

1.567

197

2,0%

-87,4%

3.174

970

100,0%

-69,4%

11.911

9.894

100,0%

-16,9%

No 4T15, as Despesas Comerciais da CCP contabilizaram R$1,0 milhão, uma redução de 69,4% em relação ao 4T14, e no
ano de 2015 essa conta ficou em R$10,0 milhões, apresentando uma redução de 16,9% em relação a 2014. No trimestre
encerrado em 31 de dezembro de 2015, as Despesas Administrativas e Gerais somaram R$ 8,2 milhões, valor que é 2,3%
maior do que os R$8,0 milhões contabilizados no 4T14. No ano de 2015, as Despesas Administrativas ficaram em R$29,8
milhões, 4,2% superiores aos valores registrados em 2014. A manutenção das despesas operacionais é resultado da
Companhia no controle das Despesas Administrativas e Comerciais.
Resultado Financeiro
No 4T15 foi apurada uma despesa financeira líquida de R$ 52,4 milhões, 97,4% superior à registrada no 4T14. O aumento
da despesa financeira líquida reconhecida no período deve-se basicamente por um maior estoque de dívida da
Companhia, resultado do ciclo de investimentos que a CCP vem encerrando, e ao fato de que, após a entrega de
empreendimentos, passa-se a reconhecer os juros como despesa financeira, que eram parcialmente capitalizados
durante a fase de construção, e adicionalmente ao elevado patamar das taxa de juros no Brasil. No ano de 2015 foi
apurada uma despesa financeira líquida de R$ 175,9 milhões (+156,5% vs 2014), também explicada pela mesma razão do
incremento trimestral.
4T14

4T15

Análise Vertical
(%)

4T15 x 4T14

2014

2015

2015 X 2014

(21.134)

(69.408)

97%

228,4%

(77.840)

(218.979)

181,3%

(197)

(59)

0%

-70,3%

(447)

(210)

-53,1%

Demais despesas financeiras

(14.560)

(1.874)

3%

-87,1%

(27.231)

(18.606)

-31,7%

Despesas Financeiras

(35.891)

(71.340)

100%

98,8%

(105.518)

(237.795)

125,4%

Receitas de Aplicação Financeira

7.072

18.958

88,0%

Outras Receitas Financeiras

2.242

RESULTADO FINANCEIRO (R$ mil) IFRS
Juros e Variação Monetária Sobre Empréstimos
Juros e Multas

Receita Financeira
Total

100%

168,1%

29.043

54.592

(83)

0%

-103,7%

7.903

7.288

-7,8%

9.314

18.875

100%

102,6%

36.946

61.879

67,5%

(26.577)

(52.465)

-

97,4%

(68.572)

(175.915)

156,5%

Lucro Líquido
A CCP registrou no 4T15 o prejuízo de R$ 1,1 milhão, uma redução de 110,8% em relação ao 4T14, resultado impactado
principalmente pelo incremento nas despesas financeiras. A margem líquida no 4T15 ficou em -1,0%, 10,0 pp. menor do
que a margem líquida registrada no 4T14, que foi de 11,0%.

Com relação ao ano de 2015, o Lucro Líquido da CCP foi de R$ 23,3 milhões, 76,2% menor do que o Lucro Líquido
registrado em 2014. A margem líquida 2015 ficou em 6,1%, 19,6 pp. abaixo da margem líquida registrada em 2014, de
25,7%.

LUCRO LÍQUIDO (R$ mil)
Lucro (Prejuízo) Líquido
Receita Líquida

4T14

4T15

4T15 x 4T14

2014

2015

2015 X 2014

9.793

(1.057)

-110,8%

97.960

23.308

-76,2%

89.281

Margem Líquida

11,0%

Lucro Líquido por ação (R$)

0,118

105.700

18,4%

381.861

-1,0%

-12,0 pp.

25,7%

(0,009)

-107,5%

1,184

384.293
6,1%
0,193

0,6%
-19,6 pp.
-83,7%

BALANÇO PATRIMONIAL
Balanço Patrimonial referente ao Exercício Encerrado em 31 de Dezembro de 2017 comparado com 31 de Dezembro de 2016 (R$ Mil)
Ativos (R$ mil) - IFRS

31/12/2016

31/12/2017

Análise Vertical (%)

4T17 X 4T16

Caixa e equivalentes de caixa

348.578

170.324

4,7%

-51,1%

Títulos e valores mobiliários

64.862

170.908

4,7%

163,5%

Contas a receber

97.316

100.653

2,8%

3,4%

5.653

4.428

0,1%

-21,7%

44.156

4.822

0,1%

-89,1%

8.512

2.045

0,1%

-76,0%

79

100

0,0%

26,6%

-

-

0,0%

NA

9.476

8.462

0,2%

-10,7%

578.632

461.742

12,7%

-20,2%

Ativo Circulante

Estoques
Impostos a compensar
Adiantamento a fornecedores
Dividendos a receber
Ativo não circulante mantido para venda
Demais contas a receber
Total Circulante
Ativo não circulante
Contas a receber

12.082

4.568

0,1%

-62,2%

Estoques

674.870

41.858

1,2%

-93,8%

Partes relacionadas

36.933

38.928

1,1%

5,4%

-

-

0,0%

NA

8.313

-

0,0%

-100,0%

60.131

34.120

0,9%

-43,3%

350

-

0,0%

-100,0%

29.526

32.543

0,9%

10,2%

-

-

0,0%

NA

Investimentos

1.081.873

174.622

4,8%

-83,9%

Propriedades para investimento

2.346.415

2.849.786

78,3%

21,5%

3.643

782

0,0%

-78,5%

Créditos com parceiros nos empreendimentos
Mútuo a receber
Impostos a compensar
Depósitos judiciais
Demais contas a receber
Títulos e valores mobiliários

Imobilizado

131

479

0,0%

265,6%

Total não Circulante

Intangíveis

4.254.267

3.177.686

87,3%

-25,3%

Total de Ativos

4.832.899

3.639.428

100,0%

-24,7%

31/12/2016

31/12/2017

Análise Vertical (%)

4T17 X 4T16

Passivos e Patrimônio Líquido (R$ mil) - IFRS
Passivo Circulante

511.928

331.279

9,1%

-35,3%

Empréstimos e financiamentos

238.174

70.132

1,9%

-70,6%

Debêntures

152.761

158.466

4,4%

3,7%

Notas Promissórias

24.107

39.092

1,1%

62,2%

Fornecedores

30.230

12.385

0,3%

-59,0%

-

-

0,0%

NA

11.944

11.496

0,3%

-3,8%

Contas a pagar por aquisição de imóveis
Impostos e contribuições a recolher
Débitos com partes relacionadas nos empreendimentos
Impostos e contribuições diferidos
Adiantamentos de clientes

-

-

0,0%

NA

1.644

351

0,0%

-78,6%

795

-

0,0%

-100,0%

Adiantamentos de clientes - permuta

-

-

0,0%

NA

Partes relacionadas

-

-

0,0%

NA

10.662

7.369

0,2%

-30,9%

Receita res-sperata a apropriar
Dividendos a pagar

7

12

0,0%

71,4%

41.604

31.976

0,9%

-23,1%

2.208.661

1.429.686

39,3%

-35,3%

1.268.972

895.824

24,6%

-29,4%

Debêntures

643.066

376.513

10,3%

-41,5%

Notas Promissórias

135.000

120.000

3,3%

-11,1%

8.804

6.264

0,2%

-28,9%

42.646

29.477

0,8%

-30,9%

-

-

0,0%

NA

1.660

1.608

0,0%

-3,1%

108.513

-

0,0%

-100,0%

1.175.680

1.161.008

31,9%

-1,2%

936.630

717.455

19,7%

-23,4%

4.832.899

3.639.428

100,0%

-24,7%

Demais contas a pagar
Passivo não circulante/Exigível a longo prazo
Empréstimos e financiamentos

Impostos e contribuições diferidos
Receita res-sperata a apropriar
Demais contas a pagar
Provisões para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis
Adiantamentos de clientes - permuta
Patrimônio Líquido
Participação de minoritários
Total de Passivos e Patrimônio Líquido

Ativo Circulante
Disponibilidades e Aplicações Financeiras
A CCP encerrou o ano de 2017 com o caixa (disponibilidades e aplicações financeiras) de R$341,2 milhões, representando
9,25% dos ativos totais.
2017
170.324
20.651
149.673

2016
348.578
22.576
326.002

Títulos e Valores Mobiliários
Debêntures
compromissadas

170.908

64.862

170.908

64.862

Total Caixa

341.232

413.440

Caixa e Equivalente
Caixas e bancos
Aplicações (CDB)

A conta de Caixa e Equivalentes, referem-se a caixa, saldos bancários e aplicações financeiras em Certificados de Depósito
Bancário (CDB) e operações compromissadas lastreadas em debêntures, que são remunerados a taxas que se aproximam
da variação do CDI (variam entre 75% e 100%) e para as quais inexistem penalidades ou quaisquer outras restrições para
seu resgate imediato, além do direito de exigir a recompra a qualquer momento.
A conta Títulos e Valores Mobiliários, refere-se a aplicações financeiras compromissadas lastreadas em debêntures, que
são remuneradas a taxas que se aproximam da variação do CDI (variam entre 98% e 100%), com disponibilidade de
resgate imediato.
Estoque
Os imóveis a comercializar encerraram o ano de 2017 com saldo de R$ 46,3 milhões, em linha com a estratégia da
Companhia de desinvestimento para busca de novas oportunidades.
Os Estoques da Companhia foram contabilizados da seguinte forma:

Circulante
Thera Residencial e Saletas
Edifício Torre Matarazzo
Não Circulante
Edifício Corporativo Centro Metropolitano
Edifício Corporativo Miss Silvia
Shopping Cerrado
Total Estoque (C + NC)
Propriedades de Investimento

2017
4.428
4.428
41.858
41.858
46.286

2016
5.653
5.538
115
674.870
40.910
347.586
286.374
680.523

As propriedades para investimento são compostas conforme abaixo, contabilizadas ao montante no custo histórico
incorrido.
2016

2017

Análise Vertical
(%)

2017 X 2016

Edifícios Corporativos

353.175

626.219

22,0%

77,3%

Shopping Centers

37.459

2.174.050

76,3%

5703,8%

Galpões Logísticos

1.924.307

18.817

0,7%

-99,0%

31.475

30.700

1,1%

-2,5%

2.346.416

2.849.786

100,0%

21,5%

Propriedades para Investimento (R$ mil) IFRS

Outros
Total

Passivo
Empréstimos e Financiamentos – Circulante e Não Circulante
A dívida líquida da CCP totalizou R$ 1.279,9 milhões ao final de 2017, montante 36% inferior ao valor registrado ao final
de 2016. Essa redução ocorreu devido o pré-pagamento de R$ 730 milhões em dívidas, provenientes da venda do
portfólio de galpões por R$1,13 bilhões para a Prologis.

Dívida Líquida (R$ mil) - IFRS

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2015

1.621.099

2.425.147

2.454.847

Financiamentos e Empréstimos

965.956

1.507.146

1.606.777

Debêntures

694.071

954.934

881.667

Partes Relacionadas

(38.928)

(36.933)

(33.597)

341.232

413.440

566.073

341.232

413.440

566.073

1.279.867

2.011.707

1.888.774

Endividamento

Disponibilidades
Caixa, Investimentos e Valores Mobiliários
Dívida Líquida Total

Ao final do 4T17, a CCP possuía 5 dívidas corporativas e 7 financiamentos contratados. A Companhia não possui
endividamento denominado em dólar. A seguir segue detalhamento dos financiamentos:
Dívida Corporativa (R$ mil) - IFRS
Montante (R$ mil)

Saldo (R$ mil)

Remuneração

Juros

Vencimento

Debêntures

Tipo

200.000

109.092

110% CDI

Trimestral / Semestral

ago-19

Debêntures

150.000

140.281

CDI + 1,15% a.a.

Semestral

jan-22

Debêntures

92.000

85.340

CDI + 1,20% a.a.

Mensal

out-26

Debêntures

200.000

200.267

CDI + 2,32% a.a.

Semestral

nov-20

Notas Promissórias

150.000

159.092

CDI + 1,15% a.a.

Bullet

jul-19

1.227.000

694.072

Total

Financiamento a Produção (R$ mil) - IFRS
Modalidade

Montante (R$ mil)

Saldo (R$ mil)

Remuneração

Juros

Vencimento

Crédito Imobiliário

20.000

11.371

TR + 10,00% a.a.

Mensal

set-21

Crédito Imobiliário

122.000

130.904

TR + 10,80% a.a.

Mensal

ago-24

Crédito Imobiliário

184.989

166.288

TR + 9,00% a.a.

Mensal

ago-28
ago-24

Crédito Imobiliário

90.000

79.824

TR + 9,20% a.a.

Mensal

Crédito Imobiliário

125.000

108.728

TR + 9,52% a.a.

Mensal

jan-30

Crédito Imobiliário

104.000

105.447

TR + 9,85% a.a.

Mensal

mar-30

350.000

363.394

TR + 9,60% a.a.

Semestral

dez-31

1.789.703

965.956

Cédula de Crédito Bancário

Na modalidade financiamento à produção, o montante do empréstimo é liberado de acordo com cronograma de
desembolso das obras financiadas.
Patrimônio Líquido
Em 31 de dezembro de 2017, o capital social era de R$ 799,8 milhões, representado por 119.663.612 ações ordinárias
nominativas (ex-tesouraria: 119.415.674) distribuídas entre grupo controlador, tesouraria da Companhia e investidores
em bolsa de valores (free float). O Patrimônio Líquido da Companhia encerrou o trimestre com R$ 1.161,0 milhões.
Demais contas
As demais contas do balanço patrimonial da Companhia não abordadas nas análises sofreram variações normais do curso
dos negócios da Companhia ou não possuem relevância face ao total do balanço patrimonial consolidado.

BALANÇO PATRIMONIAL
Balanço Patrimonial referente ao Exercício Encerrado em 31 de Dezembro de 2016 comparado com 31 de Dezembro de 2015 (R$ Mil)
ATIVOS (R$ mil) - IFRS

31/12/2015

31/12/2016

% Análise Vertical

4T16 x 4T15

Ativo Circulante
Caixa e equivalentes de caixa

348.578

7,2%

-

64.862

1,3%

NA

Contas a receber

99.891

97.316

2,0%

-2,6%

Estoques

Títulos e valores mobiliários

566.073

-38,4%

25.540

5.653

0,1%

-77,9%

Impostos a compensar

5.272

44.156

0,9%

737,6%

Adiantamento a fornecedores

7.152

8.512

0,2%

19,0%

79

0,0%

NA

10.347

9.476

0,2%

-8,4%

714.275

578.632

12,0%

-19,0%

Dividendos a receber
Demais contas a receber
Total Circulante

-

Ativo não circulante
Contas a receber

684

12.082

0,2%

1666,4%

1.269.579

674.870

14,0%

-46,8%

33.597

36.933

0,8%

9,9%

-

-

0,0%

NA

Mútuo a receber

15.643

8.313

0,2%

-46,9%

Impostos a compensar

79.400

60.131

1,2%

-24,3%

335

350

0,0%

4,5%

20.457

29.526

0,6%

44,3%

Estoques
Partes relacionadas
Créditos com parceiros nos empreendimentos

Depósitos judiciais
Demais contas a receber
Títulos e valores mobiliários

0,0%

NA

927.947

1.081.873

22,4%

16,6%

1.790.262

2.346.415

48,6%

31,1%

3.834

3.643

0,1%

-5,0%

170

131

0,0%

-22,9%

Total não Circulante

4.141.908

4.254.267

88,0%

2,7%

Total de Ativos

4.856.183
-

4.832.899
-

100,0%

-0,5%

Investimentos
Propriedades para investimento
Imobilizado
Intangíveis

PASSIVOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$ mil) - IFRS
Passivo Circulante

-

31/12/2015

-

31/12/2016

% Análise Vertical

4T16 x 4T15

516.869

511.928

10,6%

-1,0%

Empréstimos e financiamentos

208.040

238.174

4,9%

14,5%

Debêntures

201.534

-24,2%

Notas Promissórias
Fornecedores
Contas a pagar por aquisição de imóveis
Impostos e contribuições a recolher

152.761

3,2%

-

24.107

0,5%

NA

38.201

30.230

0,6%

-20,9%

-

-

0,0%

NA

13.873

11.944

0,2%

-13,9%
-100,0%

Débitos com partes relacionadas nos empreendimentos

6.217

-

0,0%

Impostos e contribuições diferidos

1.760

1.644

0,0%

-6,6%

13.638

795

0,0%

-94,2%
NA

Adiantamentos de clientes
Adiantamentos de clientes - permuta

-

-

0,0%

Partes relacionadas

-

-

0,0%

NA

13.719

10.662

0,2%

-22,3%

Receita res-sperata a apropriar
Dividendos a pagar
Demais contas a pagar
Passivo não circulante/Exigível a longo prazo
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Notas Promissórias
Impostos e contribuições diferidos
Receita res-sperata a apropriar
Demais Contas a Pagar
Provisões para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis
Adiantamentos de clientes - permuta
Patrimônio Líquido
Participação de minoritários
Total de Passivos e Patrimônio Líquido

5.542

7

0,0%

-99,9%

14.345

41.604

0,9%

190,0%

2.254.461

2.208.661

45,7%

-2,0%

1.398.737

1.268.972

26,3%

-9,3%

680.133

643.066

13,3%

-5,4%

135.000

2,8%

NA

9.474

8.804

0,2%

-7,1%

53.465

42.646

0,9%

-20,2%

-

-

0,0%

NA

4.139

1.660

0,0%

-59,9%

108.513

108.513

2,2%

0,0%

1.200.630

1.175.680

24,3%

-2,1%

884.223

936.630

19,4%

5,9%

4.856.183

4.832.899

100,0%

-0,5%

-

Ativo Circulante
Disponibilidades e Aplicações Financeiras
A CCP encerrou o ano de 2016 com o caixa (disponibilidades e aplicações financeiras) de R$413,4 milhões, representando
8,6% dos ativos totais.
2016
348.578
22.576
326.002

2015
566.073
26.185
539.888

Títulos e Valores Mobiliários
Debêntures
compromissadas

64.862

-

64.862

-

Total Caixa

413.440

566.073

Caixa e Equivalente
Caixas e bancos
Aplicações (CDB)

A conta de Caixa e Equivalentes, referem-se a caixa, saldos bancários e aplicações financeiras em Certificados de Depósito
Bancário (CDB) e operações compromissadas lastreadas em debêntures, que são remunerados a taxas que se aproximam
da variação do CDI (variam entre 100% e 105%) e para as quais inexistem penalidades ou quaisquer outras restrições para
seu resgate imediato, além do direito de exigir a recompra a qualquer momento.
A conta Títulos e Valores Mobiliários, refere-se a aplicações financeiras compromissadas lastreadas em debêntures, que
são remuneradas a taxas que se aproximam da variação do CDI (variam entre 98% e 100%), com disponibilidade de
resgate imediato.
Estoque
Os imóveis a comercializar encerraram o ano de 2016 com saldo de R$ 674,9 milhões, em linha com a estratégia da
Companhia de investir no desenvolvimento e aquisição de propriedades comerciais, administração destas e,
posteriormente, desinvestimento para busca de novas oportunidades.
Os Estoques da Companhia foram contabilizados da seguinte forma:

Circulante
CEO (Corporate Executive Offices)
Thera Corporate
Thera Residencial e Saletas
Edifício Torre Matarazzo
Não Circulante
Thera Residencial e Saletas
Edifício Corporativo Centro Metropolitano
Edifício Corporativo Miss Silvia
Shopping Cerrado
Shopping Metropolitano Barra
Shopping Tietê
Shopping Cidade São Paulo
Total Estoque (C + NC)

2016
5.653
5.538
115
674.870
40.910
347.586
286.374
680.523

2015
25.540
25.436
104
1.269.579
187.049
37.570
196.919
253.527
594.514
1.295.119

Propriedades de Investimento
As propriedades para investimento são compostas conforme abaixo, contabilizadas ao montante no custo histórico
incorrido.

Passivo
Empréstimos e Financiamentos – Circulante e Não Circulante
A dívida líquida da CCP totalizou R$ 2.011 milhões em 2016, montante 6,5% superior ao valor registrado em 31 de
dezembro de 2015. O incremento do nível de endividamento da Companhia pode ser justificado pelo avanço nos
investimentos em projetos em desenvolvimento da CCP, ao longo do trimestre; que são parcialmente financiados por
linhas de financiamento à produção; o saldo entre investimentos e financiamentos é suportado pela posição de caixa da
Companhia.

Dívida Líquida (R$ mil) - IFRS

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

2.425.147

2.454.847

2.476.880

1.507.146

1.606.777

1.548.156

Debêntures

954.934

881.667

935.671

Partes Relacionadas

(36.933)

(33.597)

413.440

566.073

572.990

413.440

566.073

572.990

2.011.707

1.888.774

1.903.890

Endividamento
Financiamentos e Empréstimos

Disponibilidades
Caixa, Investimentos e Valores Mobiliários
Dívida Líquida Total

(6.947)

Ao final do 4T16, a CCP possuía 7 dívidas corporativas e 19 financiamentos contratados. A Companhia não possui
endividamento denominado em dólar. O custo médio do endividamento total é de 97,29% do CDI. A seguir segue
detalhamento dos financiamentos:

Na modalidade financiamento à produção, o montante do empréstimo é liberado de acordo com cronograma de
desembolso das obras financiadas.

Patrimônio Líquido
Em 31 de dezembro de 2016, o capital social era de R$ 799,7 milhões, representado por 119.663.612 ações ordinárias
nominativas (ex-tesouraria: 119.415.674) distribuídas entre grupo controlador, tesouraria da Companhia e investidores
em bolsa de valores (free float). O Patrimônio Líquido da Companhia encerrou o trimestre com R$ 1.184,6 milhões.
Demais contas
As demais contas do balanço patrimonial da Companhia não abordadas nas análises sofreram variações normais do curso
dos negócios da Companhia ou não possuem relevância face ao total do balanço patrimonial consolidado.

