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sua distribuição pública com esforços restritos encerrada nesta data. Em 09 de Dezembro 
de 2015, a companhia realizou a emissão e oferta de notas promissórias totalizando 
R$30.000, com o prazo total de 36 meses sendo garantido pela cessão fiduciária de rece-
bíveis imobiliários e com a finalidade de prover recursos para a construção de empreendi-
mentos imobiliários. As notas promissórias são emitidas pela companhia no âmbito da 3º 
emissão de 12 (doze) notas promissórias comerciais, com o valor unitário de R$2.500 na 
data da emissão, nos termos da Instrução CVM nº 134 e das demais disposições legais e 
regulamentares aplicáveis. Em 08 de Novembro de 2016, a companhia captou através de 
Cédula de Crédito Bancário (CCB) no montante de R$30.000 com prazo de 180 dias sem 
constituição de garantia (CCB Clean). Em 25 de Novembro de 2016, a companhia captou 
através de Cédula de Crédito Bancário (CCB) no montante de R$12.000 com prazo de 
365 dias sem constituição de garantia (CCB Clean). A companhia está sujeita a índices e 
limites de adimplência ("covenants"), sendo: (i) limitações ao nível de endividamento total, 
e (ii) a manutenção de índice de dívida líquida, conforme descritos a seguir:
   Controladora e Consolidado
  2016 2015
Total de contas a receber mais estoques de unidades 
 concluídas devem ser maior que 1,3 vezes a dívida 
 líquida mais obrigações por compra de imóveis 
 mais custos e despesas a apropriar.  2,10 1,95
Razão entre dívida líquida e EBITDA deverá ser 
 sempre inferior a 3,8  4,72 2,78
Razão entre dívida líquida e EBITDA deverá ser 
 sempre inferior a 3,5  4,34 2,78
Razão entre contas a receber e dívida líquida deverá 
 ser sempre superior a 1,1.  1,94 2,32
Razão entre dívida líquida e patrimônio líquido deverá 
 ser sempre inferior a 1,6.  1,58 1,4
Os empréstimos tiveram os montantes de longo prazo reclassificados para curto prazo 
exclusivamente em atendimento ao CPC 26 - item 74 pois apesar de não ter atingido o in-
dice financeiro não há qualquer declaração de vencimento antecipado das citadas dívidas 
que desse causa a tal reclassificação. Adicionalmente, ocorreram eventos subsequentes 
relevantes que impactam positivamente a posição financeira da Companhia, descritos na 
Nota 24. As parcelas circulantes e não circulantes têm o seguinte vencimento:
      Controladora       Consolidado
  2016 2015 2016 2015
2016  - 231.904 - 231.904
2017  327.364 123.277 327.364 123.277
2018  - 81.238 - 81.238
2019 em diante  - 81.788 - 81.788
Total  327.364 518.207 327.364 518.207
As despesas financeiras de empréstimos são capitalizadas ao custo de empreendimen-
tos em andamento e terrenos com prospecção de lançamento, de acordo com a utilização 
dos recursos, e apropriadas ao resultado de acordo com o critério adotado para o reco-
nhecimento de receitas, conforme abaixo demonstrado. A taxa de capitalização utilizada 
na determinação do montante dos custos de empréstimos elegível à capitalização foi de 
16,20% em 31 de dezembro de 2016 (17,02% em 31 de dezembro 2015).
