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          Patrimônio líquido         Controladora      Consolidado      Controladora     Consolidado
    Total do Total do      e adiatamento para    Lucro (prejuízo)         Equivalência     Equivalência
  Participação - %  ativo passivo   futuro aumento de capital      do exercício     Investimentos    Investimentos      patrimonial      patrimonia
Provisão para passivo a descoberto  2017 2016 2017 2017 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016
Dias Branco Empreendimentos SPE 005 S.A.  100% 100% 6.932 9.925 (2.993) (1.303) (2.068) (1.339) (2.993) (1.303) - - (2.068) (1.339) - -
Alphaville SPE 63 Empreendimentos Imobiliários Ltda  100% 100% 4.387 6.552 (2.165) 1 (2.166) - (2.165) 1 - - (2.166) - - -
Alphaville SPE 48 Empreendimentos Imobiliários Ltda  100% 100% 3.667 5.415 (1.749) (1.829) (96) (2.828) (1.749) (1.829) - - (96) (2.828) - -
Alphaville Praia do Paiva Empreendimentos Imobiliários Ltda.  100% 100% 2.385 3.969 (1.584) (1.570) (14) - (1.584) (1.570) - - (14) - - -
Alphaville Natal Empreendimentos Imobiliários Ltda.  100% 100% 878 2.097 (1.219) 257 (2.001) (243) (1.219) 257 - - (2.001) (243) - -
Alphaville Londrina Ltda.  100% 100% 15 479 (464) (162) (309) (198) (464) (162) - - (309) (198) - -
Alphaville Caruaru Empreendimentos Imobiliários Ltda.  70% 70% 445 1.086 (641) (515) (126) (78) (449) (361) - - (88) (55) - -
Alphaville 08 Empreendimentos Imobiliários S.A.  100% 100% 6 101 (94) 356 (450) (6) (94) 356 - - (450) (6) - -
Alphaville Golf Empreendimentos Imobiliários Ltda.  67% 67% - 58 (58) (58) - - (39) (39) - - - - - -
Alphaville SPE 54 Empreendimentos Imobiliários Ltda  100% 100% 37 66 (28) 1 (29) - (28) 1 - - (29) - - -
Outros (*)    134 217 (83) 60 (142) (548) (103) (5.381) - - (250) (461) - -
Total provisão para passivo descoberto    18.886 29.965 (11.078) (4.762) (7.401) (5.240) (10.887) (10.030) - - (7.471) (5.130) - -
Total equivalência patrimonial              (276.766) 241.255 (2.794) 5.230
(a) Encargos não apropriados ao resultado das controladas, conforme requerido pelo parágrafo 6 do OCPC01. (b) Montante obtido da soma de investimentos em controladas abaixo de R$21.000 e coligadas abaixo de R$3.000. (c) Ágio na aquisição de 25% da participação 
da SPE Reserva Santa Clara, pela mais valia do terreno, o qual em testes efetuados pela Companhia não há indícios de perda de realização. 
a) Movimentação dos investimentos  Controladora Consolidado
Saldo inicial em 31 de dezembro de 2016  1.593.681 43.407
Equivalência patrimonial  (276.766) (2.794)
Integralização de capital  9.314 -
Adiantamento para futuro aumento de capital  154.874 98
Aquisição de participação  2.806 -
Aporte dos Sócios - SCP  (2.869) -
Baixa de Investimentos  (2.017) (3.418)
Dividendos a receber  (223.075) (1.153)
Usufruto de ações (dividendos pagos) (Nota 11)  (1.200) -
Reclassificação provisão para passivo a descoberto  290 -
Outros Investimentos  499 -
Saldo em 31 de dezembro de 2017  1.255.537 36.140
8. Empréstimos e financiamentos
  Venci- Taxa de    Controladora    Consolidado
Tipo de operação  mentos juros ao ano 2017 2016 2017 2016
Cédula de crédito   Ago/18 CDI +2,35%
 bancário (a)  a Dez/21 a CDI +5,50% 164.277 303.658 164.277 303.658
Nota Promissória  Nov/20 CDI + 3,45% 50.347 23.706 50.347 23.706
    214.624 327.364 214.624 327.364
Parcela circulante    92.582 327.364 92.582 327.364
Parcela não circulante    122.042 - 122.042 -
(a) Corresponde às linhas de financiamento junto a instituições financeiras para a capta-
ção de recursos necessários ao desenvolvimento dos empreendimentos. Em 04 de Agosto 
de 2015, a Companhia captou através de Cédula de Crédito Bancário (CCB) no montante 
de R$50.000 com prazo de 60 meses sendo garantido pela cessão fiduciária de recebíveis 
imobiliários selecionados e com a finalidade de prover recursos para a construção de em-
preendimentos imobiliários. Em 12 de novembro de 2015, a Companhia captou através de 
2 (duas) Cédulas de Crédito Bancário (CCB), sendo a primeira (Série 1) no montante de 
R$150.000 para a liquidação da nota promissória emitida em 22 de novembro de 2015, e 
a segunda (Série 2) no montante de R$100.000, ambas com o prazo de 48 meses sendo 