BALANÇO PATRIMONIAL
Balanço Patrimonial referente ao Exercício Encerrado em 31 de Dezembro de 2015 comparado com 31 de Dezembro de
2014 (R$ Mil)
ATIVOS (R$ mil) - IFRS

31/12/2014

31/12/2015

% Análise Vertical

4T15 x 4T14

Ativo Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Estoques

572.990

566.073

11,7%

-1,2%

80.021

99.891

2,1%

24,8%

261.540

25.540

0,5%

-90,2%

Impostos a compensar

3.672

5.272

0,1%

43,6%

Adiantamento a fornecedores

6.222

7.152

0,1%

14,9%

-

-

0,0%

NA

25.277

10.347

0,2%

-59,1%

949.722

714.275

14,7%

-24,8%

-94,7%

Dividendos a receber
Demais contas a receber
Total Circulante
Ativo não circulante
Contas a receber
Estoques
Partes relacionadas
Mútuo a receber
Impostos a compensar
Depósitos judiciais
Demais contas a receber
Títulos e valores mobiliários

684

0,0%

1.269.579

26,1%

-34,1%

3.512

33.597

0,7%

856,6%

-

15.643

0,3%

NA

64.836

79.400

1,6%

22,5%

91

335

0,0%

268,1%

3.475

20.457

0,4%

488,7%

-

0,0%

-100,0%
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774.483

927.947

19,1%

19,8%

Propriedades para investimento

615.715

1.790.262

36,9%

190,8%

2.366

3.834

0,1%

62,0%

76

170

0,0%

123,7%

Total não Circulante

3.403.820

4.141.908

85,3%

21,7%

Total de Ativos

4.353.542

4.856.183

100,0%

11,5%

Imobilizado
Intangíveis

PASSIVOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$ mil) - IFRS
Passivo Circulante

31/12/2014

31/12/2015

% Análise Vertical

4T15 x 4T14

406.839

516.869

10,6%

152.027

208.040

4,3%

36,8%

Debêntures

95.285

201.534

4,2%

111,5%

Fornecedores

35.510

38.201

0,8%

7,6%

Contas a pagar por aquisição de imóveis

21.087

-

0,0%

-100,0%

Impostos e contribuições a recolher

13.962

13.873

0,3%

-0,6%

Débitos com partes relacionadas nos empreendimentos

10.551

6.217

0,1%

-41,1%

2.373

1.760

0,0%

-25,8%

551

13.638

0,3%

2375,1%

Empréstimos e financiamentos

Impostos e contribuições diferidos
Adiantamentos de clientes
Adiantamentos de clientes - permuta

-

0,0%

-100,0%

13.719

0,3%

144,8%

Dividendos a pagar

23.271

5.542

0,1%

-76,2%

Demais contas a pagar

46.513

14.345

0,3%

-69,2%

2.404.749

2.254.461

46,4%

-6,2%

1.396.129

1.398.737

28,8%

0,2%

840.386

680.133

14,0%

-19,1%

Passivo não circulante/Exigível a longo prazo
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Impostos e contribuições diferidos

104

27,0%

5.605

Receita res-sperata a apropriar

8.156

9.474

0,2%

16,2%

47.207

53.465

1,1%

13,3%

4.358

4.139

0,1%

-5,0%

108.513

108.513

2,2%

0,0%

Patrimônio Líquido

773.837

1.200.630

24,7%

55,2%

Participação de minoritários

768.117

884.223

18,2%

15,1%

4.353.542

4.856.183

100,0%

11,5%

Receita res-sperata a apropriar
Provisões para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis
Adiantamentos de clientes - permuta

Total de Passivos e Patrimônio Líquido

Ativo Circulante

12.949
1.926.307

Disponibilidades e Aplicações Financeiras
A CCP encerrou o quarto trimestre de 2015 com o caixa (disponibilidades e aplicações financeiras) de R$ 566,1 milhões,
representando 11,7% dos ativos totais. O aumento de capital de R$ 400 milhões realizado durante o ano de 2015
contribuiu para a manutenção das disponibilidades e aplicações financeiras com relação ao trimestre passado. O objetivo
do aumento de capital foi de reduzir o nível de endividamento da Companhia.

Caixa e Equivalente
Caixas e bancos
Aplicações (CDB)

2015
566.073
26.185
539.888

2014
572.990
18.008
554.982

Total Caixa

566.073

572.990

A conta de Caixa e Equivalentes, referem-se a caixa, saldos bancários e aplicações financeiras em Certificados de Depósito
Bancário (CDB) e operações compromissadas lastreadas em debêntures, que são remunerados a taxas que se aproximam
da variação do CDI (variam entre 100% e 105%) e para as quais inexistem penalidades ou quaisquer outras restrições para
seu resgate imediato, além do direito de exigir a recompra a qualquer momento.
Estoque
Os imóveis a comercializar encerraram o ano de 2015 com saldo de R$ 1.295,1 milhões, em linha com a estratégia da
Companhia de investir no desenvolvimento e aquisição de propriedades comerciais, administração destas e,
posteriormente, desinvestimento para busca de novas oportunidades.
Os Estoques da Companhia foram contabilizados da seguinte forma:

Circulante
CEO (Corporate Executive Offices)
Thera Corporate
Thera Residencial e Saletas
Edifício Torre Matarazzo
Não Circulante
Thera Residencial e Saletas
Edifício Corporativo Centro
Metropolitano
Edifício Corporativo Miss Silvia
Edifício Torre Matarazzo
Shopping Cerrado
Thera Corporate
Shopping Metropolitano Barra
Shopping Tietê
Shopping Cidade São Paulo
Total Estoque (C + NC)

2015
25.540
25.436
104
1.269.579
187.049

2014
261.540
86.881
1.235
173.034
390
1.926.307
-

37.570

29.530

196.919
253.527
594.514
1.295.119

159.720
147.393
658.610
442.265
488.789
2.187.847

Propriedades de
Investimento
As propriedades
para
investimento são
compostas
conforme abaixo,
contabilizadas ao
montante
no
custo histórico
incorrido.

PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO (R$ mil) IFRS
Edifícios Corporativos

2014

2015

2015 X 2014

284.535

365.103

28,3%

54.465

1.337.466

2355,6%

239.383

55.227

-76,9%

Outros

37.332

32.466

-13,0%

Total

615.715

1.790.262

190,8%

Shoppings
Condomínios Logísticos

Passivo
Empréstimos e Financiamentos – Circulante e Não Circulante
A dívida líquida da CCP totalizou R$ 1.888,8 milhões em 2015, montante 0,8% inferior ao valor registrado em 31 de
dezembro de 2014. A redução do nível de endividamento da Companhia pode ser justificada pelo aumento de capital e a
desaceleração do ciclo de investimentos da Companhia; o saldo entre investimentos e financiamentos é suportado pela
posição de caixa da Companhia.
Dívida Líquida (R$ mil) - IFRS

31/12/2015

31/12/2014

31/12/2013

2.454.847

2.476.880

1.620.713

1.606.777

1.548.156

701.816

Debêntures

881.667

935.671

924.231

Partes Relacionadas

(33.597)

Endividamento
Financiamentos e Empréstimos

Disponibilidades
Caixa, Investimentos e Valores Mobiliários
Dívida Líquida Total

(6.947)

(5.334)

566.073

572.990

264.403

566.073

572.990

264.403

1.888.774

1.903.890

1.356.310

Ao final do 4T15, a CCP possuía cinco empréstimos bancários e dezoito financiamentos contratados. O custo médio do
endividamento total é de 12,87%. A seguir segue detalhamento dos financiamentos:
Dívida Corporativa (R$ mil) - IFRS
Tipo

Saldo (R$ ´000)

Remuneração

Juros

Vencimento
(1)

Debêntures

300.000

139.417

CDI + 0,81% a.a.

Mensal

Debêntures

204.420

215.491

CDI + 1,22% a.a.

Semestral

fev-17

Debêntures

150.000

160.028

CDI + 1,00% a.a.

Semestral

jan-18

Debêntures/CRI

200.000

207.116

110% CDI

Trimestral / Semestral

ago-19

Debêntures

150.000

159.615

CDI + 0,80% a.a.

Semestral

jan-22

Total

(1)

Montante (R$ '000)

1.004.420

881.667

Pagamento mensal após o período de carência.

mar-18

Financiamento a Produção (R$ mil) - IFRS
Modalidade
FINEM

Montante

Saldo 4T15

Remuneração

Juros

Vencimento

144.000

97.842

TJLP + 1,92% a.a a 3,82% a.a.

Mensal

Crédito Imobiliário

20.000

17.027

TR + 10,00% a.a.

Mensal

set-21

Crédito Imobiliário

31.393

23.068

TR + 10,30% a.a.

Mensal

jan-23

set-20

Crédito Imobiliário

46.000

36.087

TR + 10,50% a.a.

Mensal

jul-23

Crédito Imobiliário

122.000

148.664

TR + 10,80% a.a.

Mensal

ago-24

Crédito Imobiliário

282.065

250.044

TR + 10,10% a.a.

Mensal

mar-24

Crédito Imobiliário

92.486

90.175

TR + 9,95% a.a.

Mensal

set-25

Crédito Imobiliário

32.360

-

TR + 9,25% a.a.

Mensal

mai-16

Crédito Imobiliário

15.755

-

TR + 9,53% a.a.

Mensal

set-16

Crédito Imobiliário

47.500

23.506

TR + 10,80% a.a.

Mensal

ago-27

Crédito Imobiliário

21.908

19.575

TR + 10,80% a.a.

Mensal

abr-27

Crédito Imobiliário

34.925

32.465

TR + 9,80% a.a.

Mensal

mar-25

Crédito Imobiliário

54.274

55.117

TR + 9,50% a.a.

Mensal

set-27 e jan-30

Crédito Imobiliário

131.650

59.979

TR + 9,80% a.a.

Mensal

jun-29

Crédito Imobiliário

184.989

188.009

TR + 9,00% a.a.

Mensal

ago-28

Crédito Imobiliário

90.000

90.879

TR + 9,20% a.a.

Mensal

ago-24

Crédito Imobiliário

125.000

82.277

TR + 9,52% a.a.

Mensal

jan-30

Crédito Imobiliário

104.000

39.505

TR + 9,80% a.a.

Mensal

mar-30

350.000

352.558

TR + 9,50% a.a.

Semestral

dez-31

1.930.305

1.606.777

Cédula de Crédito Bancário

Na modalidade financiamento à produção, o montante do empréstimo é liberado de acordo com cronograma de
desembolso das obras financiadas.
Patrimônio Líquido
Em 31 de dezembro de 2015, o capital social era de R$ 799,7 milhões, representado por 119.663.612 ações ordinárias
nominativas (ex-tesouraria: 119.415.674) distribuídas entre grupo controlador, tesouraria da Companhia e investidores
em bolsa de valores (free float). O Patrimônio Líquido da Companhia encerrou o trimestre com R$ 1.200,6 milhões.
Demais contas
As demais contas do balanço patrimonial da Companhia não abordadas nas análises sofreram variações normais do curso
dos negócios da Companhia ou não possuem relevância face ao total do balanço patrimonial consolidado.

10.2 - RESULTADO OPERACIONAL E FINANCEIRO
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a.

resultados das operações do emissor, em especial:

(i)

descrição de quaisquer componentes importantes da receita

A Companhia atribui sua geração de receitas a partir da locação de edifícios corporativos de
alto padrão, shopping centers e galpões. Em menor escala a companhia gera receitas a partir
de serviços imobiliários tais como administração de edifícios corporativos, Shopping Centers e
estacionamentos.
RECEITA LÍQUIDA (Pro-forma) R$ MM
Receita Bruta

2017

2016

2017 X 2016

2015

2016 X 2015

400,9

489,4

-18,1%

460,5

6,3%

Locação de Imóveis Comerciais

277,5

344,4

-19,4%

290,8

18,4%

Prestação de serviços de Administração

90,6

86,8

4,4%

63,1

37,5%

Vendas de Propriedades e Incorporação Imobiliária

32,8

58,2

-43,7%

106,6

-45,4%

Deduções da receita bruta

-27,8

-30,9

-10,1%

-22,3

38,7%

373,1

458,5

-18,6%

438,2

4,6%

Receita Líquida

(ii)

fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais

A Receita Líquida da Companhia no ano de 2017 foi de R$ 373,1 milhões, registrando uma
redução de 18,6% em relação ao mesmo período do ano anterior devido ao swap de ativos
com o CPPIB, que desde agosto de 2017 detém 33,3% do portfólio de edifícios corporativos.

b.
variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio,
inflação, alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços
Os principais impactos nas variações de receita entre os exercícios de 2015, 2016 e 2017 são
explicados em decorrência de (i) alterações em volumes de locação; (ii) vendas de
propriedades e incorporação imobiliária; (iii) novos empreendimentos entregues e adicionados
ao portfolio operacional da Companhia; (iv) renovação de contratos com reajustes negativos
e/ou positivo de preço, e (v) à vacância de alguns empreendimentos.
c.
impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do
câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro do emissor,
quando relevante
As principais taxas indexadoras presentes no plano de negócios da Companhia são:




IGP-M: toda a carteira de recebimentos de projetos finalizados pela Companhia é
atualizada por este índice.
CDI: Todas as aplicações financeiras, e 41,8% do endividamento total contratado da
Companhia são atrelados ao CDI.
TR: 58,2% de nosso endividamento é indexado a TR.

Taxas de câmbio: A Companhia não possui dívidas ou valores a receber denominados em
moeda estrangeira.
Adicionalmente, nenhum dos custos relevantes da Companhia é denominado em moeda
estrangeira.

10.3 - EVENTOS COM EFEITOS RELEVANTES, OCORRIDOS E ESPERADOS, NAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
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a.

introdução ou alienação de segmento operacional

Não houve introdução ou alienação de segmentos operacionais da Companhia realizadas nos
exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015 que não tenham sido
refletidos nas demonstrações financeiras.
b.

constituição, aquisição ou alienação de participação societária

Não houve aquisição ou alienação de participação societária realizadas nos exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015 que não tenham sido refletidas nas
demonstrações financeiras.
c.

eventos ou operações não usuais

Não houve evento ou operação não usual realizados nos exercícios sociais encerrados em 31
de dezembro de 2017, 2016 e 2015 que não tenham sido refletidos nas demonstrações
financeiras.

10.4 - MUDANÇAS SIGNIFICATIVAS NAS PRÁTICAS CONTÁBEIS - RESSALVAS E ÊNFASES NO PARECER DO
AUDITOR
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a.

mudanças significativas nas práticas contábeis

Para o resultado encerrado em 31 de Dezembro de 2017:
Não houve mudanças durante o exercício de 2017.
Para o resultado encerrado em 31 de Dezembro de 2016:
Não houve mudanças durante o exercício de 2016.
Para o resultado encerrado em 31 de Dezembro de 2015:
Não houve mudanças durante o exercício de 2015.
b.

efeitos significativos das alterações em práticas contábeis

Não aplicável.
c.

ressalvas e ênfases presentes no relatório do auditor

Ressalvas e ênfases presentes no relatório do auditor para o exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2017:
A Auditoria independente emitiu relatório das Demonstrações Financeiras sem ressalvas e sem
ênfases.
Ressalvas e ênfases presentes no relatório do auditor para o exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2016:
A Auditoria independente emitiu relatório das Demonstrações Financeiras sem ressalvas, e
com a seguinte ênfase:
“Conforme descrito na nota explicativa nº 2 às demonstrações financeiras, as demonstrações
financeiras individuais e consolidadas foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil. As demonstrações financeiras individuais e consolidadas preparadas de
acordo com as IFRSs aplicáveis a entidades de incorporação imobiliária no Brasil consideram,
adicionalmente, a orientação técnica OCPC 04 - Aplicação da Interpretação Técnica ICPC 02 às
Entidades de Incorporação Imobiliária Brasileiras editada pelo CPC. Essa orientação técnica
trata do reconhecimento da receita desse setor e envolve assuntos relacionados ao significado
e à aplicação do conceito de transferência contínua de riscos, benefícios e controle na venda de
unidades imobiliárias, conforme descrito em maiores detalhes na nota explicativa nº 3. Nossa
opinião não está ressalvada em razão desse assunto.”
Ressalvas e ênfases presentes no relatório do auditor para o exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2015:
A Auditoria independente emitiu relatório das Demonstrações Financeiras sem ressalvas, e
com a seguinte ênfase:
“Demonstrações financeiras individuais
Conforme descrito na nota explicativa nº 2 às demonstrações financeiras, as demonstrações
financeiras individuais e consolidadas foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis

adotadas no Brasil. As demonstrações financeiras individuais e consolidadas preparadas de
acordo com as IFRSs aplicáveis a entidades de incorporação imobiliária no Brasil consideram,
adicionalmente, a orientação técnica OCPC 04 - Aplicação da Interpretação Técnica ICPC 02 às
Entidades de Incorporação Imobiliária Brasileiras editada pelo CPC. Essa orientação trata do
reconhecimento da receita desse setor e envolve assuntos relacionados ao significado e à
aplicação do conceito de transferência contínua de riscos, benefícios e controle na venda de
unidades imobiliárias, conforme descrito em maiores detalhes na nota explicativa nº 3. Nossa
opinião não está ressalvada em razão desse assunto.

10.5 - POLÍTICAS CONTÁBEIS CRÍTICAS
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A preparação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo com os CPCs
e as IFRSs exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a
aplicação de políticas contábeis e os valores de ativos, passivos, receitas e despesas. Os
resultados reais podem divergir dessas estimativas.
As informações sobre incertezas, premissas e estimativas que possuam um risco significativo
de resultar em uma alteração no próximo exercício estão relacionadas, principalmente, aos
seguintes aspectos: vida útil do ativo imobilizado, custo orçado das obras, determinação de
taxas de desconto a valor presente utilizadas na mensuração de certos ativos e passivos de
curto e longo prazos, provisões para contingências fiscais, cíveis e trabalhistas, perdas
relacionadas a contas a receber, projeções para realização de imposto de renda e contribuição
social diferidos, valor justo dos instrumentos financeiros, e divulgação do valor justo das
propriedades para investimento.
Estimativas e premissas são revisadas de maneira contínua. O impacto de tais revisões é
reconhecido no exercício em que são efetuadas.
As nossas demonstrações contábeis são elaboradas de acordo com as Práticas contábeis
adotadas no Brasil.
Apuração e apropriação do resultado de locação, incorporação imobiliária e venda de imóveis
a)

As receitas de locação de shopping centers, estacionamentos e unidades imobiliárias
comerciais, e de prestação de serviços, são reconhecidas em função no momento em
que os serviços são prestados, de acordo com o regime de competência.

b)

Na apuração do resultado de incorporação e venda de imóveis são observados os
procedimentos e normas estabelecidas pelas Resoluções CFC nº 1.266/09 e n°
1.187/09 do Conselho Federal de Contabilidade e os Pronunciamentos Técnicos CPCs
17, 30 e 12 e de Orientações OCPCs 01(R1) e 04, além da Interpretação Técnica ICPC 02
emitidos pelo CPC e efetuada da seguinte forma:
i.
Nas vendas de unidades concluídas, o resultado é apropriado no momento em
que a venda é efetivada, independentemente do prazo de recebimento do valor de
venda.
Os juros prefixados são apropriados ao resultado observando o regime de
competência.
ii.
Nas vendas de unidades não concluídas, a receita é apropriada de acordo com
o critério estabelecido pela orientação técnica OCPC 04, detalhado a seguir:
1.
As receitas de vendas são apropriadas ao resultado utilizando o
método do percentual de conclusão de cada empreendimento, sendo esse
percentual mensurado em razão do custo incorrido em relação ao custo total
orçado dos respectivos empreendimentos.
2.
Os custos incorridos são apropriados para o resultado de acordo com a
fração ideal vendida até a data do fechamento.

3.
O custo orçado é revisado periodicamente, e pode ocasionar
alterações nas estimativas iniciais. O efeito de tais revisões afeta o resultado
prospectivamente, de acordo com o pronunciamento técnico CPC 23 - Políticas
Contábeis, Mudança de Estimativas e Retificações de Erros.

10.6 - ITENS RELEVANTES NÃO EVIDENCIADOS NAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Powered by MZiQ

a.
os ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não
aparecem no seu balanço patrimonial (off-balance sheet items)
Não existem ativos e passivos detidos pela Companhia que não aparecem em seu balanço
patrimonial.
b.
outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras
Não existem outros itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras da
Companhia.

10.7 - COMENTÁRIOS SOBRE ITENS NÃO EVIDENCIADOS NAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
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Não aplicável.

10.8 - PLANO DE NEGÓCIOS
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a.

investimentos:

(i)
descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos
investimentos previstos

Banco de Terreno
CLD
TOTAL

(ii)

Localização

Área Locável
Total (m²)

Área Locável
CCP (m²)

São Paulo

121.832

73.099

121.832

73.099

Data de
lançamento
prevista

Aluguel mensal
médio por m²

Investimento a
incorrer (R$
milhões)

À definir

120
120

fontes de financiamento dos investimentos

Não existe previsão de investimentos ou desinvestimentos relevantes nos próximos anos.
(iii)

desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos

Não existe previsão de investimentos ou desinvestimentos relevantes nos próximos anos.
b.
aquisição já divulgada de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que
devam influenciar materialmente a capacidade produtiva da Companhia
Não houve aquisições de terrenos, plantas, equipamentos, ou outros ativos relevantes.
c.
novos produtos e serviços, indicando: (i) descrição das pesquisas em andamento já
divulgadas; (ii) montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento de
novos produtos ou serviços; (iii) projetos em desenvolvimento já divulgados; e (iv)
montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos ou serviços
Não aplicável.