      Consolidado
  2016 2015
Despesas financeiras  229.233 176.059
Encargos financeiros capitalizados  (27.316) (27.466)
Encargos financeiros líquidos (Nota 21)  201.917 148.593
Encargos financeiros incluídos na rubrica lotes a comercializar
Saldo inicial  33.041 24.671
Encargos financeiros capitalizados  27.316 27.466
Encargos apropriados ao resultado  (17.664) (19.096)
Saldo final (Nota 6)  42.693 33.041
9. Debêntures        Controladora e
         Consolidado
  Principal  Vencimento  2015
Emissões   - R$ Remuneração anual 2016 final
Primeira emissão  800.000 CDI+2,29% Dezembro
    de 2021 765.006 807.410
Segunda emissão  350.000 IGPM+14,00% Maio de 2020 388.745 -
     1.153.751 807.410
Parcela circulante     765.006 87.410
Parcela não circulante     388.745 720.000
As parcelas circulantes e não circulantes têm os seguintes vencimentos:
          Controladora e Consolidado
Vencimento  2016 2015
2016  - 87.410
2017  765.006 144.000
2018  - 144.000
2019 e depois  388.745 432.000
  1.153.751 807.410
Em 9 de setembro de 2013, a companhia obteve aprovação para a distribuição pública 
com esforços restritos de colocação da 1ª Emissão de debêntures simples, não conver-
síveis em ações, em série única, com garantia real e prazo de vencimento de oito anos e 
no valor total de até R$800.000, garantida pela cessão fiduciária de recebíveis imobiliá-
rios selecionados originários da companhia e suas controladas. Em 09 de dezembro de 
2013 foi integralizado o montante R$500.000, em 17 de julho de 2014, foi integralizado 
R$150.000 e, em 19 de março de 2015, foi integralizado R$150.000. A escritura conta 
com cláusulas que restringem a habilidade da companhia na tomada de algumas ações, 
e pode requerer o vencimento antecipado em caso de descumprimento destas cláusulas. 
Os índices e os montantes mínimos e máximos requeridos por essas cláusulas restritivas 
em 31 de dezembro de 2016 estão apresentados a seguir:
  2016 2015
Primeira emissão
Razão entre dívida líquida e EBITDA deverá ser sempre 
 igual ou inferior a 3,8  4,72 2,86
Razão entre total de recebíveis e dívida líquida deverá 
 ser igual ou superior a 1,1  1,94 2,25
A primeira emissão de Debêntures teve o montante de longo prazo reclassificado para 
curto prazo exclusivamente em atendimento ao CPC 26 - item 74. Pois apesar de não 
ter atingido o indice financeiro não há qualquer declaração de vencimento antecipado 
que desse causa a tal reclassificação. Adicionalmente, ocorreram eventos subsequentes 
relevantes que impactam positivamente a posição financeira da Companhia, descritos 
na Nota 24. Em 9 de maio de 2016, a companhia obteve aprovação para a distribuição 
privada da 2ª Emissão de debêntures, conversíveis em ações ordinárias, em série única, 
sem garantia real e prazo de vencimento de quatro anos no valor total de até R$350.000. 
Em 10 de maio de 2016 foi integralizado o montante R$250.000 e em 16 de agosto de 
2016, foi integralizado R$106.393, valor atualizado monetariamente conforme descrito na 
escritura de emissão. A escritura de emissão não estabele índices financeiros restritivos 
à Companhia ("Covenants").
10. Obrigações por compra de imóveis e adiantamentos de clientes
      Controladora       Consolidado
  2016 2015 2016 2015
Obrigações por compra de imóveis  - 503 8.490 14.054
Adiantamentos de clientes  58 935 28.528 14.840
  58 1.438 37.018 28.894
Circulante  58 1.438 37.018 23.366
Não circulante  - - - 5.528
As obrigações são, substancialmente, atualizadas pela variação do Índice Geral de Pre-
ços do Mercado - IGP-M.
11. Obrigações com investidores
      Controladora       Consolidado
  2016 2015 2016 2015
Obrigações com investidores  - 1.270 - 1.270
Usufruto de ações  913 3.728 913 3.728
  913 4.998 913 4.998
Parcela circulante  913 4.085 913 4.085
Parcela não circulante  - 913 - 913
As parcelas circulantes e não circulantes têm o seguinte vencimento:
      Controladora       Consolidado
  2016 2015 2016 2015
2016  - 4.085 - 4.085
2017  913 913 913 913
Total  913 4.998 913 4.998
Como parte do processo da operação de captação por meio de emissão de Cédulas de 