10.9 - OUTROS FATORES COM INFLUÊNCIA RELEVANTE
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Não existem outros fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho
operacional da Companhia e que não tenham sido identificados ou comentados nos demais
itens desta seção “10”.

11.1 - PROJEÇÕES DIVULGADAS E PREMISSAS
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a.

Objeto da projeção

b.

Período projetado e o prazo de validade da projeção

c.

Premissas da projeção, com a indicação de quais podem ser influenciadas pela administração da
Companhia

d.

Valores dos indicadores que são objeto da previsão

A Companhia não tem como prática divulgar projeções financeiras ou operacionais.

11.2 - ACOMPANHAMENTO E ALTERAÇÕES DAS PROJEÇÕES DIVULGADAS
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a.
informar quais estão sendo substituídas por novas projeções incluídas no formulário e quais delas
estão sendo repetidas no formulário
b.
quanto às projeções relativas a períodos já transcorridos, comparar os dados projetados com o
efetivo desempenho dos indicadores, indicando com clareza as razões que levaram a desvios nas projeções
c.
quanto às projeções relativas a períodos ainda em curso, informar se as projeções permanecem
válidas na data de entrega do formulário e, quando for o caso, explicar por que elas foram abandonadas ou
substituídas
Não aplicável.

12.1 - DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
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a.

Atribuições de cada órgão e comitê

Compete ao Conselho de Administração
Compete ao Conselho de Administração, além de suas atribuições legais:
(a) estabelecer a orientação geral dos negócios da Companhia; (b) aprovar o planejamento anual da Companhia, com a
definição de objetivos e programas, para cada área de atuação; (c) eleger e destituir os Diretores e fiscalizar a sua gestão;
(d) aprovar o Regimento Interno da Companhia, que disporá sobre a estrutura administrativa e funcional; (e) conceder
licença a seus membros e aos da Diretoria; (f) deliberar sobre a emissão de ações da Companhia, dentro dos limites do
capital autorizado previstos no Artigo 8 do Estatuto Social, fixando as condições de emissão, inclusive preço e prazo de
integralização; (g) deliberar sobre a exclusão ou redução do prazo para o exercício do direito de preferência dos acionistas
nos aumentos de capital mediante subscrição de ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição, nos
termos do Artigo 11, Parágrafo Primeiro do Estatuto Social; (h) deliberar sobre a emissão de bônus de subscrição, como
previsto no Artigo 8º, Parágrafo Primeiro do Estatuto Social, inclusive com a exclusão ou redução do direito de preferência
nos termos do Artigo 11, Parágrafo Primeiro do Estatuto Social; (i) deliberar sobre a aquisição de ações de emissão da
própria Companhia, para manutenção em tesouraria e/ou posterior cancelamento ou alienação; (j) deliberar sobre
grupamento ou desdobramento de ações em que se divide o capital social subscrito e integralizado; (k) deliberar sobre a
outorga de opção de compra ou subscrição de ações aos administradores, empregados ou a pessoas naturais que prestem
serviços à Companhia ou a outra sociedade sob seu controle, nos termos do Artigo 12 do Estatuto, não se aplicando o
direito de preferência dos acionistas; (l) convocar as Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias; (m) manifestar-se
sobre o Relatório de Administração e as contas da Diretoria; (n) deliberar, ad referendum da Assembleia Geral, os
dividendos a serem pagos aos acionistas, inclusive os intermediários à conta de lucros acumulados ou de reservas de
lucros existentes, e as participações de que trata o artigo 46 do Estatuto Social; (o) deliberar sobre os investimentos dos
fundos sociais, quando requisitado; (p) aprovar a emissão de notas promissórias pela Companhia para distribuição pública,
no âmbito do mercado de capitais; (q) escolher e destituir auditores independentes; (r) convocar os auditores
independentes para prestar os esclarecimentos que entender necessários; (s) definir lista tríplice de empresas
especializadas em avaliação econômica de empresas, para a preparação de laudo de avaliação das ações da Companhia,
nas hipóteses previstas nos artigos 52, 52 e 54 do Estatuto Social; (t) manifestar-se favorável ou contrariamente a respeito
de qualquer oferta pública de aquisição de ações que tenha por objeto as ações de emissão da Companhia, por meio de
parecer prévio fundamentado, divulgado em até 15 (quinze) dias da publicação do edital da oferta pública de aquisição de
ações, que deverá abordar, no mínimo (i) a conveniência e oportunidade da oferta pública de aquisição de ações quanto
ao interesse do conjunto dos acionistas e em relação à liquidez dos valores mobiliários de sua titularidade; (ii) as
repercussões da oferta pública de aquisição de ações sobre os interesses da Companhia; (iii) os planos estratégicos
divulgados pelo ofertante em relação à Companhia; (iv) outros pontos que o Conselho de Administração considerar
pertinentes, bem como as informações exigidas pelas regras aplicáveis estabelecidas pela CVM; (u) deliberar sobre o
endereço da Companhia, podendo livremente alterá-lo, desde que respeitados os limites de cidade e estado estabelecidos
no Estatuto Social; e (v) aprovar a constituição de quaisquer formas de garantia real ou fidejussória pela Companhia, em
favor de quaisquer terceiros, garantindo obrigações próprias ou de suas controladas diretas ou indiretas, no valor superior
a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais).

Compete à Diretoria
Compete à Diretoria, observadas as disposições legais e estatutárias pertinentes, as deliberações tomadas pela Assembleia
Geral, a competência do Conselho de Administração e as disposições do Regimento Interno da Companhia: (a) a gestão da
Companhia, com observância da orientação fixada pelo Conselho de Administração; (b) dirigir e distribuir os serviços e

tarefas da administração interna da Companhia; (c) orientar e supervisionar a escrituração contábil da Companhia; (d)
elaborar o Relatório de Administração, contas e demonstrações financeiras da Companhia, para apreciação pelo Conselho
de Administração e posterior deliberação da Assembleia Geral; (e) deliberar sobre a criação ou extinção de filiais, agências,
subsidiárias ou sociedades controladas, dependências ou departamentos da Companhia no País e no exterior; (f) deliberar
sobre a aquisição, alienação, aumento ou redução de participações em sociedades controladas ou coligadas, no País e no
exterior; (g) deliberar sobre aquisição de controle de outras sociedades, bem como autorizar as associações e celebração
de acordos de acionistas; (h) aprovar a constituição de quaisquer formas de garantia real ou fidejussória pela Companhia,
em favor de quaisquer terceiros, garantindo obrigações próprias ou de suas controladas diretas ou indiretas, no valor igual
ou inferior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais).
Comitês
Comitês Internos
A Companhia conta com os seguintes comitês internos formais, formados por membros da administração e outros
profissionais, que se reúnem periodicamente para tomar decisões relacionadas às atividades da Companhia:
Comitê de Ética: Em atividade desde 2015, o Comitê de Ética tem por principal atribuição, assegurar a aplicabilidade e a
aderência do Código de Ética e Conduta da Companhia. É um órgão de assessoramento da direção da Companhia, com
poder decisório pleno, guardando independência e autonomia hierárquica sobre todos os assuntos discutidos. O Comitê de
Ética é responsável não apenas por assuntos diretamente relacionados à Companhia, mas também todos os segmentos de
negócios em que a Companhia atua, bem como seus colaborares e terceiros que atuem em nome da Companhia e/ou
qualquer um dos segmentos de negócio.
Comitê de Auditoria e Riscos: Órgão não estatutário, independente, que funciona em caráter permanente, instalado em
abril/2018, com regimento próprio. São atribuições do Comitê de Auditoria e Riscos, sem prejuízo de outras atribuições
estabelecidas pelo Conselho de Administração da Companhia: (I) opinar sobre a contratação e remuneração dos auditores
independentes da Companhia; (II) supervisionar as atividades dos auditores independentes, a fim de avaliar: (i) a sua
independência; (ii) a qualidade de serviços prestados; e (iii) a adequação dos serviços prestados às necessidades da
Companhia; (III) avaliar os resultados das demonstrações financeiras trimestrais e anuais, examinando o parecer dos
auditores independentes e as eventuais recomendações de melhoria por eles sugeridas; (IV) avaliar, em conjunto com os
especialistas da Companhia, todas as questões legais que possam ter impactos significativos nas demonstrações
financeiras; (V) tratar com os auditores independentes: (i) mudanças ou manutenção de princípios contábeis; (ii) uso de
reservas e provisões; (iii) estimativas e julgamentos relevantes utilizados na elaboração das demonstrações financeiras;
(iv) métodos de avaliação de riscos e os resultados dessas avaliações; e (v) mudanças do escopo da auditoria, conforme
aplicável; (VI) avaliar e apresentar sua avaliação ao Conselho de Administração, a respeito dos trabalhos desenvolvidos
pela auditoria interna da Companhia, podendo, ainda, opinar no processo de contratação do responsável pelo respectivo
departamento; (VII) monitorar a implementação das recomendações efetuadas tanto pela auditoria interna como pela
auditoria externa; (VIII) analisar e debater eventuais contingências levantadas em inspeções de órgãos reguladores e
fiscalizadores; (IX) avaliar junto com a Diretoria os parâmetros determinados para o modelo de gestão de riscos da
Companhia e avaliar periodicamente as políticas de gerenciamento de riscos, seus recursos e tolerância máxima a riscos;
(X) contribuir para o estabelecimento e manutenção de relações éticas entre todos os públicos da Companhia, tendo como
diretriz as crenças e valores existentes; (XI) contribuir para a prática de atividades lícitas em quaisquer transações,
recolhimento de tributos e cumprimento à lei; (XII) receber e tratar, conforme as diretrizes do Comitê de Ética da
Companhia, as denúncias diretamente relacionadas às auditorias interna e externa, à controladoria e à contabilidade da
Companhia; e (XIII) avaliar com independência eventuais conflitos de interesses relevantes envolvendo acionistas,
conselheiros, diretores, gestores, auditores e outros.

b.

Data de instalação do conselho fiscal, se este não for permanente, e de criação dos comitês

O último Conselho Fiscal instalado na companhia foi em 29 de abril de 2010 para aquele ano fiscal (2010) e este teve
vigência até 28/04/2011.
Para os anos fiscais de 2015, 2016 e 2017 a Companhia não teve instalação de Conselho Fiscal.

Conforme exposto no item “a” acima, os comitês de ética e de auditoria e riscos da Companhia foram criados em
junho/2015 e abril/2018, respectivamente.

c.
Mecanismos de avaliação de desempenho de cada órgão ou comitê e de seus membros, identificando
o método utilizado
Não há mecanismos formais de avaliação de órgãos e comitês, nem de seus respectivos membros, entretanto é realizado o
acompanhamento periódico dos administradores de forma a apurar o desempenho individual e o atingimento das metas.

d.

Em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais

Compete ao Diretor Presidente: além de coordenar a ação dos demais Diretores e dirigir a execução das atividades
relacionadas ao planejamento geral da Companhia e além das funções, atribuições e poderes a ele cometidos pelo
Conselho de Administração e observadas a política e orientação previamente traçadas pelo Conselho de Administração: (a)
convocar e presidir as reuniões da Diretoria; (b) superintender as atividades de administração da Companhia, coordenando
e supervisionando as atividades dos membros da Diretoria; (c) coordenar a política de pessoal, organizacional, gerencial,
operacional, financeira e de marketing da Companhia; e (d) atribuir aos demais Diretores funções e atribuições não
especificadas no Estatuto Social.
Compete ao Diretor Financeiro: além das funções, atribuições e poderes a ele cometidos pelo Conselho de
Administração e observadas a política e orientação previamente traçadas pelo Conselho de Administração: (a) coordenar e
dirigir as atividades relativas às operações de natureza financeira da Companhia de acordo com as metas estabelecidas;
(b) otimizar e gerir as informações e os resultados econômico-financeiros da Companhia; (c) controlar o cumprimento dos
compromissos financeiros no que se refere aos requisitos legais, administrativos, orçamentários, fiscais e contratuais das
operações, interagindo com os órgãos da Companhia e com as partes envolvidas; (d) coordenar a implantação de sistemas
financeiros e de informação gerencial; (e) preparar as demonstrações financeiras e contabilidade da Companhia para
atendimento das determinações legais e reporte ao Conselho de Administração; e (f) exercer outras funções ou atribuições
que lhe forem, de tempos em tempos, determinadas pelo Diretor- Presidente.
Compete ao Diretor de Relações com Investidores: (a) representar a Companhia perante os órgãos de controle e
demais instituições que atuam no mercado de capitais onde os valores mobiliários de sua emissão forem admitidos à
negociação; (b) representar a Companhia perante o público investidor prestando as informações necessárias; (c) monitorar
o cumprimento das obrigações dispostas no Estatuto Social pelos acionistas da Companhia e reportar à Assembleia Geral e
ao Conselho de Administração, quando solicitado, suas conclusões, relatórios e diligências; (d) tomar providências para
manter atualizado o registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários; e (e) exercer outras funções
ou atribuições que lhe forem, de tempos em tempos, determinadas pelo Diretor-Presidente.
Compete aos Diretores sem designação específica: além das funções, atribuições e poderes a eles cometidos pelo
Conselho de Administração, e observadas a política e orientação previamente traçadas pelo Conselho de Administração,
exercer outras funções ou atribuições que lhe forem, de tempos em tempos, determinadas pelo Diretor-Presidente.

12.2 - REGRAS, POLÍTICAS E PRÁTICAS RELATIVAS ÀS ASSEMBLEIAS GERAIS
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Descrição das regras, políticas e práticas relativas às assembleias gerais:

a.

Prazos de convocação

As assembleias gerais da Companhia são convocadas através de edital de convocação, que deverá ser publicado por no
mínimo 3 vezes, no respectivo órgão oficial de imprensa e em jornal de grande circulação, com no mínimo 15 dias de
antecedência da data de realização da assembleia geral, devendo conter data, hora e local desta.

b.

Competências

Compete à Assembleia Geral, além das atribuições previstas em lei:
•

eleger e destituir, a qualquer tempo, os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, quando
instalado;

•

tomar, anualmente, as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações financeiras por eles
apresentadas;

•

fixar os honorários globais dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, assim como a remuneração
dos membros do Conselho Fiscal, quando instalado;

•

atribuir bonificações em ações;

•

aprovar planos de outorga de opção de compra ou subscrição de ações aos seus administradores, empregados ou
a pessoas naturais que prestem serviços à Companhia ou a outra sociedade sob seu controle;

•

deliberar, de acordo com proposta apresentada pela administração, sobre a destinação do lucro do exercício e a
distribuição de dividendos;

•

deliberar sobre transformação, fusão, incorporação e cisão da Companhia, sua dissolução e liquidação, eleger o
liquidante, bem como o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período de liquidação;

•

deliberar sobre a distribuição a título de participação nos lucros aos administradores e empregados, nos termos do
Artigo 46 do Estatuto Social;

•

deliberar sobre a saída no Novo Mercado; e

•

escolher empresa especializada responsável pela preparação de laudo de avaliação das ações da Companhia, em
caso de cancelamento de registro de companhia aberta ou saída do Novo Mercado, conforme previsão do Capítulo
IX do Estatuto Social, dentre as empresas indicadas pelo Conselho de Administração.

c.

Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à Assembleia Geral estarão à
disposição dos acionistas para análise

Os documentos estarão disponíveis na sede da Companhia, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600, 14º andar, Itaim Bibi, CEP
04538-132, São Paulo – SP, e no website da Companhia www.ccpsa.com.br, da CVM e da B3.

d.

Identificação e administração de conflitos de interesses

De acordo com as disposições da Lei das Sociedades por Ações, o acionista deve exercer o direito de voto no interesse da
companhia, sendo considerado abusivo o voto exercido com o fim de causar dano à Companhia ou a outros acionistas, ou

de obter, para si ou para outrem, vantagem a que não faz jus e de que resulte, ou possa resultar, prejuízo para a
companhia ou para outros acionistas. Nesse sentido, o acionista não poderá votar em deliberações da assembleia geral
em que tenha interesse conflitante com o da Companhia ou em que possa beneficiá-lo de modo particular, especialmente:
(i) aprovação do laudo de avaliação de bens com que concorrer para a formação do capital social; e (ii) aprovação de suas
contas como administrador. A deliberação tomada em decorrência de voto de acionista que tenha interesse conflitante
com o da Companhia será anulável, de forma que o acionista será responsável por eventuais danos causados bem como
obrigado a transferir para a Companhia as vantagens que tiver auferido.
Além disso, a Companhia observa rigorosamente as disposições da Política de Transação com Partes Relacionadas,
conforme detalhada no item 16 deste formulário.

e.

Solicitação de procurações pela administração para o exercício do direito de voto

A Companhia não possui regras formais ou políticas para solicitação de procurações pela administração para o exercício do
direito de voto nas assembleias gerais.

f. Formalidades necessárias para aceitação de instrumentos de procuração outorgados por acionistas,
indicando se a Companhia exige ou dispensa reconhecimento de firma, notarização, consularização e
tradução juramentada e se admite procurações outorgadas por acionistas por meio eletrônico
De acordo com a legislação societária aplicável, o acionista poderá ser representado na assembleia geral por procurador
constituído a menos de 1 (um) ano, que seja acionista, administrador da Companhia, advogado ou instituição financeira,
cabendo ao administrador de fundos de investimento representar os condôminos. Ainda, nos termos do parágrafo terceiro
do artigo 14 do Estatuto Social da Companhia, nas assembleias gerais o acionista deverá apresentar à Companhia, com no
mínimo 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, instrumento de mandato com reconhecimento da firma do outorgante
e o procurador ou seu representante legal deverá comparecer à Assembleia Geral munido de documentos que comprovem
sua identidade.
A Companhia não admite procurações outorgadas por acionistas por meio eletrônico.

Formalidades necessárias para aceitação do boletim de voto a distância, quando enviados
diretamente à companhia, indicando se a Companhia exige ou dispensa reconhecimento de firma,
notarização e consularização

g.

A Companhia, a partir do ano de 2018, passou a aceitar o sistema do boletim de voto a distância, nos termos da
regulamentação vigente, dispensando o reconhecimento de firma, notarização e consularização àqueles acionistas que
entregarem o Boletim de Voto a Distância diretamente para a Companhia.
O acionista que optar por exercer o seu direito de voto à distância poderá: (i) preencher e enviar o presente boletim
diretamente à Companhia, ou (ii) transmitir as instruções de preenchimento para prestadores de serviços aptos, conforme
orientações abaixo:

Exercício de voto por meio de prestadores de serviços – Sistema de voto a distância

O acionista que optar por exercer o seu direito de voto à distância por intermédio de prestadores de serviços deverá
transmitir as suas instruções de votos a seus respectivos agentes de custódia, observadas as regras por eles
determinadas, que, por sua vez, encaminharão tais manifestações de voto à Central Depositária da B3. Para tanto, os
acionistas deverão entrar em contato com os seus agentes de custódia e verificar os procedimentos por eles estabelecidos
para emissão das instruções de voto via boletim, bem como os documentos e informações por eles exigidos para tal.

Envio do boletim pelo acionista diretamente à Companhia

O acionista que optar por exercer o seu direito de voto a distância poderá, alternativamente, fazê-lo diretamente à
Companhia, devendo, para tanto, encaminhar os seguintes documentos à Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.600, 14º
andar, conjunto 141, Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 04538-132, Brasil, aos cuidados da Diretoria de Relações com
Investidores, ou por meio eletrônico ao e-mail ri@ccpsa.com.br:
(i) via física do presente boletim devidamente preenchido, rubricado e assinado;
(ii) comprovante expedido pela instituição financeira depositária das ações de sua titularidade; e
(iii) cópia autenticada dos seguintes documentos:
(a) para pessoas físicas:
- documento de identidade com foto do acionista;
(b) para pessoas jurídicas:
- último estatuto social ou contrato social consolidado e os documentos societários que comprovem a
representação legal do acionista; e
- documento de identidade com foto do representante legal.
(c) para fundos de investimento:
- último regulamento consolidado do fundo;
- estatuto social; e
- documento de identidade com foto do representante legal.

Disponibilização de sistema eletrônico de recebimento do boletim de voto à distância ou de
participação à distância
h.

A Companhia passou a aceitar, a partir do ano de 2018, o sistema do boletim de voto a distância, como citado no item ‘g’
acima. A Companhia não conta com nenhum outro sistema de recebimento do boletim de voto a distância ou de
participação a distância.

Instruções para que acionista ou grupo de acionistas inclua propostas de deliberação, chapas ou
candidatos a membros do conselho de administração e do conselho fiscal no boletim de voto a
distância

i.

A Companhia possui mecanismo para recebimento de solicitações de acionistas, para apreciação pelo Conselho de
Administração, de eventual inclusão de matéria em pauta de Assembleia Geral da Companhia. Referido mecanismo
consiste na manifestação do acionista por meio de contato com à área de Relações com os Investidores que por sua vez,
se cabível, encaminhará o tema à Administração da Companhia para o devido tratamento.
Caso o acionista queira incluir propostas de deliberação, chapas ou candidatos a membros do Conselho de Administração
ou do Conselho Fiscal no boletim de voto à distância, será necessário apresentar tais propostas por meio de
correspondência enviada ao endereço Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.600, 14º andar, conjunto 141, Itaim Bibi, São
Paulo, SP, CEP 04538-132, Brasil, aos cuidados da Diretoria de Relações com Investidores, juntamente com os
documentos pertinentes à proposta, ou por meio do endereço eletrônico ri@ccpsa.com.br, nos prazos estabelecidos pela
regulamentação vigente.

Disponibilização de fóruns e páginas na rede mundial de computadores destinados a receber e
compartilhar comentários dos acionistas sobre as pautas das assembleias

j.

A Companhia não mantém fóruns e páginas na rede mundial de computadores destinados a receber e compartilhar
comentários dos acionistas sobre as pautas das Assembleias Gerais.

Outras informações necessárias à participação a distância e ao exercício do direito de voto a
distância

k.

Os acionistas detentores de ações de emissão da Companhia que estejam depositadas em depositária central poderá
transmitir as instruções de voto para preenchimento do boletim de voto à distância por meio dos seus respectivos agentes
de custódia, caso esses prestem esse tipo de serviço.

12.3 - REGRAS, POLÍTICAS E PRÁTICAS RELATIVAS AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
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O Conselho de Administração da Companhia é composto por, no mínimo, 5 (cinco) e no máximo 12 (doze) membros,
sendo um designado Presidente, um designado Vice-Presidente e os demais denominados Conselheiros, todos eleitos pela
Assembleia Geral, com mandato de 1 (um) ano, sendo permitida a reeleição. No mínimo 2 (dois) ou 20% (vinte por cento)
dos membros do Conselho de Administração, o que for maior, deverão ser Conselheiros Independentes. Quando em
decorrência da observância do percentual resultar número fracionário de conselheiros, proceder-se-á ao arredondamento
para o número inteiro imediatamente superior.

a.

Número de reuniões realizadas no último exercício social

Durante o ano de 2017, o Conselho de Administração da Companhia se reuniu 10 (dez) vezes, em caráter ordinário e
extraordinário.
O Conselho de Administração se reúne trimestralmente, em caráter ordinário, ou, em caráter extraordinário, quando
necessário, sempre que convocado por seu Presidente ou por seu Vice-Presidente. Todas as reuniões do Conselho de
Administração são precedidas de convocação de todos os seus membros, pelo seu Presidente, com antecedência mínima
de 8 (oito) dias, através de correspondência eletrônica com aviso de recebimento, e serão instaladas com, no mínimo, a
metade de todos os seus membros em exercício. As deliberações do Conselho de Administração são tomadas por maioria
de votos dos presentes. Ainda, independentemente das formalidades de convocação previstas do Estatuto Social da
Companhia, são consideradas regularmente convocadas as reuniões a que comparecerem ou manifestarem-se todos os
membros do Conselho de Administração, inclusive por meio de conferência telefônica, desde que uma confirmação por
escrito do voto seja enviada à sede da Companhia na mesma data da realização da reunião.

b.
Se existirem, as disposições do acordo de acionistas que estabeleçam restrição ou vinculação ao
exercício do direito de voto de membros do Conselho de Administração
Não há quaisquer acordos de acionistas arquivados na sede da Companhia.

c.

Regras de identificação e administração de conflitos de interesses

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, não poderá ser eleito como administrador da Companhia, salvo dispensa
da assembleia geral, aquele que tiver interesse conflitante com a sociedade.
A lei dispõe, ainda, que é vedado ao administrador intervir em qualquer operação social em que tiver interesse conflitante
com o da companhia, bem como na deliberação que a respeito tomarem os demais administradores, cumprindo-lhe
cientificá-los do seu impedimento e fazer consignar, em ata de reunião do Conselho de Administração ou da Diretoria, a
natureza e extensão do seu interesse. Não obstante, admite- se que o administrador contrate com a companhia em
condições razoáveis ou equitativas, idênticas às que prevalecem no mercado ou em que a companhia contrataria com
terceiros.
No que se refere especificamente aos administradores que também forem acionistas da Companhia e, a Lei das
Sociedades por Ações dispõe que o acionista não poderá votar nas deliberações da assembleia geral relativas ao laudo de
avaliação de bens com que concorrer para a formação do capital social e à aprovação de suas contas como administrador,
nem em quaisquer outras que puderem beneficiá-lo de modo particular, ou em que tiver interesse conflitante com o da
companhia.
A deliberação tomada em decorrência do voto de acionista que tem interesse conflitante com o da Companhia é anulável;
o acionista responderá pelos danos causados e será obrigado a transferir para a companhia as vantagens que tiver
auferido.

12.4 - DESCRIÇÃO DA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA PARA RESOLUÇÃO DE CONFLITOS POR MEIO DE
ARBITRAGEM
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O Estatuto Social prevê que a Companhia, seus acionistas, administradores e os membros do Conselho Fiscal ficam
obrigados a resolver, por meio de arbitragem, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles,
relacionada ou oriunda, em especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das disposições
contidas no Estatuto Social da Companhia, nos eventuais acordos de acionistas arquivados na sede da Companhia, na Lei
das S.A., nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores
Mobiliários, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, ou delas
decorrentes, além daquelas constantes do Regulamento de Listagem do Novo Mercado, do Contrato de Participação do
Novo Mercado e do Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitragem do Mercado, em conformidade com o
Regulamento da Câmara de Arbitragem do Mercado instituída pela BOVESPA.

12.5/6 - COMPOSIÇÃO E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DA ADMINISTRAÇÃO E DO CONSELHO FISCAL

Nome

Elie Horn

CPF

004.812.978-04

Data de
Nascimento

29/07/1944

Profissão

Advogado

Órgão
Administração

Pertence apenas ao Conselho de Administração

Cargo eletivo
ocupado

Presidente do Conselho
de Administração

Data de
Eleição

27/04/2018

Data de posse

27/04/2018

Prazo do
mandato

1 ano

Foi eleito pelo
controlador

Sim

Outros cargos
e funções
exercidas no
emissor:

Não

Experiência
profissional /
Declaração
de eventuais
condenações:

O Sr. Elie Horn é presidente do Conselho de Administração desde a constituição da Companhia em 2007.
O Sr. Elie Horn é também Presidente do Conselho de Administração, Diretor Presidente e sócio fundador
da Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações desde 1993, empresa integrante do grupo
econômico da Companhia e atuante no setor imobiliário. É graduado em Direito pela Universidade
Presbiteriana Mackenzie. Elie Horn informou à Companhia não ter contra si qualquer condenação criminal,
em processo administrativo da CVM ou condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou
comercial qualquer. Adicionalmente, Elie Horn declarou à Companhia não ser caracterizado como pessoa
politicamente exposta.
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Nome

George Zausner

CPF

036.046.165-49

Data de
Nascimento

01/07/1948

Profissão

Engenheiro Civil

Órgão
Administração

Pertence apenas ao Conselho de Administração

Cargo eletivo
ocupado

Conselho de
Administração (Efetivo)

Data de
Eleição

27/04/2018

Data de posse

27/04/2018

Prazo do
mandato

1 ano

Foi eleito pelo
controlador

Sim

Outros cargos
e funções
exercidas no
emissor:

Não

Experiência
profissional /
Declaração
de eventuais
condenações:

O Sr. Zausner foi Diretor Técnico da Cyrela Empreendimentos Imobiliários Ltda. de 1982 a 1997, empresa
integrante do grupo econômico da Companhia e atuante no setor imobiliário. É bacharel em Engenharia
Civil pela Escola Politécnica da Universidade da Bahia. Atualmente o Sr. George Zausner é membro do
Conselho de Administração. George Zausner informou à Companhia não ter contra si qualquer
condenação criminal, em processo administrativo da CVM ou condenação transitada em julgado, na esfera
judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional
ou comercial qualquer. Adicionalmente, George Zausner declarou à Companhia não ser caracterizado
como pessoa politicamente exposta.
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Nome

Henrique de Jesus Carvalho

Data de
Nascimento

CPF

049.089.268-08

Profissão

Economista

Órgão
Administração

Pertence apenas à Diretoria

Cargo eletivo
ocupado

Outros Diretores

Data de
Eleição

18/03/2016

Data de posse

05/10/2016

Prazo do
mandato

3 anos

Foi eleito pelo
controlador

Sim

Outros cargos
e funções
exercidas no
emissor:

None

Experiência
profissional /
Declaração
de eventuais
condenações:

Henrique Carvalho tem sólida carreira no segmento de Shopping Center desenvolvida em
empreendimentos de diferentes tamanhos, posicionamento mercadológico e grau de consolidação. Iniciou
a carreira no setor em 1990 na gestão dos Shoppings do Grupo Victor Malzoni, contemplando os
empreendimentos Pátio Paulista, West Plaza e Plaza Sul, esse último na fase de desenvolvimento. Desde
2003, atua como Superintendente do Grand Plaza Shopping, onde atuou por 11 anos. Em 2015 assumiu a
Superintendência Geral de Operações dos Shoppings do Grupo CCP. Economista, fez EMBA pela
Business School São Paulo –BSP – 2008 e MBA em Finanças pelo IBMEC - 1993. Henrique Cavalcante
informou a Companhia não ter contra si qualquer condenação criminal, em processo administrativo da
CVM ou condenação criminal transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha
suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
Adicionalmente, Henrique Cavalcante declarou à Companhia não ser caracterizado como pessoa
politicamente exposta.
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Nome

Juliana Cavalcante Morandeira

Data de
Nascimento

CPF

279.303.158-51

Profissão

Advogada

Órgão
Administração

Pertence apenas à Diretoria

Cargo eletivo
ocupado

Outros Diretores

Data de
Eleição

05/10/2016

Data de posse

05/10/2016

Prazo do
mandato

3 anos

Foi eleito pelo
controlador

Sim

Outros cargos
e funções
exercidas no
emissor:

None

Experiência
profissional /
Declaração
de eventuais
condenações:

Juliana Cavalcante Morandeira, está na Companhia desde 2010, atuando na comercialização e gestão dos
contratos de edificios corporativos. É advogada, formada pelas Faculdades Integradas de Guarulhos, com
Especialização em Direito Constitucional pela Escola Superior de Direito Constitucional. Juliana
Cavalcante Morandeira informou a Companhia não ter contra si qualquer condenação criminal, em
processo administrativo da CVM ou condenação criminal transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou
comercial qualquer. Adicionalmente, Juliana Cavalcante Morandeira declarou à Companhia não ser
caracterizado como pessoa politicamente exposta.
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Nome

Leo Krakowiak

CPF

025.375.598-00

Data de
Nascimento

05/02/1948

Profissão

Advogado

Órgão
Administração

Pertence apenas ao Conselho de Administração

Cargo eletivo
ocupado

Vice Presidente Cons.
de Administração

Data de
Eleição

27/04/2018

Data de posse

27/04/2018

Prazo do
mandato

1 ano

Foi eleito pelo
controlador

Sim

Outros cargos
e funções
exercidas no
emissor:

Não

Experiência
profissional /
Declaração
de eventuais
condenações:

O Sr. Krakowiak é Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia. O Sr. Leo bacharelou-se
pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo em 1971. Possui pós-graduação pela Faculdade
de Direito da Universidade de São Paulo (1972/1975). O Sr. Krakowiak é sócio titular da “Advocacia
Krakowiak”, especializada em Direito Tributário. Membro do Instituto dos Advogados de São Paulo, da
Associação Brasileira de Direito Financeiro, do Instituto Brasileiro de Direito Tributário, da International
Fiscal Association e outras entidades. O Sr Krakowiak é professor no Curso de Atualização em Direito
Tributário na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP) e no Centro de Estudos de
Extensão Universitária. Foi professor no Curso de Especialização em Direito Tributário da Faculdade de
Direito do Instituto Presbiteriano Mackenzie. Conferencista junto a diversas entidades e membro do
Conselho Deliberativo do Hospital Israelita Brasileiro Albert Einstein, dos Patronos do Teatro Municipal de
São Paulo, do Museu Brasileiro da Escultura, do Conselho Empresarial Brasil-Polônia e de várias outras
entidades. Nenhuma das sociedades onde o Sr. Krakowiak é integrante do grupo econômico da
Companhia. Leo Krakowiak informou à Companhia não ter contra si qualquer condenação criminal, em
processo administrativo da CVM ou condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa,
que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
Adicionalmente, Leo Krakowiak declarou à Companhia não ser caracterizado como pessoa politicamente
exposta.
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Nome

PEDRO MARCIO DALTRO DOS SANTOS

Data de
Nascimento

CPF

482.418.225-53

Profissão

Administrador

Órgão
Administração

Pertence apenas à Diretoria

Cargo eletivo
ocupado

Diretor Presidente /
Superintendente

Data de
Eleição

18/03/2016

Data de posse

18/03/2016

Prazo do
mandato

3 anos

Foi eleito pelo
controlador

Sim

Outros cargos
e funções
exercidas no
emissor:

None

Experiência
profissional /
Declaração
de eventuais
condenações:

O Sr. Pedro Marcio Daltro dos Santos tem mais 20 anos de experiência profissional nos setores financeiro
e imobiliário. Atuou como Diretor Financeiro e Relações com Investidores da BR Properties, empresa
atuante no setor imobiliário, de 2007 até 2015. Anteriormente foi Diretor da Área de Corporate Banking do
Citigroup, empresa atuante no setor financeiro, sendo responsável pelos setores Público e de
Infraestrutura. Foi também Gerente Financeiro da Gafisa, empresa atuante no setor imobiliário. Pedro
Daltro tem o MBA pela Vanderbilt University (EUA). Pedro Marcio Daltro dos Santos informou à Companhia
não ter contra si qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM ou condenação
transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a
prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. Adicionalmente, Pedro Marcio Daltro dos
Santos declarou à Companhia não ser caracterizado como pessoa politicamente exposta.
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Nome

Paula de Mesquita Tauil

Data de
Nascimento

CPF

281.599.748-76

Profissão

Arquiteta

Órgão
Administração

Pertence apenas à Diretoria

Cargo eletivo
ocupado

Outros Diretores

Data de
Eleição

05/10/2016

Data de posse

05/10/2016

Prazo do
mandato

3 anos

Foi eleito pelo
controlador

Sim

Outros cargos
e funções
exercidas no
emissor:

None

Experiência
profissional /
Declaração
de eventuais
condenações:

Paula Tauil é graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Mackenzie, com pós graduação em
Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas - FGV. É membro da Royal Institution of
Chartered Surveyors (RICS). Com mais de 14 anos de experiência no setor de propriedades comerciais,
ingressou na Companhia em 2007, onde atuou nas áreas de Desenvolvimento e Novos Negócios. Ela
também trabalhou para Athie Wohnrath, liderando projetos de arquitetura corporativa para diversas
empresas. Paula de Mesquita Tauil informou a Companhia não ter contra si qualquer condenação criminal,
em processo administrativo da CVM ou condenação criminal transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou
comercial qualquer. Adicionalmente, Paula de Mesquita Tauil declarou à Companhia não ser caracterizado
como pessoa politicamente exposta.
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Nome

Paulo Roberto Nazar

Data de
Nascimento

CPF

034.994.788-03

Profissão

Engenheiro Civil

Órgão
Administração

Pertence apenas à Diretoria

Cargo eletivo
ocupado

Outros Diretores

Data de
Eleição

05/10/2016

Data de posse

05/10/2016

Prazo do
mandato

3 anos

Foi eleito pelo
controlador

Sim

Outros cargos
e funções
exercidas no
emissor:

None

Experiência
profissional /
Declaração
de eventuais
condenações:

Paulo Nazar é graduado em Engenharia Civil pela Escola de Engenharia Civil da Universidade Mackenzie
em 21 de março de 1981, com MBA em Real Estate- Investimento e Retorno no Mercado Imobiliário, no
PECE- Programa de Educação Continuada da Escola Politécnica da USP de 2003 até 2005. Cursou
mestrado em Gestão Ambiental no IPT Instituto de Tecnologia do Estado de Sao Paulo no ano de 2009 e
2010. O Sr. Paulo atua no mercado de construção civil desde 1981, e trabalha no grupo Cyrela há 22 anos,
sendo na Cyrela Construtora S.A. de janeiro de 1995 até abril de 2013, e na Companhia desde abril de
2013. Paulo Nazar informou à Companhia não ter contra si qualquer condenação criminal, em processo
administrativo da CVM ou condenação criminal transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa,
que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
Adicionalmente, Paulo Nazar declarou à Companhia não ser caracterizado como pessoa politicamente
exposta.
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Nome

Pedro Franco Sales

CPF

098.446.557-06

Data de
Nascimento

07/09/1977

Profissão

Engenheiro

Órgão
Administração

Pertence apenas ao Conselho de Administração

Cargo eletivo
ocupado

Conselho de Adm.
Independente (Efetivo)

Data de
Eleição

27/04/2018

Data de posse

27/04/2018

Prazo do
mandato

1 ano

Foi eleito pelo
controlador

Não

Outros cargos
e funções
exercidas no
emissor:

Não

Experiência
profissional /
Declaração
de eventuais
condenações:

O Sr. Pedro Sales é graduado em Engenharia Elétrica de Produção pela Pontifícia Universidade Católica
do Rio de Janeiro (PUC-Rio). Trabalhando há 11 anos no mercado financeiro como analista e gestor de
ações, inicialmente acompanhando o mercado internacional e posteriormente acompanhando a bolsa
brasileira, o Sr. Pedro Sales integra atualmente, a equipe de gestão de carteiras de valores mobiliários da
Verde Asset Management S.A., empresa atuante no setor financeiro. Pedro Franco Sales informou à
Companhia não ter contra si qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM ou
condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou
inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. Adicionalmente, Pedro
Franco Sales declarou à Companhia não ser caracterizado como pessoa politicamente exposta.
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Nome

Rafael Novellino

CPF

021.174.018-72

Data de
Nascimento

01/08/1939

Profissão

Economista

Órgão
Administração

Pertence apenas ao Conselho de Administração

Cargo eletivo
ocupado

Conselho de
Administração (Efetivo)

Data de
Eleição

27/04/2018

Data de posse

27/04/2018

Prazo do
mandato

1 ano

Foi eleito pelo
controlador

Sim

Outros cargos
e funções
exercidas no
emissor:

Não

Experiência
profissional /
Declaração
de eventuais
condenações:

O Sr. Novellino é membro do Conselho de Administração desde a constituição da Companhia em 2007. O
Sr. Rafael Novellino é também membro Conselho de Administração da Cyrela Brazil Realty S.A.
Empreendimentos e Participações desde 1993, empresa integrante do grupo econômico da Companhia e
que atua no setor imobiliário. Atuou como Diretor Financeiro da Cyrela Empreendimentos Imobiliários Ltda.
de 1982 até 2007. É bacharel em Contabilidade pela Escola Técnica do Comércio Trinta de Outubro e
bacharel em Economia pela Faculdade de Ciências Econômicas São Luis. Rafael Novellino informou à
Companhia não ter contra si qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM ou
condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou
inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. Adicionalmente, Rafael
Novellino declarou à Companhia não ser caracterizado como pessoa politicamente exposta.
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Nome

Thiago Kiyoshi Vieira Muramatsu

Data de
Nascimento

CPF

320.167.378-16

Profissão

Economista

Órgão
Administração

Pertence apenas à Diretoria

Cargo eletivo
ocupado

Diretor de Relações
com Investidores

Data de
Eleição

05/10/2016

Data de posse

05/10/2016

Prazo do
mandato

3 anos

Foi eleito pelo
controlador

Sim

Outros cargos
e funções
exercidas no
emissor:

Diretor Financeiro

Experiência
profissional /
Declaração
de eventuais
condenações:

Thiago Muramatsu é formado em ciências econômicas pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo,
e possui mais de 12 anos de experiência no setor imobiliário. Ingressou na Companhia em março de 2008,
onde, atuou na área de Novos Negócios, Planejamento Estratégico e há aproximadamente 3 anos,
ocupava o cargo de Gerente Controller, sendo responsável pela gestão administrativa e financeira, bem
como pelo planejamento estratégico e orçamentário da do portfólio de shopping centers da Companhia.
Thiago também atuou em outras empresas do setor como Cushman & Wakefield e Sonae Sierra. Thiago
informou à Companhia não ter contra si qualquer condenação criminal, em processo administrativo da
CVM ou condenação criminal transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha
suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
Adicionalmente, Thiago declarou à Companhia não ser caracterizado como pessoa politicamente exposta.
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12.7/8 - COMPOSIÇÃO DOS COMITÊS
Nome

C.P.F.

Tipo comitê

Alessandra de Lima Penido

336.920.668-48

Outros Comitês

Data Nascimento

0

Profissão

Advogada

Descrição de outros
comitês:

Comitê de Auditoria e Riscos

Cargo ocupado:

Membro do Comitê (Efetivo)

Data eleição:

24/04/2018

Data posse:

24/04/2018

Prazo mandato:

2 anos

Outros cargos e funções
exercidas no emissor:

Não se aplica

Experiência profissional /
Declaração de eventuais
condenações:

Alessandra de Lima Penido é formada em Direito pela Universidade Presbiteriana
Mackenzie e pós-graduada em Direito Societário (LL.M) pelo Insper – Instituto de Ensino e
Pesquisa. Possui sólida experiência em jurídico corporativo, com foco principal nas áreas
societária e de mercado de capitais, e forte atuação preventiva em empresas de diferentes
setores da economia. Alessandra ingressou na Companhia em 2016, e é membro também
do Comitê de Ética desde então.

Nome

C.P.F.

Tipo comitê

Arthur Ricardo Araujo
Jordão de Magalhães

328.759.808-23

Outros Comitês

Data Nascimento

0

Profissão

Contador e Economista

Descrição de outros
comitês:

Comitê de Auditoria e Riscos

Cargo ocupado:

Membro do Comitê (Efetivo)

Data eleição:

24/04/2018

Data posse:

24/04/2018

Prazo mandato:

2 anos

Outros cargos e funções
exercidas no emissor:

Não se aplica

Experiência profissional /
Declaração de eventuais
condenações:

Arthur Ricardo Araujo Jordão de Magalhães é formado em Economia pela Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo, em Contabilidade pela Trevisan Escola de Negócios e
pós-graduado em Gestão Tributária pela Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis,
Atuariais e Financeiras (FIPECAFI USP). Possui 8 anos de experiência profissional em
análise de demonstrações contábeis e financeiras em IFRS e USGAAP, controles internos,
e avaliação de projetos financeiros. Arthur ingressou na Companhia em 2017 e atua na área
de Edifícios Corporativos e Shopping Centers. Atuou anteriormente na empresa Deloitte
Touche Tohmatsu Auditores Independentes.

Nome

C.P.F.