Crédito Bancário - CCB, em 2011, a companhia celebrou instrumento particular de cons-
tituição de usufruto oneroso sobre 100% das ações preferenciais da Alphaville Ribeirão 
Preto Empreendimentos Imobiliários S.A. pelo prazo de 6 (seis) anos, com vencimento 
em 2017, e captação de R$35.000, registrados com base no custo amortizado por meio 
da taxa efetiva da transação. Em 31 de dezembro de 2016, o montante total de dividendos 
pagos aos sócios detentores das ações preferenciais foi de R$3.700 (Nota 7(i)a). 12. Pro-
visões para demandas judiciais: A companhia e suas controladas são parte em ações 
judiciais e processos administrativos perante vários tribunais e órgãos governamentais, 
decorrentes do curso normal das operações, envolvendo questões tributárias, trabalhis-
tas, aspectos cíveis e outros assuntos. A Administração, com base em informações de 
seus assessores jurídicos, análise das demandas judiciais pendentes e, quanto às ações 
trabalhistas, com base na experiência anterior referente às quantias reivindicadas, cons-
tituiu provisão em montante considerado suficiente para cobrir as perdas estimadas com 
as ações em curso. A companhia não espera reembolsos em conexão com o resultado 
desses processos. Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015, as 
movimentações na provisão estão sumarizadas a seguir:
     Total
  Processos Processos Processos conso-
  cíveis tributários trabalhistas lidado
Saldo em 31 de dezembro de 2014  2.289 1.731 1.619 5.639
Complemento de provisão  4.028 11 35 4.074
Pagamento ou realização de provisão  (969) (1.613) (35) (2.617)
Saldo em 31 de dezembro de 2015  5.348 129 1.619 7.096
Complemento de provisão  3.383 1 455 3.839
Pagamento ou realização de provisão  (2.058) - (51) (2.109)
Saldo em 31 de dezembro de 2016  6.673 130 2.023 8.826
Parcela não circulante  6.673 130 2.023 8.826
Processos cíveis, tributários e trabalhistas: A companhia e suas controladas são partes 
em outros processos trabalhistas, tributários e cíveis decorrentes do curso normal dos 
seus negócios, os quais, na opinião da Administração e de seus assessores legais, pos-
suem expectativa de perda classificada como possível, sendo que, nenhuma provisão foi 
constituída para fazer face de desfechos desfavoráveis dos mesmos. O montante desses 
processos, em 31 de dezembro de 2016, é de R$309.570 (R$200.260 em 2015), confor-
me descritos abaixo:  2016 2015
Processos cíveis  263.128 166.584
Processos tributários  12.625 12.524
Processos trabalhistas  33.817 21.152
  309.570 200.260
O saldo de depósitos judiciais da companhia e de suas controladas, em 31 de dezembro 
de 2016, correspondeu a R$7.779 (R$4.256 em 2015) registrados na rubrica de outros 
créditos no ativo não circulante. ii) Risco ambiental: Há uma diversidade de legislação am-
biental nas esferas federal, estadual e municipal. Estas leis ambientais podem resultar em 
atrasos para a companhia na adequação da conformidade e outros custos, e impedir ou 
restringir empreendimentos. Antes do acordo de parceria de um loteamento, a companhia 
efetua a análise de todos os assuntos ambientais necessários e aplicáveis, incluindo a 
possível existência de materiais perigosos ou tóxicos, substância residual, árvores, ve-
getação e a proximidade de um terreno para áreas de preservação permanente. Assim, 
antes do lançamento de um loteamento, a companhia obtém todas as aprovações gover-
namentais e incluindo licenças ambientais. Adicionalmente, a legislação ambiental esta-
belece sanções criminais, cíveis e administrativas para indivíduos e entidades legais para 
atividades consideradas como infrações ou delitos ambientais. As penalidades incluem 
suspensão das atividades de desenvolvimento, perdas de benefícios fiscais, reclusão e 
multa. Os processos em discussão pela companhia na esfera cível estão classificados 

pelos assessores jurídicos com probabilidade de perda possível. iii) Obrigações relacio-
nadas com a conclusão dos loteamentos: A companhia e suas controladas comprome-
tem-se a entregar unidades imobiliárias por construir em troca de terrenos adquiridos. 