Tipo comitê
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Hector Bruno Franco de
Carvalho Leitão

354.793.188-61

Outros Comitês

Data Nascimento

0

Profissão

Economista

Descrição de outros
comitês:

Comitê de Auditoria e Riscos

Cargo ocupado:

Membro do Comitê (Efetivo)

Data eleição:

24/04/2018

Data posse:

24/04/2018

Prazo mandato:

2 anos

Outros cargos e funções
exercidas no emissor:

Não se aplica

Experiência profissional /
Declaração de eventuais
condenações:

Hector Bruno Franco de Carvalho Leitão é formado em Economia pela Universidade de São
Paulo e pós-graduado em Finanças Corporativas e Investment Banking pela Fundação
Instituto de Administração (FIA USP). Possui 8 anos de experiência profissional em
avaliação de projetos e modelagem financeira no setor imobiliário. Ingressou na companhia
em 2014 e há 2 anos atua na área Shopping Centers. Atuou anteriormente na empresa Even
Construtora e Incorporadora S.A.

Nome

C.P.F.

Tipo comitê

Pedro Franco Sales

098.446.557-06

Outros Comitês

Data Nascimento

0

Profissão

Engenheiro

Descrição de outros
comitês:

Comitê de Auditoria e Riscos

Cargo ocupado:

Presidente do Comitê

Data eleição:

24/04/2018

Data posse:

24/04/2018

Prazo mandato:

2 anos

Outros cargos e funções
exercidas no emissor:

Membro independente efetivo do Conselho de Administração.

Experiência profissional /
Declaração de eventuais
condenações:

O Sr. Pedro Sales é graduado em Engenharia Elétrica de Produção pela Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). Trabalhando há 11 anos no mercado
financeiro como analista e gestor de ações, inicialmente acompanhando o mercado
internacional e posteriormente acompanhando a bolsa brasileira, o Sr. Pedro Sales integra
atualmente, a equipe de gestão de carteiras de valores mobiliários da Verde Asset
Management S.A., empresa atuante no setor financeiro. Pedro Franco Sales informou à
Companhia não ter contra si qualquer condenação criminal, em processo administrativo da
CVM ou condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha
suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
Adicionalmente, Pedro Franco Sales declarou à Companhia não ser caracterizado como
pessoa politicamente exposta.
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12.11 - ACORDOS, INCLUSIVE APÓLICES DE SEGUROS, PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO DE DESPESAS
SUPORTADAS PELOS ADMINISTRADORES
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A Companhia mantém apólice de seguro de responsabilidade civil (D&O) para membros do Conselho de Administração, da
Diretoria, do Conselho Fiscal e de qualquer outro órgão estatutário, tendo por objeto o pagamento de indenização aos
administradores da Companhia e de suas controladas de todas as perdas incorridas por esses em decorrência de atos ou
omissões culposas, que tenham sido praticados no exercício de suas funções, nos termos da referida apólice. O limite
máximo de garantia da apólice vigente é de US$5,0 milhões.

12.12 - PRÁTICAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA
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A Companhia realizou nos últimos 5 (cinco) anos, 5 assembleias gerais, sendo
Data

Tipo

Quorum de
Instalação

Quorum

27/04/2018

AGOE

1ª convocação

94,3%

20/04/2017

AGOE

1ª convocação

80,9%

20/04/2016

AGOE

1ª convocação

95,0%

27/04/2015

AGO

1ª convocação

93,9%

10/04/2014

AGOE

1ª convocação

89,4%

13.1 - DESCRIÇÃO DA POLÍTICA OU PRÁTICA DE REMUNERAÇÃO, INCLUSIVE DA DIRETORIA NÃO ESTATUTÁRIA
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a.
Objetivos da política ou prática de remuneração, informando se a política de remuneração foi
formalmente aprovada, órgão responsável por sua aprovação, data da aprovação e, caso o emissor divulgue
a política, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado
A remuneração da Companhia para seus administradores, incluindo os membros do Conselho de
Administração, os Diretores estatutários e não estatutários, conselho fiscal, em linha com as melhores práticas
de governança corporativa, visa a atrair e reter os melhores profissionais do mercado. A remuneração é
estabelecida com base em pesquisas de mercado e está diretamente ligada ao alinhamento dos interesses dos
executivos em questão e dos acionistas da Companhia.
No caso dos Diretores, a existência da prática de remuneração variável permite o compartilhamento do risco e
do resultado da Companhia com seus principais executivos, característica de uma política transparente e
voltada para o alcance de resultados duradouros e a perpetuidade da Companhia.
b.

Composição da remuneração

(i)

Descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um
a) Conselho de Administração
Os membros do Conselho de Administração fazem jus apenas à remuneração fixa, a qual é estabelecida
de acordo com o padrão de mercado e visa à atração e retenção de profissionais que agreguem para os
resultados da empresa.
b) Diretoria
As Diretorias estatutária e não estatutária fazem jus a remuneração fixa (pró-labore) e variável, a qual
inclui remuneração baseada em ações. Os valores pagos a título de remuneração fixa estão
normalmente em linha com os padrões de mercado, permitindo assim que a Companhia concentre
parte significativa da remuneração total nos incentivos variáveis de curto e longo prazo, o que faz com
que os Diretores compartilhem o risco e o resultado com a Companhia, possibilitando, assim, maior
alinhamento de interesses entre os diretores e acionistas da Companhia.
A remuneração variável é composta pelo pagamento de bônus anual, que pode ser pago em parte ou
integralmente em opções de ações. A remuneração variável de curto prazo tem como objetivo
recompensar o resultado do ano quando as metas estipuladas para o período são alcançadas. Da
mesma forma, a remuneração variável de longo prazo, baseada em ações, visa a recompensar o
resultado de um período mais longo (geralmente entre 1 a 5 anos), também na hipótese das metas
estipuladas para este período serem alcançadas, possibilitando alinhar os interesses dos diretores com
aqueles dos acionistas.
É importante ressaltar que a Companhia possui um Comitê de Remuneração que analisa a estratégia de
remuneração fixa e variável a ser adotada, incluindo os modelos de plano de opção de compra de ações
e as indicações de beneficiários para serem aprovados posteriormente pelo Conselho de Administração.

c) Comitês
Todos os membros dos Comitês da Companhia são administradores ou empregados e não recebem
remuneração específica pelo fato de participarem dos Comitês.
d) Conselho Fiscal
Os membros do Conselho Fiscal fazem jus apenas a remuneração fixa, a qual é estabelecida de acordo
com o padrão de mercado e visa à atração e retenção de profissionais que agreguem para os resultados
da empresa.
(ii)

Proporção de cada elemento na remuneração total em relação aos 3 últimos exercícios sociais
31/12/2017

Conselho
de
Administração
Diretoria
(Estatutária/Não
Estatutária)
Conselho Fiscal

31/12/2016

31/12/2015

Remuneração
Fixa

Remuneração
Variável

Remuneração
Fixa

Remuneração
Variável

Remuneração
Fixa

Remuneração
Variável

100%

-

100%

-

100%

-

51%

49%

56%

44%

100%

-

-

-

-

-

-

-

Os percentuais indicados na tabela acima podem variar em função de mudanças nos resultados obtidos pela
Companhia no período, dado ao componente de compartilhamento de riscos e resultados existente na
remuneração variável.
(iii)

Metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração

Os valores de remuneração fixa pagos pela Companhia aos seus administradores e empregados são ajustados
pelo índice de inflação, quando avaliada a sua necessidade, bem como tomando por base a comparação com as
remunerações praticadas pelo mercado. Uma vez que a remuneração variável é definida em função do salário,
seu ajuste ocorre em função da remuneração fixa.
(iv)

Razões que justificam a composição da remuneração

A Companhia adota um modelo de composição da remuneração que concentra uma parcela significativa da
remuneração total nos componentes variáveis (tanto de curto como de longo prazo), o que é parte de sua
política de compartilhar o risco e o resultado com seus principais executivos.
A Companhia adota apenas remuneração fixa para o Conselho de Administração e Fiscal (quando este último
estiver instalado).
(v) a existência de membros não remunerados pelo emissor e a razão para esse fato
Não aplicável.

c.
Principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na determinação de cada
elemento da remuneração
Para a determinação de todos os itens de remuneração, são levados em consideração o desempenho do
empregado e suas metas individuais. A remuneração variável está diretamente atrelada a (i) a geração de
novos negócios; (ii) a administração do portfólio atual; (iii) a gestão dos projetos em desenvolvimento; e (iv) a
administração geral da Companhia.
A Companhia adota apenas remuneração fixa para o Conselho de Administração e Fiscal (quando este último
estiver instalado).
d.

Como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de desempenho

Qualquer alteração nos componentes da remuneração está diretamente atrelada à performance individual dos
Diretores e da Companhia e alcance das metas no período em questão, já que os aumentos salariais, as
variações dos múltiplos salariais recebidos como bônus e a quantidade de opções outorgadas estão
diretamente ligados ao desempenho demonstrado no período avaliado.
A Companhia adota apenas remuneração fixa para o Conselho de Administração e Fiscal (quando este último
estiver instalado).
e.
Como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses da Companhia de curto, médio e
longo prazo
O formato da remuneração acima descrito procura incentivar os Diretores (estatutários e não estatutários) a
buscar a melhor rentabilidade dos investimentos e projetos desenvolvidos pela Companhia, de tal maneira a
alinhar os interesses destes com os da Companhia. Para o curto prazo, a Companhia busca obter tal
alinhamento por meio de salários e pacote de benefícios compatíveis com o mercado. Para o médio prazo, a
Companhia visa obter tal alinhamento por meio do pagamento de participação nos lucro e resultados da
Companhia, sendo a remuneração diretamente impactada pela geração de novos negócios. Por fim, para o
longo prazo, a Companhia busca reter profissionais qualificados, tendo a sua política como lastro a efetiva
gestão dos resultados dos negócios desenvolvidos.
A Companhia adota apenas remuneração fixa para o Conselho de Administração e Fiscal (quando este último
estiver instalado).
f.
Existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores diretos ou
indiretos
Não há remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores diretos ou indiretos da
Companhia. Apenas um dos diretores estatutários da companhia é remunerado parcialmente pela CCP
Administração de Propriedades, controlada pela Companhia, tendo em vista o exercício da função
concomitante. Referido diretor recebe as seguintes remunerações de referida controlada: (i) remuneração fixa
anual, na forma de salário; e (ii) remuneração variável, na forma de bônus.

g.
Existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado evento
societário, tal como a alienação do controle societário da Companhia
Não há qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado evento societário, tal como
a alienação do controle societário da Companhia.
h.
Práticas e procedimentos adotados pelo conselho de administração para definir a remuneração
individual do conselho de administração e da diretoria, indicando:
(i) os órgãos e comitês do emissor que participam do processo decisório, identificando de que forma participam
A Diretoria Executiva, composta pelo comitê de Diretores e RH, discute as propostas de remuneração, baseadas
em pesquisa de mercado, e submete para apreciação e aprovação do Controlador.
(ii) critérios e metodologia utilizada para a fixação da remuneração individual, indicando se há a utilização de
estudos para a verificação das práticas de mercado, e, em caso positivo, os critérios de comparação e a
abrangência desses estudos
A remuneração individual é definida com base em pesquisas de mercado, conduzidas por consultorias
especializadas. Os dados são obtidos através de um conjunto de empresas com estrutura organizacional e porte
similar. A mediana de mercado é utilizada como comparativo para a elaboração das propostas.
(iii) com que frequência e de que forma o conselho de administração avalia a adequação da política de
remuneração do emissor
A avaliação e revisão da remuneração é efetuada anualmente, com base no resultado das pesquisas de
mercado, pelo Comitê de Governança Corporativa e Pessoas e posteriormente apreciadas pelos membros do
Conselho de Administração em reuniões especificas para o tema.

13.2 - REMUNERAÇÃO TOTAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, DIRETORIA ESTATUTÁRIA E CONSELHO
FISCAL
Exercício Social

Total da Remuneração

01/01/2018 até 31/12/2018

810.000,00

Pertence apenas à Diretoria
Nº de membros

6,00

Total da remuneração

810.000,00

Salário ou pró-labore

810.000,00

Benefícios diretos e
indiretos

0,00

Participações em comitês

0,00

Outros valores fixos

0,00

Bônus

0,00

Participação em
reuniões

0,00

Participação em reuniões

0,00

Comissões

0,00

Outros valores variáveis

0,00

Cessação do cargo

0,00

Descrição outros
remunerações fixas:

Descrição outros
remunerações variáveis
Pós-emprego

0,00

Baseada em ações

0,00

Observação:

O número de membros corresponde à média anual apurada mensalmente.

Exercício Social

Total da Remuneração

01/01/2018 até 31/12/2018

9.190.000,00

Pertence apenas ao Conselho de Administração
Nº de membros

6,00

Total da remuneração

9.190.000,00

Salário ou pró-labore

3.835.728,00

Benefícios diretos e
indiretos

0,00

Participações em comitês

0,00

Outros valores fixos

0,00

Bônus

5.354.272,00

Participação em
reuniões

0,00

Participação em reuniões

0,00

Comissões

0,00

Outros valores variáveis

0,00

Descrição outros
remunerações fixas:
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Descrição outros
remunerações variáveis
Pós-emprego

0,00

Cessação do cargo

Baseada em ações

0,00

Observação:

O número de membros corresponde à média anual apurada mensalmente.

Exercício Social

Total da Remuneração

01/01/2018 até 31/12/2018

0,00

0,00

Pertence à Diretoria e ao Conselho de Administração
Nº de membros

0,00

Total da remuneração

0,00

Salário ou pró-labore

0,00

Benefícios diretos e
indiretos

0,00

Participações em comitês

0,00

Outros valores fixos

0,00

Bônus

0,00

Participação em
reuniões

0,00

Participação em reuniões

0,00

Comissões

0,00

Outros valores variáveis

0,00

Cessação do cargo

0,00

Descrição outros
remunerações fixas:

Descrição outros
remunerações variáveis
Pós-emprego

0,00

Baseada em ações

0,00

Observação:

Não instalado.

Exercício Social

Total da Remuneração

01/01/2017 até 31/12/2017

720.000,00

Pertence apenas à Diretoria
Nº de membros

5,00

Total da remuneração

720.000,00

Salário ou pró-labore

720.000,00

Benefícios diretos e
indiretos

0,00

Participações em comitês

0,00

Outros valores fixos

0,00

0,00

Participação em
reuniões

0,00

Descrição outros
remunerações fixas:
Bônus
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Participação em reuniões

0,00

Outros valores variáveis

0,00

Comissões

0,00

Cessação do cargo

0,00

Descrição outros
remunerações variáveis
Pós-emprego

0,00

Baseada em ações

0,00

Observação:

O número de membros corresponde à média anual apurada mensalmente.

Exercício Social

Total da Remuneração

01/01/2017 até 31/12/2017

7.561.477,00

Pertence apenas ao Conselho de Administração
Nº de membros

6,00

Total da remuneração

7.561.477,00

Salário ou pró-labore

3.886.322,00

Benefícios diretos e
indiretos

0,00

Participações em comitês

0,00

Outros valores fixos

0,00

Bônus

3.675.155,00

Participação em
reuniões

0,00

Participação em reuniões

0,00

Comissões

0,00

Outros valores variáveis

0,00

Cessação do cargo

0,00

Descrição outros
remunerações fixas:

Descrição outros
remunerações variáveis
Pós-emprego

0,00

Baseada em ações

0,00

Observação:

O número de membros corresponde à média anual apurada mensalmente.

Exercício Social

Total da Remuneração

01/01/2017 até 31/12/2017

0,00

Pertence à Diretoria e ao Conselho de Administração
Nº de membros

0,00

Total da remuneração

0,00

Salário ou pró-labore

0,00

Benefícios diretos e
indiretos

0,00
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Participações em comitês

0,00

Outros valores fixos

0,00

Bônus

0,00

Participação em
reuniões

0,00

Participação em reuniões

0,00

Comissões

0,00

Outros valores variáveis

0,00

Cessação do cargo

0,00

Descrição outros
remunerações fixas:

Descrição outros
remunerações variáveis
Pós-emprego

0,00

Baseada em ações

0,00

Observação:

Não instalado.

Exercício Social

Total da Remuneração

01/01/2016 até 31/12/2016

470.000,00

Pertence apenas à Diretoria
Nº de membros

6,00

Total da remuneração

470.000,00

Salário ou pró-labore

470.000,00

Benefícios diretos e
indiretos

0,00

Participações em comitês

0,00

Outros valores fixos

0,00

Bônus

0,00

Participação em
reuniões

0,00

Participação em reuniões

0,00

Comissões

0,00

Outros valores variáveis

0,00

Cessação do cargo

0,00

Descrição outros
remunerações fixas:

Descrição outros
remunerações variáveis
Pós-emprego

0,00

Baseada em ações

0,00

Observação:

O número de membros corresponde à média anual apurada mensalmente(¹). (¹) Conforme
esclarecido no item 13.1 acima, no exercício de 2016, quatro membros do Conselho de
Administração haviam renunciado ao direito de remuneração, sendo que: (a) a renúncia de
um dos membros se estendeu até fevereiro de 2016; (b) a renúncia de um segundo membro
se estendeu até maio de 2016; (c) a renúncia dos dois outros membros se estendeu até
novembro de 2016.

Exercício Social

Total da Remuneração
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01/01/2016 até 31/12/2016

5.935.405,00

Pertence apenas ao Conselho de Administração
Nº de membros

9,00

Total da remuneração

5.935.405,00

Salário ou pró-labore

3.322.168,00

Benefícios diretos e
indiretos

0,00

Participações em comitês

0,00

Outros valores fixos

0,00

Bônus

2.613.237,00

Participação em
reuniões

0,00

Participação em reuniões

0,00

Comissões

0,00

Outros valores variáveis

0,00

Cessação do cargo

0,00

Descrição outros
remunerações fixas:

Descrição outros
remunerações variáveis
Pós-emprego

0,00

Baseada em ações

0,00

Observação:

O número de membros corresponde à média anual apurada mensalmente.

Exercício Social

Total da Remuneração

01/01/2016 até 31/12/2016

0,00

Pertence à Diretoria e ao Conselho de Administração
Nº de membros

0,00

Total da remuneração

0,00

Salário ou pró-labore

0,00

Benefícios diretos e
indiretos

0,00

Participações em comitês

0,00

Outros valores fixos

0,00

Bônus

0,00

Participação em
reuniões

0,00

Participação em reuniões

0,00

Comissões

0,00

Outros valores variáveis

0,00

Cessação do cargo

0,00

Descrição outros
remunerações fixas:

Descrição outros
remunerações variáveis
Pós-emprego

0,00
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Baseada em ações

0,00

Observação:

Não instalado.

Exercício Social

Total da Remuneração

01/01/2015 até 31/12/2015

244.238,00

Pertence apenas à Diretoria
Nº de membros

6,00

Total da remuneração

244.238,00

Salário ou pró-labore

244.238,00

Benefícios diretos e
indiretos

0,00

Participações em comitês

0,00

Outros valores fixos

0,00

Bônus

0,00

Participação em
reuniões

0,00

Participação em reuniões

0,00

Comissões

0,00

Outros valores variáveis

0,00

Cessação do cargo

0,00

Descrição outros
remunerações fixas:

Descrição outros
remunerações variáveis
Pós-emprego

0,00

Baseada em ações

0,00

Observação:

O número de membros corresponde à média anual apurada mensalmente.

Exercício Social

Total da Remuneração

01/01/2015 até 31/12/2015

3.904.348,00

Pertence apenas ao Conselho de Administração
Nº de membros

4,00

Total da remuneração

3.904.348,00

Salário ou pró-labore

3.904.348,00

Benefícios diretos e
indiretos

0,00

Participações em comitês

0,00

Outros valores fixos

0,00

Bônus

0,00

Participação em
reuniões

0,00

Participação em reuniões

0,00

Comissões

0,00

Outros valores variáveis

0,00

Descrição outros
remunerações fixas:
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Descrição outros
remunerações variáveis
Pós-emprego

0,00

Cessação do cargo

Baseada em ações

0,00

Observação:

O número de membros corresponde à média anual apurada mensalmente.

Exercício Social

Total da Remuneração

01/01/2015 até 31/12/2015

0,00

0,00

Pertence à Diretoria e ao Conselho de Administração
Nº de membros

0,00

Total da remuneração

0,00

Salário ou pró-labore

0,00

Benefícios diretos e
indiretos

0,00

Participações em comitês

0,00

Outros valores fixos

0,00

Bônus

0,00

Participação em
reuniões

0,00

Participação em reuniões

0,00

Comissões

0,00

Outros valores variáveis

0,00

Cessação do cargo

0,00

Descrição outros
remunerações fixas:

Descrição outros
remunerações variáveis
Pós-emprego

0,00

Baseada em ações

0,00

Observação:

Não instalado
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13.3 - REMUNERAÇÃO VARIÁVEL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, DIRETORIA ESTATUTÁRIA E CONSELHO
FISCAL
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Previsão para o Exercício Social Corrente
Conselho de
(1)
Administração
Número total de
membros
Número
de
membros
remunerados
Valor
mínimo
previsto no plano de
remuneração
Valor
máximo
previsto no plano de
remuneração
Valor previsto no
plano
de
remuneração, caso
as
metas
estabelecidas sejam
atingidas
(1)

Conselho Fiscal

(1)

Diretoria

Total

6

Não Instalado

6

12

6

Não Instalado

6

12

5.354.272,00

5.354.272,00

5.354.272,00

5.354.272,00

Não há remuneração variável para os membros do Conselho de Administração e Fiscal (quando este último estiver instalado).