A companhia também assume o compromisso de concluir as unidades vendidas, assim 
como atender às leis que regem o setor da construção civil, incluindo a obtenção de 
licenças das autoridades competentes e prazos para início e entrega dos empreendimen-
tos sujeita a penalidades legais e contratuais. A companhia mantém compromissos com 
terceiros (parceiros) e sócios nos empreendimentos em conjunto: • Contratos de parceria 
com proprietários de terrenos, o qual será sócio ou parceiro imobiliário; • Compromisso 
com fornecedores os quais estão sendo contratados, ou com terceiros quaisquer no pré-
-lançamento ou avaliação do negócio. A companhia, em 31 de dezembro de 2016, por 
meio de suas controladas possui obrigações de longo prazo no montante de R$18.991 
(R$32,179 em 2015), relacionados com o fornecimento de serviços e de matéria-prima 
utilizada no desenvolvimento dos empreendimentos imobiliários. A companhia possui 
contrato de aluguel para o imóvel onde se situa suas instalações, sendo o custo mensal 
de R$465 reajustado anualmente pela variação do IGPM-FGV. 13. Imposto de renda e 
contribuição social: a) Imposto de renda e contribuição social corrente: A reconciliação 
da taxa efetiva da alíquota nominal para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 
e de 2015, é como segue:
       Consolidado
  2016 2015
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social e 
 das participações estatutárias  (90.820) 201.870
Imposto de renda calculado à alíquota nominal - 34%  30.879 (68.636)
Efeito líquido das controladas tributadas pelo lucro presumido  64.552 120.348
Plano de opções de ações  (6.140) (17)
Diferenças permanentes  2.251 (3.543)
Encargos sobre obrigações com investidores  (246) (470)
Resultado com equivalência  1.778 1.503
Créditos tributários não reconhecidos  (109.232) (89.999)
  (16.158) (40.814)
Despesas de imposto de renda e contribuição social corrente  (24.468) (36.375)
Despesas de imposto de renda e contribuição social diferido  8.310 (4.439)

b) Imposto de renda e contribuição social diferido: O imposto de renda e a contribuição 
social diferidos tem a seguinte origem:
      Controladora      Consolidado
  2016 2015 2016 2015
Diferenças temporárias
Tributação de receita entre regimes 
 de caixa e competência  (50.545) (57.551) (50.545) (57.551)
Diferenças temporárias - 
 PIS e COFINS diferido  4.005 4.592 4.005 4.592
Provisões para demandas judiciais  3.001 2.413 3.001 2.413
Ajuste a Valor Presente (AVP)  13.222 14.081 13.222 14.081
Demais provisões  12.616 6.892 12.616 6.892
  (17.701) (29.573) (17.701) (29.573)
Crédito tributário
Prejuízos fiscais e bases negativas de 
 imposto de renda e contribuição social  321.017 215.347 321.017 215.347
Créditos tributários não reconhecidos (*)  (315.707) (206.475) (315.707) (206.475)
  5.310 8.872 5.310 8.872
  (12.391) (20.701) (12.391) (20.701)
* Os créditos tributários são reconhecidos até o limite de 30% da base tributável confor-
me a legislação do Imposto de Renda, na extensão que sejam consideradas realizadas 
conforme Nota 2.2. 14. Patrimônio líquido: (i) Capital social: O capital social subscrito e 
integralizado em 31 de dezembro de 2016 é de R$433.248 (R$291.287 em 2015) e está 
representado por 117.811.029 ações, sendo 115.347.000 ordinárias, nominativas e sem 
valor nominal e 2.464.029 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, mantidas 
em tesouraria no montante de R$23.185. O Conselho de Administração da companhia 
está autorizado a deliberar a emissão de ações ordinárias, dentro do limite do capital au-
torizado, independentemente de reforma estatutária. Em 08 de abril de 2016, foi aprovado 
pela Reunião do Conselho da Administração, o aumento no capital social da companhia 
no montante de R$141.961, sem emissão de novas ações.

A mutação do número de ações é conforme segue:             Ações - em milhares
    Ordinárias  Preferenciais
  Capital social R$ mil Nominativas Em tesouraria Nominativas Em tesouraria Total
31 de dezembro de 2014  290.447 115.347 2.163 - - 117.510
Exercício de opção de compra de ações  840 301 - - - 301
Recompra de ações  - (288) 288 - - -
31 de dezembro de 2015  291.287 115.360 2.451 - - 117.811
Aumento capital social sem emissão de ações  141.961 - - - - -
Recompra de ações  - (13) 13 - - -
31 de dezembro de 2016  433.248 115.347 2.464 - - 117.811
(ii) Destinação dos Resultados: • Reserva legal: A reserva legal é constituída anualmente como destinação de 5% do lucro líquido do exercício, e não poderá exceder a 20% do capital 
social. A reserva legal tem por fim assegurar a integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízo e aumentar o capital. • Dividendos propostos e 
distribuídos Em 08 de abril de 2016, a Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária deliberou a destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2015, no 
valor de R$148.144 na seguinte forma: • R$7.407 para Reserva Legal; • R$1.407 foi declarado a título de dividendo mínimo obrigatório; • R$139.330 foi retido, conforme orçamento 
de capital elaborado pela administração, ora aprovado pelos acionistas. Conforme a Ata Reunião do Conselho de 30 novembro de 2016 foi deliberado e pago dividendos aos acio-
nistas no montante de R$ 26.232, sendo R$23.600 à reserva de lucros, R$1.407 do lucro do exercício de 2015 e R$1.225 do lucro do exercício de 2014. Face o prejuizo no exercicio 
não há proposição de dividendos em 31 de dezembro 2016. 15. Instrumentos financeiros: A companhia e suas controladas mantêm operações com instrumentos financeiros com 
o objetivo de proteção a volatilidade de índices de preços e juros, sendo a administração desses instrumentos efetuada por meio de estratégias operacionais e controles internos 
visando liquidez, rentabilidade e segurança. A companhia e suas controladas não efetuam aplicações de caráter especulativo, em derivativos ou quaisquer outros ativos de risco. 
As operações da companhia e das suas controladas estão sujeitas aos fatores de riscos abaixo descritos: (i) Considerações sobre riscos: a) Risco de crédito: A companhia e suas 
controladas restringem a exposição a riscos de crédito associados a caixa e equivalentes de caixa, efetuando seus investimentos em instituições financeiras avaliadas como de 
primeira linha e com remuneração em títulos de curto prazo. Com relação às contas a receber, a companhia restringe a sua exposição a riscos de crédito por meio de vendas para 
uma base ampla de clientes e de análises de crédito contínua. Adicionalmente, inexistem históricos relevantes de perdas em face da existência de garantia real de recuperação de 
seus produtos nos casos de inadimplência durante o período de construção. Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, não havia concentração de risco de crédito relevante associado a 
clientes. b) Instrumentos financeiros derivativos: A companhia mantém instrumentos derivativos (swap) com o objetivo de mitigar o risco de sua exposição à volatilidade de índices e 
juros, reconhecidos por seu valor justo diretamente no resultado do exercício. De acordo com suas políticas de tesouraria, a companhia não possui ou emite instrumentos financeiros 
derivativos para fins outros que não os de proteção. Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, a companhia possuía contratos de instrumentos derivativos para proteção na oscilação de 
taxa de juros, com vencimento final em março de 2017. Os contratos de derivativos são como segue:
Contratos de troca de taxas  Valor Indexador original -  "Swap" - 
"swap" (Pré para CDI)  nominal Ponta Ativa Ponta Passiva Início Fim 2016 2015
Banco Votorantim S.A.  45.000 Pré 14,7577% CDI 2,41% 30/09/2015 31/03/2016 - (484)
Banco Votorantim S.A.  22.500 Pré 10,7711% CDI 0,31% 31/03/2016 30/09/2016 - (548)
Banco Votorantim S.A.  22.500 Pré 17,2387% CDI 2,41% 30/09/2016 30/03/2017 (112) (204)
       (112) (1.236)
     Circulante  (112) (1.032)
     Não circulante  - (204)
c) Risco de taxa de juros: Decorre da possibilidade de a companhia e as suas controladas sofrerem ganhos ou perdas decorrentes de oscilações de taxas de juros incidentes sobre 