Exercício Social encerrado em 31.12.2017
Conselho de
(1)
Administração
Número total de
membros
Número
de
membros
remunerados
Valor
mínimo
previsto no plano de
remuneração
Valor
máximo
previsto no plano de
remuneração
Valor previsto no
plano
de
remuneração, caso
as
metas
estabelecidas sejam
atingidas
Valor efetivamente
reconhecido
no
resultado
(1)

Conselho Fiscal

(1)

Diretoria

Total

5

Não Instalado

6

11

5,3

Não Instalado

6

11,3

-

-

-

-

-

-

4.259.200,00

4.259.200,00

-

-

4.259.200,00

4.259.200,00

-

-

3.675.155,00

3.675.155,00

Não há remuneração variável para os membros do Conselho de Administração e Fiscal (quando este último estiver instalado).

Exercício Social encerrado em 31.12.2016

Número total de
membros
Número
de
membros
remunerados
Valor
mínimo
previsto no plano de
remuneração
Valor
máximo
previsto no plano de
remuneração
Valor previsto no
plano
de
remuneração, caso
as
metas
estabelecidas
fossem atingidas
Valor efetivamente
reconhecido
no
resultado

Conselho de
(1) (2)
Administração

Conselho Fiscal
(2)

Diretoria

Total

6

Não Instalado

9

15

3,9

Não Instalado

4,3

8,2

-

-

-

-

-

-

4.202.736

4.202.736

-

-

4.202.736

4.202.736

-

-

2.613.237,00

2.613.237,00

(1)

Conforme esclarecido no item 13.1 acima, 4 membros do Conselho de Administração da Companhia renunciaram à
remuneração, sendo que tal renúncia se estendeu até fevereiro de 2016 para um membro, maio de 2016 parta outro e novembro
de 2016 para os dois restantes.
(2)
Não há remuneração variável para os membros do Conselho de Administração e Fiscal (quando este último estiver instalado).

Exercício Social encerrado em 31.12.2015

Número total de
membros
Número
de
membros
remunerados
Valor
mínimo
previsto no plano de
remuneração
Valor
máximo
previsto no plano de
remuneração
Valor previsto no
plano
de
remuneração, caso
as
metas
estabelecidas
fossem atingidas
Valor efetivamente
reconhecido
no
resultado
(1)

Conselho de
(1) (2)
Administração

Conselho Fiscal
(2)

Diretoria

Total

6

Não Instalado

4

10

2

Não Instalado

4

6

-

-

-

-

-

-

3.904.348

3.904.348

-

-

3.904.348

3.904.348

-

-

-

-

Conforme esclarecido no item 13.1 acima, 4 membros do Conselho de Administração da Companhia renunciaram à
remuneração no exercício encerrado em 31.12.2015.
(2)
Não há remuneração variável para os membros do Conselho de Administração e Fiscal (quando este último estiver instalado).

13.4 - PLANO DE REMUNERAÇÃO BASEADO EM AÇÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DIRETORIA
ESTATUTÁRIA
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Inexistem planos de remuneração baseado em ações do Conselho de Administração e
da Diretoria Estatutária, em vigor no último exercício social e previsto para o exercício
social corrente.

13.5 - REMUNERAÇÃO BASEADA EM AÇÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DA DIRETORIA ESTATUÁRIA
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O plano de opções da Companhia encerrou-se em 29/04/2013, portanto não há
remuneração baseada em ações referentes aos 3 últimos exercícios sociais, bem como
ao exercício social corrente.

13.6 - INFORMAÇÕES SOBRE AS OPÇÕES EM ABERTO DETIDAS PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E PELA
DIRETORIA ESTATUÁRIA
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O plano de opções da Companhia encerrou-se em 29/04/2013, portanto inexistem
opções em aberto dos administradores da Companhia.

13.7 - OPÇÕES EXERCIDAS E AÇÕES ENTREGUES RELATIVAS À REMUNERAÇÃO BASEADA EM AÇÕES DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DA DIRETORIA ESTATUÁRIA
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Tendo em vista que o plano de opções da Companhia encerrou-se em 29/04/2013,
este item não é aplicável.

13.8 - INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A COMPREENSÃO DOS DADOS DIVULGADOS NOS ITENS 13.5 A 13.7 MÉTODO DE PRECIFICAÇÃO DO VALOR DAS AÇÕES E DAS OPÇÕES
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Tendo em vista que o plano de opções da Companhia encerrou-se em 29/04/2013,
este item não é aplicável.

13.9 - PARTICIPAÇÕES EM AÇÕES, COTAS E OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS CONVERSÍVEIS, DETIDAS POR
ADMINISTRADORES E CONSELHEIROS FISCAIS - POR ÓRGÃO
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Em 31 de dezembro de 2017, os membros do Conselho de Administração da
Companhia detinham 34.175.938 ações ordinárias de emissão da Companhia, os
membros da Diretoria Estatutária da Companhia detinham 21.248 ações ordinárias de
emissão da Companhia, e os membros do Conselho Fiscal não detinham ações
ordinárias de emissão da Companhia, dado que referido órgão não está instalado.
Nenhum deles possuía cotas ou outros valores mobiliários conversíveis em ações de
sociedades controladas pela Companhia.

13.10 - INFORMAÇÕES SOBRE PLANOS DE PREVIDÊNCIA CONFERIDOS AOS MEMBROS DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO E AOS DIRETORES ESTATUTÁRIOS
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A Companhia não confere planos de previdência aos seus administradores.

13.11 - REMUNERAÇÃO INDIVIDUAL MÁXIMA, MÍNIMA E MÉDIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, DA
DIRETORIA ESTATUTÁRIA E DO CONSELHO FISCAL

Exercício Social:

01/01/2017 até 31/12/2017

Orgão
administração:

Pertence apenas à
Diretoria

Nº de membros remunerados

6,00

Valor da maior
remuneração:

2.670.240,00

Valor da menor remuneração:

753.372,00

Valor médio
da
remuneração:

1.251.814,00

Exercício Social:

01/01/2017 até 31/12/2017

Orgão
administração:

Pertence apenas ao
Conselho de
Administração

Nº de membros remunerados

5,00

Valor da maior
remuneração:

120.000,00

Valor da menor remuneração:

40.000,00

Valor médio
da
remuneração:

120.000,00

Observação:

Não há remuneração variável para os membros do Conselho de Administração e Fiscal
(quando este último estiver instalado).

Exercício Social:

01/01/2016 até 31/12/2016

Orgão
administração:

Pertence apenas à
Diretoria

Nº de membros remunerados

6,00

Valor da maior
remuneração:

120.000,00

Valor da menor remuneração:

20.000,00

Valor médio
da
remuneração:

78.333,00

Observação:

Conforme esclarecido no item 13.1 acima, 4 membros do Conselho de Administração
da Companhia renunciaram à remuneração, sendo que: (a) a renúncia de um dos
membros se estendeu até fevereiro de 2016; (b) a renúncia de um segundo membro se
estendeu até maio de 2016; (c) a renúncia dos dois outros membros se estendeu até
novembro de 2016. Não há remuneração variável para os membros do Conselho de
Administração e Fiscal (quando este último estiver instalado).

Observação:

Pertence apenas ao
Conselho de
Administração

Exercício Social:

01/01/2016 até 31/12/2016

Orgão
administração:

Nº de membros remunerados

9,00

Valor da maior
remuneração:

2.379.748,00

Valor da menor remuneração:

264.949,00

Valor médio
da
remuneração:

659.490,00
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Observação:

Exercício Social:

01/01/2015 até 31/12/2015

Orgão
administração:

Pertence apenas à
Diretoria

Nº de membros remunerados

6,00

Valor da maior
remuneração:

110.680,00

Valor da menor remuneração:

22.878,00

Valor médio
da
remuneração:

81.413,00

Observação:

Conforme esclarecido no item 13.1 acima, 4 membros do conselho de administração da
companhia renunciaram à remuneração. Não há remuneração variável para os
membros do Conselho de Administração e Fiscal (quando este último estiver instalado)

Exercício Social:

01/01/2015 até 31/12/2015

Orgão
administração:

Pertence apenas ao
Conselho de
Administração

Nº de membros remunerados

4,00

Valor da maior
remuneração:

1.007.544,00

Valor da menor remuneração:

156.554,00

Valor médio
da
remuneração:

650.725,00

Observação:
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13.12 - MECANISMOS DE REMUNERAÇÃO OU INDENIZAÇÃO PARA OS ADMINISTRADORES EM CASO DE
DESTITUIÇÃO DO CARGO OU DE APOSENTADORIA
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A Companhia não tem arranjos contratuais, apólices de seguros ou outros
instrumentos que estruturem mecanismos de remuneração ou indenização para os
administradores em caso de destituição do cargo ou de aposentadoria.

13.13 - PERCENTUAL NA REMUNERAÇÃO TOTAL DETIDO POR ADMINISTRADORES E MEMBROS DO CONSELHO
FISCAL QUE SEJAM PARTES RELACIONADAS AOS CONTROLADORES
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Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de
Órgão
Conselho
Administração
Conselho Fiscal
Diretoria Estatutária
(1)

de

Conselho Fiscal não instalado

2017
8,7%
(1)

N.A.
91,3%

2016
7,3%
(1)

N.A.
92,7%

2015
5,9%
(1)

N.A.
94,1%

13.14 - REMUNERAÇÃO DE ADMINISTRADORES E MEMBROS DO CONSELHO FISCAL, AGRUPADOS POR ÓRGÃO,
RECEBIDA POR QUALQUER RAZÃO QUE NÃO A FUNÇÃO QUE OCUPAM
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Não houve pagamento de remuneração para membros do Conselho de Administração,
ou da Diretoria Estatutária por qualquer razão que não a função que ocupam.

13.15 - REMUNERAÇÃO DE ADMINISTRADORES E MEMBROS DO CONSELHO FISCAL RECONHECIDA NO
RESULTADO DE CONTROLADORES, DIRETOS OU INDIRETOS, DE SOCIEDADES SOB CONTROLE COMUM E DE
CONTROLADAS DO EMISSOR
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Exercício Social encerrado em 31/12/2017 – Remuneração recebida em função do
exercício do cargo na Companhia

Controladores
diretos e indiretos
Controladas
do
emissor
Sociedade
sob
controle comum

Conselho de
Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

Exercício Social encerrado em 31/12/2016 – Remuneração recebida em função do
exercício do cargo na Companhia

Controladores
diretos e indiretos
Controladas
do
emissor
Sociedade
sob
controle comum

Conselho de
Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

Exercício Social encerrado em 31/12/2015 – Remuneração recebida em função do
exercício do cargo na Companhia

Controladores
diretos e indiretos
Controladas
do
emissor
Sociedade
sob
controle comum

Conselho de
Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

13.16 - OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES
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Não existem outras informações relevantes sobre este item “13”.

14.1 - DESCRIÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS

Powered by MZiQ

Descrição dos recursos humanos da Companhia, fornecendo as seguintes informações

a.
número de empregados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e por localização
geográfica)

Localização Geográfica
São Paulo
São Paulo
São Paulo
São Paulo
São Paulo
São Paulo
São Paulo
Total

Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de
(1)
Número de empregados
Atividade
2017
2016
2015
Administrativa
43
76
75
Comercial/ Negócios
12
15
20
Financeiro
24
29
31
Desenvolvimento / Planejamento
3
20
24
RI
2
1
1
Diretoria
5
2
3
Presidência
1
1
1
90
144
155

(1) Os números descritos abrangem todas as empresas do grupo da Companhia
b.
número de terceirizados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e por localização
geográfica)
Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de
(1)
Número de empregados
Localização
Geográfica
São Paulo

Atividade
Administrativa

2017
11

2016
7

2015
7

11

7

7

Total

(1) Os números descritos abrangem todas as empresas do grupo da Companhia
c.

índice de rotatividade(1)
2017
37,78%

2016
18,06%

(1) Os números descritos abrangem todas as empresas do grupo da Companhia
Nosso índice de rotatividade é calculado da seguinte maneira:
(

𝐴𝐷𝑀𝐼𝑇𝐼𝐷𝑂𝑆 + 𝐷𝐸𝑆𝐿𝐼𝐺𝐴𝐷𝑂𝑆
× 100)
2
𝑄𝑈𝐴𝐷𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝐹𝑈𝑁𝐶𝐼𝑂𝑁𝐴𝑅𝐼𝑂𝑆

2015
26,5%

14.2 - ALTERAÇÕES RELEVANTES - RECURSOS HUMANOS
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A redução do número de empregados observado entre 31/12/2017 e 31/12/2016 é explicada pela venda da Prologis CCP e
reestruturação da Park Place com redução de quadro. Também foi criada uma nova área CSC Serviços Administrativos.

14.3 - DESCRIÇÃO DA POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO DOS EMPREGADOS
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a.

Política de salários e remuneração variável

A política de remuneração praticada pela Companhia tem como objetivo atrair e reter profissionais diferenciados de
mercado, contribuindo para o crescimento e perpetuidade da empresa. A política de remuneração é estabelecida baseada
nas melhores práticas de mercado obtidas por pesquisas periódicas, alinhando os interesses dos executivos em questão e
dos acionistas da Companhia.
A existência da prática de remuneração variável permite o compartilhamento do risco e do resultado da Companhia com
seus colaboradores, característica de uma política transparente e voltada para o alcance de resultados duradouros.
O objetivo da remuneração variável de curto prazo é recompensar o resultado do ano, primeiramente, se as metas da
empresa forem alcançadas, e, se as metas individuais estipuladas para o período também tiverem sido alcançadas. Esta
política visa alinhar os interesses dos executivos com aqueles dos acionistas.
É importante ressaltar que a Companhia possui um Comitê de Pessoas que analisa a estratégia de remuneração fixa e
variável a ser adotada, para serem aprovados posteriormente pelo Conselho de Administração.
Os valores de remuneração pagos pela Companhia aos seus administradores e empregados são comparados anualmente
com o mercado, por meio de pesquisas realizadas por consultorias externas especializadas, de forma que se possa aferir a
sua competitividade e eventualmente avaliar a necessidade de se realizar reajuste em algum dos componentes da
remuneração.
A Companhia adota um modelo de composição da remuneração que concentra uma parcela significativa da remuneração
total nos componentes variáveis (tanto de curto como de longo prazo), o que é parte de sua política de compartilhar o
risco e o resultado com seus principais executivos.

b.

Política de benefícios

Os benefícios proporcionados aos nossos colaboradores incluem plano odontológico, seguro-saúde e seguro de vida, valerefeição, vale-transporte e treinamentos.

c.

Características dos planos de remuneração baseados em ações dos empregados não- administradores

Para o período compreendido neste Formulário de Referência não existe Plano de Opções ( Stock Option) vigente.

14.4 - DESCRIÇÃO DAS RELAÇÕES ENTRE O EMISSOR E SINDICATOS
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Atualmente somos filiados ao SECOVI – Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis
Residenciais, Comerciais e Mistos. Nosso relacionamento com o Sindicato é bom, sendo que nos últimos 04 exercícios
sociais não tivemos nenhuma paralisação de trabalho. Os Acordos Coletivos são estabelecidos anualmente entre os
sindicatos SECOVI e o SEECOVI - Sindicato dos Empregados em Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de
Imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo e as convenções coletivas de trabalho aplicáveis aos nossos empregados.
A convenção de trabalho mais recente, foi celebrada em 27 de junho de 2017 com vigência de 01º de maio de 2017 à 30
de abril de 2018, prevendo reajuste salarial conforme abaixo:

Os salários dos empregados abrangidos pela presente Convenção, com data-base em 1º (primeiro) de maio,
terão um reajuste calculado sobre os salários de 1º (primeiro) de maio de 2016, com vigência a partir de 1º
(primeiro) de maio de 2017, observando o quanto segue:
a) Salários acima do piso até R$ 5.000,00 – reajuste de 3,99%
b) Salários acima de R$ 5.000,01 – Valor fixo de R$ 199,50 (cento e noventa e nove reais e cinquenta
centavos)
Parágrafo Primeiro - O cálculo do reajuste, a que se refere a presente cláusula, poderá ser feito através de
multiplicador direto, conforme abaixo:

14.5 - OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES
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Não existem outras informações relevantes sobre este item “14”.

15.1 / 15.2 - POSIÇÃO ACIONÁRIA
Acionista

C.P.F./C.N.P.J. do
Acionista

Ações Ordinárias %

Ações
Preferenciais %

Total de Ações %

Leo Krakowiak

025.375.598-00

28,029000

0

28,029000

Tipo pessoa

Fisica

Nacionalidade

Brasil

UF

SP

Participa de acordo de
acionistas

Não

Acionista
controlador

Não

Data da última
alteração

30/04/2018

Data de composição do
capital social
Qtde. ações ordinárias
(Unidade)

33.540.074,00

Qtde. ações
preferenciais
(Unidade):

0,000000

Qtde. total de ações
(Unidade):

33.540.074,00

Acionista

C.P.F./C.N.P.J. do
Acionista

Ações Ordinárias %

Ações
Preferenciais %

Total de Ações %

Verde Serviços
Internacionais S.A.

19.749.561/0001-16

2,095000

0

2,095000

Tipo pessoa

Juridica

Nacionalidade

Brasil

UF

None

Participa de acordo de
acionistas

Não

Acionista
controlador

Não

Data da última
alteração

30/04/2018

Data de composição do
capital social
Qtde. ações ordinárias
(Unidade)

2.507.300,00

Qtde. ações
preferenciais
(Unidade):

0,000000

Qtde. total de ações
(Unidade):

2.507.300,00
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Acionista

C.P.F./C.N.P.J. do
Acionista

EH Capital
Management

Ações Ordinárias %

Ações
Preferenciais %

Total de Ações %

3,363000

0

3,363000

Tipo pessoa

Juridica

Nacionalidade

Ilhas Virgens Britânicas

UF

None

Participa de acordo de
acionistas

Não

Acionista
controlador

Sim

Data da última
alteração

03/12/2015

Data de composição do
capital social
Qtde. ações ordinárias
(Unidade)

4.023.851,00

Qtde. ações
preferenciais
(Unidade):

0,000000

Qtde. total de ações
(Unidade):

4.023.851,00

Acionista

C.P.F./C.N.P.J. do
Acionista

Ações Ordinárias %

Ações
Preferenciais %

Total de Ações %

Danubio do Brasil ADM
e Participacoes LT

20.590.698/0001-50

11,735000

0

11,735000

Tipo pessoa

Juridica

Nacionalidade

Brasileira

UF

None

Participa de acordo de
acionistas

Não

Acionista
controlador

Sim

Data da última
alteração

30/04/2018

Ações
Preferenciais %

Total de Ações %

Data de composição do
capital social
Qtde. ações ordinárias
(Unidade)

14.043.013,00

Qtde. ações
preferenciais
(Unidade):

0,000000

Qtde. total de ações
(Unidade):

14.043.013,00

Acionista

C.P.F./C.N.P.J. do
Acionista

Ações Ordinárias %
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Verde Asset
Management Gestora
de Recursos S/A

19.749.539/0001-76

Tipo pessoa

Juridica

Nacionalidade
Participa de acordo de
acionistas

9,610000

0

9,610000

Brasil

UF

SP

Não

Acionista
controlador

Não

Data da última
alteração

30/04/2018

Data de composição do
capital social
Qtde. ações ordinárias
(Unidade)

11.499.100,00

Qtde. ações
preferenciais
(Unidade):

0,000000

Qtde. total de ações
(Unidade):

11.499.100,00

Acionista

C.P.F./C.N.P.J. do
Acionista

Ações Ordinárias %

Ações
Preferenciais %

Total de Ações %

Elie Horn

004.812.978-04

30,080000

0

30,080000

Tipo pessoa

Fisica

Nacionalidade

Síria

UF

None

Participa de acordo de
acionistas

Não

Acionista
controlador

Sim

Data da última
alteração

30/04/2018

Ações Ordinárias %

Ações
Preferenciais %

Total de Ações %

4,071000

0

4,071000

Data de composição do
capital social
Qtde. ações ordinárias
(Unidade)

35.994.296,00

Qtde. ações
preferenciais
(Unidade):

0,000000

Qtde. total de ações
(Unidade):

35.994.296,00

Acionista

C.P.F./C.N.P.J. do
Acionista

Eirenor S.A
Tipo pessoa

Juridica
Powered by MZiQ

Nacionalidade

Uruguai

UF

None

Participa de acordo de
acionistas

Não

Acionista
controlador

Sim

Data da última
alteração

30/04/2018

Ações Ordinárias %

Ações
Preferenciais %

Total de Ações %

10,810000

0

10,810000

UF

None

Acionista
controlador

Não

Data de composição do
capital social
Qtde. ações ordinárias
(Unidade)

4.871.074,00

Qtde. ações
preferenciais
(Unidade):

0,000000

Qtde. total de ações
(Unidade):

4.871.074,00

Acionista

C.P.F./C.N.P.J. do
Acionista

Outros
Tipo pessoa

Nenhum

Nacionalidade
Participa de acordo de
acionistas

Não

Data de composição do
capital social

Data da última
alteração

Qtde. ações ordinárias
(Unidade)

12.936.966,00

Qtde. ações
preferenciais
(Unidade):

0,000000

Qtde. total de ações
(Unidade):

12.936.966,00

Acionista

C.P.F./C.N.P.J. do
Acionista

AcoesTesouraria
Tipo pessoa

Ações Ordinárias %

Ações
Preferenciais %

Total de Ações %

0,207000

0

0,207000

UF

None

Acionista
controlador

Não

Nenhum

Nacionalidade
Participa de acordo de
acionistas

Não
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Data de composição do
capital social
Qtde. ações ordinárias
(Unidade)

247.938,00

Qtde. ações
preferenciais
(Unidade):

0,000000

Qtde. total de ações
(Unidade):

247.938,00

Acionista

C.P.F./C.N.P.J. do
Acionista

Total
Tipo pessoa

Data da última
alteração

30/04/2018

Ações Ordinárias %

Ações
Preferenciais %

Total de Ações %

100,000000

0

100,000000

UF

None

Acionista
controlador

Não

Nenhum

Nacionalidade
Participa de acordo de
acionistas

Não

Data de composição do
capital social

Data da última
alteração

Qtde. ações ordinárias
(Unidade)

119.663.612,00

Qtde. ações
preferenciais
(Unidade):

0,000000

Qtde. total de ações
(Unidade):

119.663.612,00

Powered by MZiQ

15.3 - DISTRIBUIÇÃO DE CAPITAL
Data da última assembléia

27/04/2018

Quantidade de acionistas
pessoa física (Unidade)

694

Quantidade de acionistas
pessoa jurídica (Unidade)

21

Quantidade de investidores
institucionais (Unidade)

40

Ações em Circulação
Quantidade ordinárias
(Unidade)

26284954

% ordinárias

21,965703

Quantidade preferenciais
(Unidade)

0

% preferenciais

0

Total (Unidade)

26284954

% total

21,965703
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15.4 - ORGANOGRAMA DOS ACIONISTAS E DO GRUPO ECONÔMICO
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15.5 - ACORDO DE ACIONISTAS ARQUIVADO NA SEDE DO EMISSOR OU DO QUAL O CONTROLADOR SEJA
PARTE
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Atualmente não existem Acordos de Acionistas arquivados na sede da Companhia.