seus ativos e passivos financeiros. Visando à mitigação desse tipo de risco, a companhia e suas controladas buscam diversificar a captação de recursos em termos de taxas prefixa-
das ou pós-fixadas. As taxas de juros sobre empréstimo estão mencionadas na Nota 8. As taxas de juros contratadas sobre aplicações financeiras estão mencionadas na Nota 4. d) 
Risco de liquidez: O risco de liquidez consiste na eventualidade da companhia e suas controladas não dispor de recursos suficientes para cumprir com seus compromissos em função 
dos prazos de liquidação de seus direitos e obrigações. Para mitigar os riscos de liquidez e a otimização do custo médio ponderado do capital, a companhia monitora permanente-
mente seu nível de endividamento de acordo com os padrões de mercado e o cumprimento de índices (covenants) previstos em contratos de empréstimos de modo a garantir que 
a geração operacional de caixa e a captação prévia de recursos, quando necessária, sejam suficientes para a manutenção do seu cronograma de compromissos. Adicionalmente, 
o saldo de empréstimos e debentures de 1 a 5 anos foram reclassificados para o curto prazo no montante de R$163.101 e R$608.000, respectivamente conforme Nota 8 e 9 e os 
vencimentos originais dos instrumentos financeiros empréstimos e financiamentos, fornecedores e obrigações com investidores são como segue:
Controladora:
Em 31 de dezembro de 2016  Menos de 1 ano 1 a 3 anos 4 a 5 anos Mais que 5 anos Total
Aplicações Financeiras (Nota 4.2)  5.056 - - - 5.056
Contas a receber (Nota 5)  67.970 66.666 43.657 75.593 253.886
Empréstimos e financiamentos (Nota 8)  (164.263) (150.298) (12.803) - (327.364)
Debêntures (Nota 9)  (157.006) (304.000) (540.745) (152.000) (1.153.751)
Fornecedores  (20.062) - - - (20.062)
Obrigações com investidores (Nota 11)  (913) - - - (913)
Efeito líquido  (269.218) (387.632) (509.891) (76.407) (1.243.148)
Em 31 de dezembro de 2015  Menos de 1 ano 1 a 3 anos 4 a 5 anos Mais que 5 anos Total
Aplicações Financeiras (Nota 4.2)  37.274 - - - 37.274
Contas a receber (Nota 5)  82.233 84.922 55.312 71.796 294.263
Empréstimos e financiamentos (Nota 8)  (231.674) (204.401) (75.610) (6.522) (518.207)
Debentures (Nota 9)  (87.410) (288.000) (288.000) (144.000) (807.410)
Fornecedores  (23.183) - - - (23.183)
Obrigações com investidores (Nota 11)  (4.085) (913) - - (4.998)
Efeito líquido  (226.845) (408.392) (308.298) (78.726) (1.022.261)
Consolidado:
Em 31 de dezembro de 2016  Menos de 1 ano 1 a 3 anos 4 a 5 anos Mais que 5 anos Total
Aplicações Financeiras (Nota 4.2)  17.453 - - - 17.453
Contas a receber (Nota 5)  411.021 432.565 287.522 409.733 1.540.841
Empréstimos e financiamentos (Nota 8)  (164.263) (150.298) (12.803) - (327.364)
Debêntures (Nota 9)  (157.006) (304.000) (540.745) (152.000) (1.153.751)
Fornecedores  (94.491) - - - (94.491)
Obrigações com investidores (Nota 11)  (913) - - - (913)
Efeito líquido  11.801 (21.733) (266.026) 257.733 (18.225)
Em 31 de dezembro de 2015  Menos de 1 ano 1 a 3 anos 4 a 5 anos Mais que 5 anos Total
Aplicações Financeiras (Nota 4.2)  68.051 - - - 68.051
Contas a receber (Nota 5)  409.113 451.772 284.989 347.269 1.493.143
Empréstimos e financiamentos (Nota 8)  (231.674) (204.401) (75.610) (6.522) (518.207)
Debentures (Nota 9)  (87.410) (288.000) (288.000) (144.000) (807.410)
Fornecedores  (119.728) - - - (119.728)
Obrigações com investidores (Nota 11)  (4.085) (913) - - (4.998)
Efeito líquido  34.267 (41.542) (78.621) 196.747 110.851
e) Hierarquia de valor justo: A companhia utiliza a seguinte hierarquia para determinar e divulgar o valor justo de instrumentos financeiros pela técnica de avaliação: Nível 1: preços 
negociados (sem ajustes) em mercados ativos para ativos idênticos ou passivos; Nível 2: inputs diferentes dos preços negociados em mercados ativos incluídos no Nível 1 que são 
observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (como preços) ou indiretamente (derivados dos preços); e Nível 3: inputs para o ativo ou passivo que não são baseados em variáveis 
observáveis de mercado (inputs não observáveis). Segue abaixo o nível de hierarquia do valor justo para os instrumentos financeiros passivos mensurados a valor justo através do 
resultado da companhia apresentados nas demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2016 e de 2015.
    Controladora   Consolidado
      Hierarquia de valor justo - 2016
Ativos e Passivos Financeiros  Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 1 Nível 2 Nível 3
Aplicações Financeiras (Nota 4.2)  5.056 - - 17.453 - -
Instrumentos financeiros derivativos (Nota 15.b)  - 112 - - 112 -
    Controladora   Consolidado
      Hierarquia de valor justo - 2015
Ativos e Passivos Financeiros  Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 1 Nível 2 Nível 3
Aplicações Financeiras (Nota 4.2)  37.274 - - 68.051 - -
Instrumentos financeiros derivativos (Nota 15.b)  - 1.236 - - 1.236 -
No decorrer dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015, não houve trans-
ferências entre avaliações de valor justo nível 1 e nível 2 nem transferências entre avalia-
ções de valor justo nível 3 e nível 2. (ii) Valor justo dos instrumentos financeiros: a) Cálculo 
do valor justo: Os seguintes valores justos estimados foram determinados usando as 
informações de mercado disponíveis e metodologias apropriadas de avaliação. Entretan-
to, um julgamento considerável é necessário para interpretar informações de mercado e 
estimar o valor justo. Assim, as estimativas aqui apresentadas não são necessariamente 
indicativas dos montantes que a companhia poderia realizar no mercado atual. O uso de 
diferentes premissas de mercado e/ou metodologias de estimativas podem ter um efeito 
significativo nos valores justos estimados. Os seguintes métodos e premissas seguintes 
foram usados para estimar o valor justo para cada classe dos instrumentos financeiros 
para os quais a estimativa de valores é praticável: (i) Os valores caixa e equivalentes de 
caixa, aplicações financeiras, contas a receber e demais recebíveis e demais passivo 
circulante se aproximam de seu valor justo registrado nas demonstrações financeiras. (ii) 
O valor justo dos empréstimos bancários e outras dívidas financeiras é estimado atra-
vés dos fluxos de caixa futuro descontado utilizando taxas anualmente disponíveis para 
dívidas ou prazos semelhantes e remanescentes. Segue abaixo os valores contábeis e 
justos dos principais ativos e passivos e financeiros e 31 de dezembro de 2016 e de 2015:
        Controladora
   2016  2015
  Valor Valor Valor Valor
Ativos financeiros   contábil justo contábil justo
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 4.1)  18.549 18.549 48.127 48.127
Aplicações financeiras (Nota 4.2)  5.056 5.056 37.274 37.274
Contas a receber (Nota 5.1)  253.886 253.886 294.263 294.263
Passivo financeiro
Empréstimos e financiamentos (Nota 8)  327.364 337.910 518.207 516.994
Debentures (Nota 9)  1.153.751 1.226.131 807.410 848.297
Instrumentos financeiros 
 derivativos (Nota 15 (i)(b))  112 112 1.236 1.236
Obrigações com investidores (Nota 11)  913 886 4.998 4.497
Fornecedores  20.062 20.062 23.183 23.183
         Consolidado
   2016  2015
  Valor Valor Valor Valor
Ativos financeiros  contábil justo contábil justo
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 4.1)  153.683 153.683 182.951 182.951
Aplicações financeiras (Nota 4.2)  17.453 17.453 68.051 68.051
Contas a receber (Nota 5.1)  1.540.842 1.540.842 1.493.143 1.493.143
Passivo financeiro
Empréstimos e financiamentos (Nota 8)  327.364 337.910 518.207 516.994
Debêntures (Nota 9)  1.153.751 1.226.131 807.410 848.297
Instrumentos financeiros 
 derivativos (Nota 15 (i)(b))  112 112 1.236 1.236
Obrigações com investidores (Nota 11)  913 886 4.998 4.497
Fornecedores  94.491 94.491 119.728 119.728
b) Risco de aceleração de dívida: Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, a companhia 
possuía contratos de empréstimos e financiamentos em vigor, com cláusulas restritivas 
(“covenants”), relacionadas à geração de caixa, índices de endividamento e outros. Essas 
cláusulas restritivas estão sendo renegociadas pela companhia (conforme descrito nas 
Notas 8 e 9) e não restringem a sua capacidade de condução normal de seus negó-
cios. c) Risco de mercado: A companhia dedica-se à incorporação, construção e venda 
de loteamentos. 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, as atividades da companhia são 
especificamente afetadas pelos seguintes riscos: • A conjuntura econômica do Brasil, que 