15.6 - ALTERAÇÕES RELEVANTES NAS PARTICIPAÇÕES DOS MEMBROS DO GRUPO DE CONTROLE E
ADMINISTRADORES DO EMISSOR
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Não houve alterações relevantes nas participações do Grupo Controlador e Administradores da Cia.

15.7 - PRINCIPAIS OPERAÇÕES SOCIETÁRIAS
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Não foram realizadas nos 3 últimos exercícios sociais operações societárias no grupo econômico da Companhia que
tenham tido efeito relevante para a Companhia.

15.8 - OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES
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Não existem outras informações relevantes sobre este item “15”.

16.1 - DESCRIÇÃO DAS REGRAS, POLÍTICAS E PRÁTICAS DO EMISSOR QUANTO À REALIZAÇÃO DE
TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
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O Conselho de Administração da Companhia aprovou, em 22.12.2016, a Política de Transações com Partes
Relacionadas, visando assegurar que todas as decisões relacionadas às transações com partes relacionadas e
outras situações com potencial conflito de interesses envolvendo a Companhia” sejam tomadas tendo em vista
os interesses da Companhia e de seus acionistas e, ainda, sejam conduzidas dentro de condições de mercado,
prezando as melhores práticas de governança corporativa, com a devida transparência.
Conforme referida política, a Companhia poderá realizar transações com partes relacionadas, observando as
mesmas normas e critérios de contratação que utiliza para selecionar e contratar prestadores de serviços e
desde que, de acordo com a política, as operações sejam contratadas em condições de mercado, observando
durante a negociação os princípios da competitividade, conformidade, transparência, equidade e,
principalmente, comutatividade, devendo ser observados os mesmo princípios, procedimentos e interesses que
norteiam transações entre partes independentes, sempre a preços, termos e condições que prevaleçam no
mercado ao tempo de sua aprovação, respeitando às normas legais e éticas.
Toda e qualquer Transação com Parte Relacionada realizada pela Companhia deverá ser previamente analisada
pelo Diretor Financeiro da Companhia. Caberá ao Diretor Financeiro da Companhia classificar as Transações
com Partes Relacionadas em razão (i) do montante envolvido e (ii) de ser ou não operação no curso normal dos
negócios, para determinar as instâncias competentes para análise e aprovação de referida Transação com Parte
Relacionada.
Todas as Transações com Partes Relacionadas fora do Curso Normal dos Negócios deverão ser previamente
aprovadas pelo Conselho de Administração da Companhia, que deliberará e aprovará sobre o assunto na forma
do Estatuto Social da Companhia.
A política também trata de regras para tomadas de decisões de seus administradores e conselheiros fiscais,
quando aplicável, em situações de conflito de interesses. Os administradores da Companhia, ao identificarem
uma matéria dessa natureza, ou outras que possam representar potencial conflito de interesses, devem
imediatamente manifestar conflito de interesses, próprios ou de qualquer de seus pares, na deliberação acerca
de determinada matéria e abster-se de votar. Caso um conflito de interesses, que importe em um potencial
ganho privado decorrente de determinada decisão, não seja voluntariamente manifestado, o administrador
conflitado poderá sofrer ação corretiva deliberada pelo Conselho de Administração que avaliará o fato. A política
de transações com partes relacionadas se encontra disponível, para livre consulta, no site da Companhia
(www.ccpsa.com.br) e na CVM.
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16.3 - IDENTIFICAÇÃO DAS MEDIDAS TOMADAS PARA TRATAR DE CONFLITOS DE INTERESSES E
DEMONSTRAÇÃO DO CARÁTER ESTRITAMENTE COMUTATIVO DAS CONDIÇÕES PACTUADAS OU DO
PAGAMENTO COMPENSATÓRIO ADEQUADO
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Em caso de conflitos de interesses, a Companhia adota as práticas de governança previstas pela legislação vigente, bem
como as normas estabelecidas no Regulamento do Novo Mercado da B3 (qual seja, obrigação de divulgação de operações
com partes relacionadas), bem como da Política de Transações com Partes Relacionadas vigente.
A Lei das Sociedades por Ações, por exemplo, proíbe expressamente os acionistas e administradores da Companhia de
votarem em Assembleias Gerais ou intervirem em qualquer operação em que exista conflito entre os seus interesses e os
da Companhia. Entende-se por negócios celebrados em conflito de interesses aqueles não celebrados em condições
normais de mercado, havendo benefício à parte relacionada e possibilidade de causar dano ou prejuízo à Companhia. A
deliberação tomada em decorrência do voto de acionista que tem interesse conflitante com o da Companhia é anulável; o
acionista responderá pelos danos causados e será obrigado a transferir para a Companhia as vantagens que tiver auferido.
Em especial, o artigo 115 da Lei das Sociedades por Ações normatiza o exercício ao direito de voto dos acionistas em
assembleia geral, bem como regula a responsabilidade do acionista controlador na sociedade.
Em observância aos preceitos da boa governança e Regulamento do Novo Mercado, a Companhia atualizou e divulgou, em
agosto de 2016, o Código de Ética e Conduta, no qual são consolidadas as diretrizes e normas de comportamento
balizadores da conduta dos colaboradores, parceiros de negócios, prestadores de serviços e fornecedores, formando
compromissos éticos da Companhia e do relacionamento desta com o mercado.

16.4 - OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES
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Não existem outras informações relevantes sobre este item “16”.

17.1 - INFORMAÇÕES SOBRE O CAPITAL SOCIAL
Tipo de Capital

Capital Emitido

Data da autorização ou
aprovação

11/11/2015

Valor do capital

799.763.371,47

Prazo de integralização

Não se Aplica

Qtde. ações ordinárias

119.663.612,00

Qtde. ações preferencias

0

Qtde. total de ações

119.663.612,00

Tipo de Capital

Capital Subscrito

Data da autorização ou
aprovação

11/11/2015

Valor do capital

799.763.371,47

Prazo de integralização

Não se Aplica

Qtde. ações ordinárias

119.663.612,00

Qtde. ações preferencias

0

Qtde. total de ações

119.663.612,00

Tipo de Capital

Capital Integralizado

Data da autorização ou
aprovação

11/11/2015

Valor do capital

799.763.317,47

Qtde. ações ordinárias

119.663.612,00

Qtde. total de ações

119.663.612,00

Valor do capital

0,00

Qtde. ações ordinárias

800.000.000,00

Qtde. total de ações

800.000.000,00

Prazo de integralização
Qtde. ações preferencias

0

Tipo de Capital

Capital Autorizado

Data da autorização ou
aprovação

11/04/2007

Prazo de integralização
Qtde. ações preferencias

0
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17.2 - AUMENTOS DO CAPITAL SOCIAL
Data de
Deliberação

10/04/2014

Orgão que
deliberou o
aumento

Assembléia

Data emissão

10/04/2014

Valor total
emissão

19604604.11

Tipo subscrição

Sem emissão de ações

Ordinárias

0

Preferênciais

0

Total Ações

0

Subscrição/Capital
anterior

0,00000000

Fator cotação

R$ por Unidade

Preço emissão

0

Critério para
determinação
do preço de
emissão
Forma de
integralização

Data de
Deliberação

28/04/2015

Orgão que
deliberou o
aumento

Assembleia

Data emissão

28/08/2015

Valor total
emissão

400000006.92

Tipo subscrição

Subscrição particular

Ordinárias

36663612

Preferênciais

0

Total Ações

36663612

Subscrição/Capital
anterior

100,05919561

Fator cotação

R$ por Unidade

Preço emissão

10,91

Critério para
determinação
do preço de
emissão

O preço de emissão por ação foi fixado com base na metodologia que a administração da Companhia
entende ser adequada para fixação do preço das novas ações objeto do Aumento de Capital, a saber, o
preço médio ponderado das ações da Companhia nos últimos 30 (trinta) pregões da BM&FBOVESPA S.A.
– Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros imediatamente anteriores à data da deliberação do Aumento de
Capital, conforme faculta o inciso III do parágrafo primeiro do artigo 170 da Lei nº 6.404/76. Tal critério
justifica-se na medida em que, sendo a Companhia uma sociedade por ações de capital aberto cujas
ações são negociadas na BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, o critério de
cotação das ações é o que melhor reflete o atual valor de mercado das ações de sua emissão.
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Forma de
integralização

As ações ordinárias subscritas por conta do Aumento de Capital deveriam ter sido integralizadas à vista,
no momento da subscrição e em moeda corrente nacional. Foi concedido a todos os acionistas titulares de
ações da Companhia em 12 de maio de 2015 o prazo de 108 (cento e oito) dias para o exercício do direito
de preferência, iniciando-se em 13 de maio de 2015 e terminando em 28 de agosto de 2015, inclusive. A
partir de, e inclusive, o dia 13 de maio de 2015, as ações foram negociadas ex-direito à subscrição das
ações ali emitidas. Caso não tivesse havido subscrição da totalidade das ações do Aumento de Capital,
após o término do prazo para o exercício do direito de preferência, as eventuais sobras de ações não
subscritas seriam rateadas entre os acionistas que tivessem manifestado interesse na reserva de sobras
no respectivo boletim de subscrição, durante o prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da data de
divulgação do Aviso aos Acionistas informando o número de sobras de ações não subscritas. Após tal
rateio, havendo, ainda, eventuais sobras de ações não subscritas, tal procedimento de rateio de sobras
seria repetido. Na hipótese de haver sobras não subscritas após os 2 (dois) rateios acima mencionados
(ou tantos rateios quantos a Companhia houver por bem realizar, a seu critério), os acionistas
controladores comprometeram-se a subscrever e integralizar o eventual saldo, direta e/ou indiretamente,
inclusive mediante cessão de direito de preferência. O aumento de capital foi, assim, homologado
integralmente, não havendo, assim, a possibilidade de homologação parcial.
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17.3 - INFORMAÇÕES SOBRE DESDOBRAMENTOS, GRUPAMENTOS E BONIFICAÇÕES DE AÇÕES
Justificativa para a não prestação da informação:
Não aplicável.
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17.4 - REDUÇÃO DO CAPITAL SOCIAL
Justificativa para a não prestação da informação:
Não aplicável.
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17.5 - OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES - CAPITAL SOCIAL
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Não existem outras informações relevantes sobre este item “17”.

18.1 - DIREITOS DAS AÇÕES
Espécie de ações ou CDA

Classe ação preferêncial

Tag along

Ordinária

25,000000

Direito a dividendos:

De acordo com o Estatuto Social da Companhia e em obediência ao disposto na Lei das
Sociedades Anônimas (Lei das S.A.), uma parcela do lucro líquido do exercício será
destinada ao pagamento do dividendo anual mínimo obrigatório aos acionistas, não inferior a
25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, diminuído ou acrescido os
seguintes valores: (i) importância destinada à constituição de reserva legal; (ii) importância
destinada à formação de reserva para contingências e reversão das mesmas reservas
formadas em exercícios anteriores; e (iii) importância decorrente da reversão da reserva de
lucros a realizar formada em exercícios anteriores, nos termos do artigo 202, inciso II da Lei
das S.A.

Direito a voto:

Pleno

Conversibilidade

Não

Não

Restrição a
circulação

Não

Descrição do voto restrito
Condição da
conversibilidade e efeitos
sobre o capital social
Direito a reembolso de
capital:
Descrição das
características do
reembolso de capital:
Descrição da restrição:

Condições para alteração
dos direitos assegurados
por tais valores mobiliários:

Não obstante o disposto no Art. 109 da Lei das Sociedades por Ações que trata dos direitos
essenciais e é rigorosamente observado pela Companhia, o Estatuto Social da Companhia
prevê que o Conselho de Administração poderá excluir o direito de preferência dos acionistas
ou reduzir o prazo para o seu exercício nos aumentos de capital mediante subscrição de
ações, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição, dentro do limite do capital
autorizado, e cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa de valores, subscrição
pública ou permuta por ações, em oferta pública para aquisição de controle, nos termos do
artigo 172, da mesma Lei.

Outras características
relevantes:

Para informações relacionadas à obrigação de Realização de Oferta Pública em caso de
qualquer saída da Companhia do Novo Mercado, vide item 18.12.
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18.2 - REGRAS ESTATUTÁRIAS QUE LIMITEM DIREITO DE VOTO
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Limitação ao Direito de Voto
Conforme art. 120 da Lei das S.A. a assembleia geral poderá suspender o exercício dos direitos do acionista, incluindo seu
direito a voto, que deixar de cumprir obrigação imposta pelo Estatuto Social da Companhia ou por lei.
Obrigação de Realização de Oferta Pública em caso de alienação de controle
O Estatuto Social reproduz as regras do Novo Mercado da BM&FBOVESPA quanto à obrigação de realização de oferta
pública de aquisição de ações da Companhia, em caso de alienação do controle, conforme descrito no item “Outras
características relevantes” previsto na seção 18.1 acima.
Obrigação de Realização de Oferta Pública em caso da Companhia possuir controle difuso
Caso haja controle difuso na Companhia, o Estatuto da Companhia prevê quatro situações na qual é obrigatória a oferta
pública de ações (OPA).
A Companhia obriga-se a realizar OPA sempre que for aprovado, em assembleia geral, o cancelamento de registro de
companhia aberta, sendo que, neste caso, a Companhia somente poderá adquirir as ações de titularidade dos acionistas
que tenham votado a favor do cancelamento de registro na deliberação em assembleia geral após ter adquirido as ações
dos demais acionistas que não tenham votado a favor da referida deliberação e que tenham aceitado a referida oferta
pública.
A OPA será também obrigatória quando for aprovada, em assembleia geral, a saída da Companhia do Novo Mercado, seja
por registro para negociação das ações fora do Novo Mercado, seja por reorganização societária. Neste caso a oferta
pública de aquisição de ações deverá ser efetuada pelos acionistas que tenham votado a favor da respectiva deliberação
em assembleia geral.
Obrigação de Realização de Oferta Pública em caso de aquisição de 15% ou mais do total de ações da Companhia
Deverá realizar uma OPA, também, aquele que adquirir ou se tornar titular de ações de emissão da Companhia, em
quantidade igual ou superior a 15% do total de ações de emissão da Companhia. Neste caso, o preço de aquisição na OPA
de cada ação de emissão da Companhia não poderá ser inferior ao maior valor entre (i) 125% da cotação unitária mais
alta atingida pelas ações de emissão da Companhia durante o período de 12 meses anterior à realização da OPA em
qualquer bolsa de valores em que as ações da Companhia forem negociadas; (ii) 125% do preço unitário mais alto pago
pelo acionista adquirente, a qualquer tempo, para uma ação ou lote de ações de emissão da Companhia; e (iii) o valor
econômico apurado em laudo de avaliação. A realização desta OPA não excluirá a possibilidade de outro acionista da
Companhia, ou, se for o caso, a própria Companhia, formular uma OPA concorrente, nos termos da regulamentação
aplicável. Qualquer Acionista Adquirente que adquira ou se torne titular de outros direitos, inclusive usufruto ou
fideicomisso, sobre as ações de emissão da Companhia em quantidade igual ou superior a 15% do total de ações de
emissão da Companhia, estará igualmente obrigado a realizar uma OPA.
A obrigatoriedade de OPA não se aplica na hipótese de uma pessoa se tornar titular de ações de emissão da Companhia
em quantidade superior a 15% do total das ações de sua emissão em decorrência: (i) de sucessão legal, sob a condição de

que o acionista aliene o excesso de ações em até 60 dias contados do evento relevante; (ii) da incorporação de uma outra
sociedade pela Companhia; (iii) da incorporação de ações de uma outra sociedade pela Companhia; ou (iv) da subscrição
de ações da Companhia, realizada em uma única emissão primária, que tenha sido aprovada em Assembleia Geral de
acionistas da Companhia, convocada pelo seu Conselho de Administração, e cuja proposta de aumento de capital tenha
determinado a fixação do preço de emissão das ações com base em valor econômico obtido a partir de um laudo de
avaliação econômico-financeira da Companhia realizada por empresa especializada com experiência comprovada em
avaliação de companhias abertas.
Qualquer alteração do Estatuto Social da Companhia que limite o direito dos acionistas à efetivação da OPA aqui descrita
ou a exclusão do Artigo que versa acerca da OPA aqui descrita obrigará os acionistas, que tiverem votado a favor de tal
alteração ou exclusão na deliberação em Assembleia Geral, a efetivar, de forma conjunta e solidária, a OPA aqui prevista.

18.3 - SUSPENSÃO DE DIREITOS PATRIM./POLÍTICOS
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Na hipótese de o Adquirente de Participação Relevante (conforme abaixo definido) não cumprir com as obrigações listadas
no item 18.2, inclusive no que concerne ao atendimento dos prazos máximos (i) para a realização ou solicitação do registro
da OPA; ou (ii) para atendimento das eventuais solicitações ou exigências da CVM, ou com as obrigações previstas no
Estatuto Social, o Conselho de Administração da Companhia convocará Assembleia Geral Extraordinária, na qual o
Adquirente de Participação Relevante não poderá votar, para deliberar sobre a suspensão do exercício dos direitos do
Adquirente de Participação Relevante que não cumpriu com qualquer obrigação imposta pelo Estatuto Social, conforme
disposto no Artigo 120 da Lei das Sociedades por Ações, sem prejuízo da responsabilidade do Adquirente de Participação
Relevante por perdas e danos causados aos demais acionistas em decorrência do descumprimento das obrigações
impostas pelo Estatuto Social.
O termo “Adquirente de Participação Relevante” significa qualquer pessoa, incluindo, sem limitação, qualquer pessoa
natural ou jurídica, fundo de investimento, condomínio, carteira de títulos, universalidade de direitos, ou outra forma de
organização, residente, com domicílio ou com sede no Brasil ou no exterior, ou grupo de duas ou mais pessoas que sejam
(a) vinculadas por contratos ou acordos de qualquer natureza, inclusive acordos de acionistas, orais ou escritos, seja
diretamente ou por meio de sociedades controladas, controladoras ou sob controle comum; ou (b) entre os quais haja
relação de controle, seja direta ou indiretamente; ou (c) que estejam sob controle comum; ou (d) que atuem
representando um interesse comum. Incluem-se dentre os exemplos de pessoas representando um interesse comum (i)
uma pessoa que detenha, direta ou indiretamente, uma participação societária igual ou superior a 15% do capital social da
outra pessoa; e (ii) duas pessoas que tenham um terceiro investidor em comum que detenha, direta ou indiretamente,
uma participação societária igual ou superior a 15% (quinze por cento) do capital social das duas pessoas. Quaisquer joint

ventures, fundos ou clubes de investimento, fundações, associações, trusts, condomínios, cooperativas, carteiras de títulos,
universalidades de direitos, ou quaisquer outras formas de organização ou empreendimento, constituídos no Brasil ou no
exterior, serão considerados parte de um mesmo grupo sempre que duas ou mais entre tais entidades: (a) forem
administradas ou geridas pela mesma pessoa jurídica ou por partes relacionadas a uma mesma pessoa jurídica; ou (b)
tenham em comum a maioria de seus administradores.