pode prejudicar o crescimento do setor imobiliário como um todo, através da desacelera-
ção da economia, aumento dos juros, flutuação da moeda e instabilidade política, além 
de outros fatores. • Impedimento no futuro, em decorrência de nova regulamentação ou 
condições de mercado, de corrigir monetariamente os recebíveis, de acordo com certas 
taxas de inflação, conforme atualmente permitido, o que poderia tornar um projeto in-
viável financeira ou economicamente. • O grau de interesse dos compradores em novo 
projeto lançado ou o preço de venda por unidade, necessário para vender todas as unida-
des, pode ficar abaixo do esperado, fazendo com que o projeto se torne menos lucrativo 
do que o esperado. • Na hipótese de falência ou dificuldades financeiras significativas de 
uma grande companhia do setor imobiliário, o setor com um todo pode ser prejudicado, 
o que poderia causar uma redução da confiança dos clientes em outras companhias que 
atuam no setor. • Condições do mercado imobiliário local e regional, tais como excesso 
de oferta, escassez de terrenos em certas regiões ou aumento significativo do custo de 
aquisição de terrenos. • Risco de compradores terem uma percepção negativa quanto 
à segurança, conveniência e atratividade das propriedades da companhia, bem como 
à sua localização. • As margens de lucro da companhia podem ser afetadas em virtude 
de aumento dos custos operacionais, incluindo investimentos, prêmio de seguro, tribu-
tos imobiliários e tarifas públicas. • As oportunidades de incorporação podem diminuir. 
• A construção e venda de unidades dos empreendimentos podem não ser concluídas 
dentro do cronograma, acarretando o aumento dos custos de construção ou a rescisão 
dos contratos de venda. • Inadimplemento de pagamento após a entrega das unidades 
adquiridas a prazo. A companhia tem o direito de promover ação de cobrança, tendo por 
objetivo os valores devidos e/ou a retomada da unidade do comprador inadimplente, não 
podendo assegurar que será capaz de reaver o valor total do saldo devedor ou, uma 
vez retomado o imóvel, a sua venda em condições satisfatórias. • A queda do valor de 
mercado dos terrenos mantidos em estoque, antes da incorporação do empreendimento 
ao qual se destina, e a incapacidade de preservar as margens anteriormente projetadas 
para as respectivas incorporações. (iii) Gestão do capital social: O objetivo da gestão de 
capital da companhia é assegurar que se mantenha uma classificação de crédito forte 
perante as instituições e uma relação de capital ótima, a fim de suportar os negócios da 
companhia e maximizar o valor aos acionistas. A companhia controla sua estrutura de ca-
pital fazendo ajustes e adequando às condições econômicas atuais. Para manter ajustada 
esta estrutura, a companhia pode efetuar pagamento de dividendos, retorno de capital 
aos acionistas, captação de novos empréstimos. A companhia inclui dentro da estrutura 
de dívida líquida: empréstimos e obrigações com investidores menos disponibilidades 
(caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras):
      Controladora       Consolidado
  2016 2015 2016 2015
Empréstimos e financiamentos (Nota 8)  327.364 518.207 327.364 518.207
Debêntures (Nota 9)  1.153.751 807.410 1.153.751 807.410
Obrigações com investidores (Nota 11)  913 4.998 913 4.998
(-) Caixa e equivalentes de caixa e 
 aplicações financeiras (Nota 4.1 e 4.2)  (23.605) (85.401) (171.137) (251.002)
Dívida líquida  1.458.423 1.245.214 1.310.891 1.079.613
Patrimônio líquido  596.620 728.519 635.670 770.121
Patrimônio líquido e dívida líquida  2.055.043 1.973.733 1.946.561 1.849.734
(iv) Análise de sensibilidade: Segue abaixo quadro demonstrativo de análise de sensibi-
lidade dos instrumentos financeiros para um período de um ano, exceto pelos contratos 
de swap que são analisados até a data de seu vencimento, que descreve os riscos que 
podem gerar variações materiais no resultado da companhia a fim de apresentar 25% e 
50% de apreciação/depreciação na variável de risco considerada. Em 31 de dezembro 
de 2016, a companhia possui os seguintes instrumentos financeiros: a) Aplicações finan-
ceiras, empréstimos e financiamentos e instrumentos financeiros derivativos indexados 