18.4 - VOLUME/COTAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Exercício Social: 01/01/2017 até 31/12/2017
31/03/2017
Entidade administrativa:

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros

Valor mobiliário:

Ações

Classe:

Mercado:

Balcão Organizado

Espécie:

Ordinária

Fator cotação:

R$ por Unidade

Volume financeiro
negociado:

4.288.974,00

Valor maior cotação:

8,50

Valor menor cotação:

6,59

Valor cotação Média:

7,22

Descrição outros valores
mobiliários:

30/06/2017
Entidade administrativa:

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros

Valor mobiliário:

Ações

Classe:

Mercado:

Balcão Organizado

Espécie:

Ordinária

Fator cotação:

R$ por Unidade

Volume financeiro
negociado:

118.855,00

Valor maior cotação:

8,36

Valor menor cotação:

6,87

Valor cotação Média:

7,23

Descrição outros valores
mobiliários:

30/09/2017
Entidade administrativa:

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros

Valor mobiliário:

Ações

Classe:

Mercado:

Balcão Organizado

Espécie:

Ordinária

Fator cotação:

R$ por Unidade

Volume financeiro
negociado:

3.231.800,00

Valor maior cotação:

7,90

Valor menor cotação:

6,88

Valor cotação Média:

7,34

Descrição outros valores
mobiliários:

31/12/2017
Entidade administrativa:

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros

Valor mobiliário:

Ações

Mercado:
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Balcão Organizado

Classe:

Espécie:

Ordinária

Fator cotação:

R$ por Unidade

Volume financeiro
negociado:

3.009.278,00

Valor maior cotação:

8,90

Valor menor cotação:

7,10

Valor cotação Média:

7,81

Descrição outros valores
mobiliários:

Exercício Social: 01/01/2016 até 31/12/2016
31/03/2016
Entidade administrativa:

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros

Valor mobiliário:

Ações

Classe:

Mercado:

Bolsa

Espécie:

Ordinária

Fator cotação:

R$ por Unidade

Volume financeiro
negociado:

282.522,00

Valor maior cotação:

9,35

Valor menor cotação:

8,46

Valor cotação Média:

8,79

Descrição outros valores
mobiliários:

30/06/2016
Entidade administrativa:

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros

Valor mobiliário:

Ações

Classe:

Mercado:

Bolsa

Espécie:

Ordinária

Fator cotação:

R$ por Unidade

Volume financeiro
negociado:

267.807,00

Valor maior cotação:

10,50

Valor menor cotação:

8,96

Valor cotação Média:

9,79

Descrição outros valores
mobiliários:

30/09/2016
Entidade administrativa:

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros

Valor mobiliário:

Ações

Classe:

Mercado:

Bolsa

Espécie:

Ordinária

Fator cotação:

R$ por Unidade

Volume financeiro
negociado:

2.855.191,00

Valor maior cotação:

11,00

Valor menor cotação:

8,65

Valor cotação Média:

9,67

Descrição outros valores
mobiliários:
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31/12/2016
Entidade administrativa:

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros

Valor mobiliário:

Ações

Classe:

Mercado:

Bolsa

Espécie:

Ordinária

Fator cotação:

R$ por Unidade

Volume financeiro
negociado:

4.787.150,00

Valor maior cotação:

10,50

Valor menor cotação:

9,58

Valor cotação Média:

10,11

Descrição outros valores
mobiliários:

Exercício Social: 01/01/2015 até 31/12/2015
31/03/2015
Entidade administrativa:

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros

Valor mobiliário:

Ações

Classe:

Mercado:

Bolsa

Espécie:

Ordinária

Fator cotação:

R$ por Unidade

Volume financeiro
negociado:

572.052,00

Valor maior cotação:

11,77

Valor menor cotação:

10,52

Valor cotação Média:

10,85

Descrição outros valores
mobiliários:

30/06/2015
Entidade administrativa:

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros

Valor mobiliário:

Ações

Classe:

Mercado:

Bolsa

Espécie:

Ordinária

Fator cotação:

R$ por Unidade

Volume financeiro
negociado:

8.017.515,00

Valor maior cotação:

11,41

Valor menor cotação:

10,10

Valor cotação Média:

10,72

Descrição outros valores
mobiliários:

30/09/2015
Entidade administrativa:

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros

Valor mobiliário:

Ações

Mercado:
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Bolsa

Classe:

Espécie:

Ordinária

Fator cotação:

R$ por Unidade

Volume financeiro
negociado:

7.608.609,00

Valor maior cotação:

10,94

Valor menor cotação:

9,26

Valor cotação Média:

10,03

Descrição outros valores
mobiliários:

31/12/2015
Entidade administrativa:

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros

Valor mobiliário:

Ações

Classe:

Mercado:

Bolsa

Espécie:

Ordinária

Fator cotação:

R$ por Unidade

Volume financeiro
negociado:

697.674,00

Valor maior cotação:

10,23

Valor menor cotação:

8,56

Valor cotação Média:

9,16

Descrição outros valores
mobiliários:
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18.6 - MERCADOS DE NEGOCIAÇÃO NO BRASIL
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As ações da Companhia são admitidas à negociação na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, sob o código CCPR3.

18.7 - NEGOCIAÇÃO EM MERCADOS ESTRANGEIROS
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American Depositary Receipts
Em razão da cisão da Cyrela Brazil Realty, que causou a criação da Cyrela Commercial Properties (Companhia), os
acionistas da Cyrela Brazil Realty detentores de ADRs, passaram a deter ADRs da Cyrela Commercial Properties.
O Programa de DRs 144A da Cyrela Brazil Realty foi estabelecido em agosto de 1996, para negociação no exterior entre
investidores institucionais qualificados e, em julho de 1997, estabeleceu-se um Programa de DRs Nível I para negociação
no exterior, em mercado de balcão, sendo que, em ambos os casos, os ADRs tinham por objeto ações preferenciais de
emissão da Cyrela Brazil Realty. Também se estabeleceu, em julho de 2002, um Programa de ADRs Nível I para
negociação no exterior, em mercado de balcão, das nossas ações.
Apresentamos abaixo as principais características dos ADRs:
a)

país:

Estados Unidos da América
b)

mercado:

Mercado de Balcão, na New York Stock Exchange (NYSE)
c)

entidade administradora do mercado no qual os valores mobiliários são admitidos à negociação

New York Stock Exchange (NYSE)
d)

data de admissão à negociação

13 de agosto de 2007.
e)

se houver, indicar o segmento de negociação:

ADRs listados no mercado de balcão da New York Stock Exchange (NYSE)
f)

data de início de listagem no segmento de negociação

13 de agosto de 2007.
g)
percentual do volume de negociações no exterior em relação ao volume total de negociações de cada
classe e espécie no último exercício
Volume de ADRs negociados entre 01/01/2017 e 31/12/2017: 1.889 ADRs
Percentual do volume de negociações: 0,1%

h)
se houver, proporção de certificados de depósito no exterior em relação a cada classe e espécie de
ações
Proporção: Cada 1 ADR representa 4 ações ordinárias.
Saldo de ADR em circulação em 31/12/2017: 1.192.182ADRs.
Saldo de Ações Ordinárias em circulação em 31/12/2017: 4.768.728 ações.
Proporção: 3,99%

i)

se houver, banco depositário:

The Bank Of New York Mellon
j)

se houver instituição Custodiante

Itaú Unibanco S.A.

18.8 - TÍTULOS EMITIDOS NO EXTERIOR
Justificativa para a não prestação da informação:
Não há.
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18.9 - OFERTAS PÚBLICAS DE DISTRIBUIÇÃO
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Não há.

18.10 - DESTINAÇÃO DE RECURSOS DE OFERTAS PÚBLICAS
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a.

como os recursos da oferta foram utilizados

Não há.
b.
se houve desvios relevantes entre a aplicação efetiva dos recursos e as propostas de aplicação
divulgadas nos prospectos da respectiva distribuição
Não há.
c.
Não há.

caso tenha havido desvios, as razões para tais desvios

18.11 - OFERTAS PÚBLICAS DE AQUISIÇÃO

Powered by MZiQ

Até a presente data, a Companhia não realizou ofertas públicas de aquisição relativas a ações de emissão de terceiro.

18.12 - OUTRAS INF. RELEV. - VAL. MOBILIÁRIOS
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Obrigação de Realização de Oferta Pública em caso de qualquer saída da Companhia do Novo Mercado.
Caso os acionistas reunidos em assembleia geral extraordinária deliberem a saída da Companhia do Novo Mercado, os
acionista(s) Controlador(es) ou Grupo de Acionistas Controlador da Companhia deverá(ão) efetivar oferta pública de
aquisição de ações, seja porque a saída ocorreu para negociação das ações fora do Novo Mercado, seja por reorganização
societária na qual as ações da companhia resultante de tal reorganização não sejam admitidas para negociação no Novo
Mercado, observadas a legislação aplicável e as regras constantes do Regulamento de Listagem do Novo Mercado.
O preço mínimo a ser ofertado neste caso deverá corresponder ao valor econômico apurado em laudo de avaliação,
conforme prevê o Estatuto Social da Companhia. O laudo de avaliação deverá ser elaborado por empresa especializada,
com experiência comprovada e independente quanto ao poder de decisão da Companhia, de seus Administradores e
Controladores, devendo o laudo também satisfazer os requisitos da Lei das Sociedades por Ações e conter a
responsabilidade prevista nesta lei. Os custos de elaboração do laudo de avaliação deverão ser suportados integralmente
pelos responsáveis pela efetivação da oferta pública de aquisição das ações, conforme o caso.
A notícia da efetivação da oferta pública deverá ser comunicada à BM&FBOVESPA e divulgada ao mercado imediatamente
após a realização da assembleia geral da Companhia que houver aprovado referida saída ou reorganização, conforme o
caso.
Ainda, caso a saída da Companhia do Novo Mercado ocorrer em razão do descumprimento de obrigações constantes do
Regulamento de Listagem do Novo Mercado e caso o descumprimento decorra de deliberação em assembleia geral, a
oferta pública de aquisição de ações deverá ser efetivada pelos acionistas que tenham votado a favor da deliberação que
implique no descumprimento referido.
Caso o descumprimento decorra de ato ou fato da administração, a Companhia deverá efetivar oferta pública de aquisição
de ações para cancelamento de registro de companhia aberta dirigida a todos os acionistas da Companhia. Caso seja
deliberada, em assembleia geral, a manutenção do registro de companhia aberta da Companhia, a OPA deverá ser
efetivada pelos acionistas que tenham votado a favor dessa deliberação.

19.1 - DESCRIÇÃO - PLANOS DE RECOMPRA
Justificativa para a não prestação da informação:
Não aplicável.
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19.2 - MOVIMENTAÇÃO V.M. EM TESOURARIA
Movimentação dos valores mobiliários mantidos em tesouraria
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19.3 - OUTRAS INF. RELEV. - RECOMPRA/TESOURARIA
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Não existem outras informações relevantes sobre este item “19”.

20.1 - DESCRIÇÃO - POL. NEGOCIAÇÃO
Informações política de negociação de valores mobiliários
Data aprovação
24/04/2018

Principais
características
e locais de
consulta

A Companhia possui, conforme a Instrução CVM 358/2002, Política de Negociação de Valores Mobiliários,
devidamente reformada e aprovada na reunião do Conselho de Administração realizada em 24 de abril de
2018. As Pessoas Vinculadas (conforme definido na referida política), devem assinar o Termo de Adesão,
conforme modelo do Anexo I da mesma política, que permanece arquivado na sede da Companhia por 5
(cinco) anos, no mínimo, após o encerramento do respectivo vínculo com a Companhia. A política se
aplica a todas as Pessoas Vinculadas e às pessoas que mantenham vínculo com as Pessoas Vinculadas,
tais como, cônjuges, companheiros, dependentes incluídos na declaração anual do imposto de renda, e as
sociedades controladas direta ou indiretamente pelas Pessoas Vinculadas. São obrigações das Pessoas
Vinculadas: (i) manter sigilo sobre as Informações Relevantes às quais tenham acesso, exceto se: (a) a
revelação da informação for fundamental para a condução dos negócios da Companhia; e (b) não houver
motivos ou indícios para presumir que o receptor da informação a utilizará erroneamente ou em desacordo
com esta política; (ii) zelar para que empregados, colaboradores e terceiros de sua confiança também
guardem sigilo sobre quaisquer Informações Relevantes a que tenham acesso; (iii) abster-se de: (a)
negociar os Valores Mobiliários durante o Período de Vedação à Negociação ou enquanto as Informações
Relevantes não forem divulgadas ao público investidor; e (b) recomendar ou de qualquer forma sugerir que
qualquer pessoa compre, venda ou mantenha os Valores Mobiliários durante o Período de Vedação à
Negociação ou se as Informações Relevantes a que têm acesso puder influenciar a tomada de qualquer
uma dessas decisões; (vi) advertir, de forma clara, àqueles em relação a quem se verificar a necessidade
de revelar as Informações Relevantes, sobre a responsabilidade pelo cumprimento do dever de sigilo e
pela proibição legal de que se utilizem de tal informação para obter, em benefício próprio ou alheio,
vantagem mediante negociação com os Valores Mobiliários; (vii) comunicar imediatamente ao Diretor de
Relações com Investidores da Companhia, qualquer acesso indevido às Informações Relevantes, e,
sempre que necessário, consultar o Diretor de Relações com Investidores da Companhia, antes da
realização de qualquer operação que tenha por objeto os Valores Mobiliários; e (viii) jamais utilizar
Informações Relevantes para obter, em benefício próprio ou de outrem, vantagens mediante negociação
com os Valores Mobiliários. As Pessoas Vinculadas responsáveis pelo descumprimento de qualquer
disposição constante da política de negociação de valores mobiliários da Companhia se obrigam a
ressarcir a Companhia e/ou outras Pessoas Vinculadas, integralmente e sem limitação, de todos os
prejuízos que a Companhia e/ou outras Pessoas Vinculadas venham a incorrer e que sejam decorrentes,
direta ou indiretamente, de tal descumprimento. Consulta: No website de RI da Companhia, no endereço
eletrônico http://ri.ccpsa.com.br, bem como no Sistema IPE da CVM.
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Período de
vedação e
descrição dos
procedimentos
de fiscalização

De acordo com a Política de Negociação de Valores Mobiliários da Companhia, considera-se Período de
Vedação à Negociação: (a) até 24 (vinte e quatro) horas após a divulgação das Informações Relevantes
ao mercado; (b) até 15 (quinze) dias que antecedem a divulgação ou publicação, quando for o caso, das
informações trimestrais (ITR) e anuais (DFP) da Companhia, ressalvado o disposto no §2º do art. 15-A da
Instrução CVM nº 358/02, conforme aplicável; (c) no dia seguinte à divulgação das informações
mencionadas no item anterior; (d) no período compreendido entre a decisão tomada pelo órgão social
competente de (i) aumentar ou reduzir o capital social da Companhia, (ii) distribuir dividendos ou
bonificação em ações, (iii) emitir ações ou outros Valores Mobiliários, (iv) autorizar a aquisição ou
alienação de ações da Companhia pela própria Companhia ou por suas Coligadas, e a publicação dos
respectivos editais, anúncios ou fatos relevantes; (e) até 6 (seis) meses após o encerramento ou
suspensão do vínculo entre as Pessoas Vinculadas e a Companhia, desde que tal encerramento ou
suspensão de vínculo ocorra antes da divulgação pública de negócio ou fato iniciado durante o período de
vínculo das respectivas Pessoas Vinculadas. Ainda, aplica-se a vedação à negociação no contexto de
uma oferta pública de distribuição de Valores Mobiliários, e nos termos do artigo 48 da Instrução CVM n.º
400/2003, ocasião em que as Pessoas Vinculadas deverão abster-se de negociar, até a publicação do
anúncio de encerramento de distribuição, com Valores Mobiliários de emissão da Companhia. Caso tenha
sido celebrado qualquer acordo ou contrato visando à transferência do controle acionário da Companhia,
ou se houver sido outorgada opção ou mandato para o mesmo fim, bem como se existir a intenção de
promover incorporação, cisão total ou parcial, fusão, transformação ou reorganização societária da
Companhia, e enquanto a operação não for tornada pública por meio da publicação de fato relevante, o
Conselho de Administração da Companhia não poderá deliberar a aquisição ou alienação de ações de
própria emissão. Por fim, é vedada a negociação dos Valores Mobiliários pelos Acionistas Controladores e
Administradores, sempre que estiver em curso ou houver sido outorgada opção ou mandato para o fim de
aquisição ou a alienação de ações de emissão da Companhia pela própria Companhia ou por coligadas.
Esta restrição vigorará apenas nos dias em que a recompra estiver sendo efetivamente executada pela
Companhia, de forma que, durante a vigência de programa de recompra, não haverá vedação nos dias em
que a Companhia não esteja adquirindo Valores Mobiliários da própria Companhia no mercado. O Diretor
de Relações com Investidores tem a prerrogativa de determinar períodos de tempo nos quais as Pessoas
Vinculadas deverão abster-se de negociar Valores Mobiliários da Companhia, observadas as disposições
desta política e das regulamentações aplicáveis. As restrições à negociação estabelecidas na referida
política abrangem todas as formas de negociação com Valores Mobiliários, inclusive as negociações pela
própria Companhia com seus Valores Mobiliários, estando também vedada a realização de operações de
mútuo, empréstimo ou aluguel de ações da Companhia pelas Pessoas Vinculadas, durante o Período de
Vedação às Negociações. As vedações à negociação de Valores Mobiliários da Companhia deixam de
vigorar tão logo a Companhia divulgue as Informações Relevantes aplicáveis ao mercado, salvo se a
negociação com os Valores Mobiliários puder interferir nas condições dos negócios objeto da Informação
Relevante divulgadas, em prejuízo dos acionistas da Companhia ou dela própria. O Diretor de Relações
com Investidores é, nos termos do §3° do artigo 17 da Instrução CVM n° 358/02, o responsável pela
execução e acompanhamento da política de negociação de valores mobiliários da Companhia.

Cargo e/ou
função das
pessoas
vinculadas

Acionistas Controladores (acionista ou grupo de acionistas que exerça o Poder de Controle da
Companhia), Administradores (os Diretores, membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal,
e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados ou que venham a ser criados pela
Companhia ou Coligadas, por disposição estatutária), Consultores (prestadores de serviços à Companhia
ou sua coligadas, tais como auditores independentes, analistas de valores mobiliários, instituições do
sistema de distribuição, assessores, advogados e contadores), empregados, colaboradores ou terceiros
com acesso permanente ou eventual a Informações Relevantes.,
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20.2 - OUTRAS INF. RELEV. - POL. NEGOCIAÇÃO
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Não aplicável.

21.1 - NORMAS, REGIMENTOS OU PROCEDIMENTOS
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As normas, regimentos e procedimentos internos relativos à divulgação de informações que a Companhia adota estão
descritos na sua Política de Divulgação, conforme disposta no item 21.2 deste Formulário de Referência.

21.2 - DESCRIÇÃO - POL. DIVULGAÇÃO
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A Companhia possui, conforme a Instrução CVM 358, uma Política de Divulgação de Atos ou Fatos Relevantes, aprovada
na reunião do Conselho de Administração realizada em 13 de agosto de 2014, que consiste na divulgação de informações
relevantes e na manutenção de sigilo acerca destas informações que ainda não tenham sido divulgadas ao público. A
Política de Divulgação de Atos ou Fatos Relevantes encontra-se disponível no website de RI da Companhia, no endereço
eletrônico http://ri.ccpsa.com.br, bem como no Sistema IPE da CVM e no website da BM&FBOVESPA.
Informação relevante consiste em qualquer decisão de acionista controlador, deliberação de Assembleia Geral ou dos
órgãos de administração da Companhia, ou qualquer outro ato ou fato de caráter político- administrativo, técnico, negocial
ou econômico-financeiro ocorrido ou relacionado aos negócios da Companhia, que possa influir de modo ponderável (i) na
cotação dos valores mobiliários; (ii) na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter os valores mobiliários; ou
(iii) na determinação de os investidores exercerem quaisquer direitos inerentes à condição de titulares de valores
mobiliários. Relação exemplificativa de situações que podem configurar Informação Relevante encontra-se no artigo 2º da
Instrução CVM n.º 358, de 3 de janeiro de 2002, e alterações posteriores.
Qualquer pessoa vinculada à política que tenha conhecimento de atos ou fatos que possam configurar informação
relevante deverá proceder à comunicação imediata ao Diretor de Relações com Investidores. As pessoas vinculadas que
tiverem conhecimento de Informação Relevante, sempre que se certifiquem de omissão na divulgação de Informações
Relevantes, após decorridos 3 (três) dias úteis do recebimento pelo Diretor de Relações com Investidores de comunicação
escrita e protocolada enviada por pessoa vinculada, sem que tenha havido qualquer manifestação por parte do Diretor de
Relações com Investidores, deverão comunicar a Informação Relevante diretamente à CVM.
A Informação Relevante deverá, preferencialmente, ser divulgada antes do início ou após o encerramento dos negócios
nas Bolsas de Valores. Caso as Bolsas de Valores não estejam operando simultaneamente, a divulgação será feita
observando o horário de funcionamento das Bolsas de Valores localizadas no Brasil.
Nos termos da Instrução CVM 358, em circunstâncias excepcionais, podemos submeter à CVM um pedido de tratamento
confidencial com relação a um ato ou fato relevante, quando nossos acionistas controladores ou administradores
entenderem que a divulgação colocaria em risco interesse legítimo da nossa Companhia. Caso a informação sigilosa se
torne de conhecimento de pessoas diversas das que tiveram originalmente conhecimento ou que decidiram pelo sigilo, ou
ainda se ocorrer oscilação atípica na negociação dos valores mobiliários da Companhia, a informação relevante deverá ser
divulgada imediatamente.
Todas as pessoas vinculadas (os acionistas controladores da Companhia, seus diretores, membros do Conselho de
Administração, do Conselho Fiscal e de quaisquer outros órgãos com funções técnicas ou consultivas criados por disposição
estatutária, gerentes e funcionários da Companhia que tenham acesso frequente a informações relevantes e outros que a
Companhia considere necessário ou conveniente) deverão aderir à Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante, e
guardar sigilo sobre as informações ainda não divulgadas, sob pena de indenizar a Companhia e as demais pessoas
vinculadas dos prejuízos que venham a ocorrer.
Os atos e fatos relevantes deverão ser divulgados ao público por meio de anúncio publicado no portal utilizado pela
Companhia, denominado “Portal NEO1”, cujo endereço eletrônico na rede mundial de computadores é
http://www.portalneo1.net. Não obstante a divulgação pelo canal de comunicação supramencionado, qualquer informação
relevante também poderá ser publicada em jornais de grande circulação habitualmente utilizados pela Companhia.
A publicação nos jornais de grande circulação habitualmente utilizados pela Companhia, conforme acima, poderá ser feita
de forma resumida, com a indicação de que a informação completa poderá ser acessada na rede mundial de computadores
do portal de notícias http://www.portalneo1.net/.
Sempre que for veiculada Informação Relevante por qualquer meio de comunicação, inclusive informação à imprensa ou
em reuniões de entidades de classe, investidores, analistas ou com público selecionado, no País ou no exterior, a
Informação Relevante será divulgada simultaneamente à CVM, Bolsas de Valores e ao público investidor em geral.

21.3 - RESPONSÁVEIS PELA POLÍTICA
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É de responsabilidade do Diretor de Relações com Investidores divulgar e comunicar à CVM e às Bolsas de Valores,
qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos negócios da Companhia que seja considerado informação
relevante, bem como zelar pela ampla e imediata disseminação da informação relevante nas bolsas de valores e ao público
em geral (através de anúncio publicado no jornal, etc).

21.4 - OUTRAS INF.RELEV - POL. DIVULGAÇÃO
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Não existem outras informações relevantes sobre este item “21”.