garantido pela Cessão Fiduciária de Recebíveis Imobiliários e com a finalidade de prover 
recursos para a construção de empreendimentos Imobiliários. A CCB foi objeto de ces-
são à Companhia securitizadora que emitiu Certificado de Recebíveis Imobiliário (CRI), 
o qual teve 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 fidu-
ciária de recebíveis imobiliários e com a finalidade de prover recursos para a construção 
de empreendimentos 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 dis-
posições legais e regulamentares aplicáveis. Em 27 de Novembro de 2017, a Companhia 
realizou o pré pagamento das notas promissórias remanescentes dessa emissão. Em 30 
de Agosto de 2017, a Companhia captou através de Cédula de Crédito Bancário (CCB) 
no montante de R$10.000 com prazo de 365 dias sem constituição de garantia. Em 16 de 
Novembro de 2017, a Companhia aumentou o prazo de pagamento do saldo remanes-
cente de R$6.000 da Cédula de Crédito Bancário (CCB), com encerramento previsto para 
em 25 de Novembro de 2017, para mais 365 dias, sem constituição de garantia. Em 28 
de Novembro de 2017, a Companhia realizou a emissão e oferta de notas promissórias 
totalizando R$49.900, com o prazo total de 36 meses sendo garantido pela cessão fidu-
ciária de recebíveis imobiliários. As notas promissórias são emitidas pela Companhia no 
âmbito da 4º emissão de 34 (trinta e quatro) notas promissórias comerciais, nos termos da 
Instrução CVM nº 134 e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis. Em 
08 de Dezembro de 2017, a Companhia captou através de Cédula de Crédito Bancário 
(CCB) no montante de R$10.000 com prazo de 48 meses sendo garantido pela cessão 
fiduciária de recebíveis imobiliários selecionados. A Companhia está sujeita a índices e 
limites de adimplência (“covenants”), sendo, em sua maioria, compostos por limitações ao 
nível de endividamento total. Na data do final do exercício contábil a Companhia encontra-
-se adimplente com suas obrigações.   Controladora e Consolidado
  2017 2016
Total de contas a receber mais estoques de unidades 
 concluídas devem ser maior que 1,3 vezes a dívida líquida  1,72 2,10
Razão entre Estoque mais Contas à Receber e Dívida Líquida
 mais Passivo Construtivo devem ser maior que 1,25  2,27 N/A
Razão entre contas a receber e dívida líquida deverá 
 ser sempre superior a 1,1.  2,38 1,94
Razão entre dívida líquida e patrimônio líquido e debentures 
 conversiveis deverá ser sempre inferior a 1,6.  0,97 1,58
Alguns covenants foram reestruturados ao longo de 2017, incluindo a posição das Deben-
tures Conversíveis em Ações, emitidas pela Companhia, no Patrimônio Líquido, e excluin-
do as mesmas do cálculo da Dívida Líquida. O covenant “Dívida Líquida sobre Ebitda” foi 
substituído por um novo covenant descrito como: “(Estoque + Contas a Receber) / (Dívida 
Líquida + Passivo Construtivo)” As parcelas circulantes e não circulantes têm o seguinte 
vencimento:      Controladora      Consolidado
  2017 2016 2017 2016
2016  - - - -
2017  - 327.364 - 327.364
2018  92.582 - 92.582 -
2019 em diante  122.042 - 122.042 -
Total  214.624 327.364 214.624 327.364
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 
10,26% em 31 de dezembro de 2017 (16,20% em 31 de dezembro 2016).
      Consolidado
  2017 2016
Despesas financeiras  210.111 229.233
Encargos financeiros capitalizados  (7.530) (27.316)
Encargos financeiros líquidos (Nota 21)  202.581 201.917
Encargos financeiros incluídos na rubrica lotes a comercializar
Saldo inicial  42.693 33.041
Encargos financeiros capitalizados  7.530 27.316
Encargos apropriados ao resultado  (17.979) (17.664)
Saldo final (Nota 6)  32.244 42.693
9. Debêntures        Controladora e
         Consolidado
  Principal Remuneração Vencimento 
Emissões  - R$ anual final 2017 2016
Primeira emissão  660.000 CDI+3,05% Dezembro
     de 2023 701.763 765.006
Segunda emissão  350.000 IGPM+14,00% Maio de 2020 445.748 388.745
Terceira emissão  449.998 IGPM+14,00% Fevereiro 
    de 2021 493.403 -
     1.640.914 1.153.751
Parcela circulante     41.763 765.006
Parcela não circulante     1.599.151 388.745
As parcelas circulantes e não circulantes têm os seguintes vencimentos:
          Controladora e Consolidado
Vencimento  2017 2016
2016  - -
2017  - 765.006
2018  41.763 -
2019 e depois  1.599.151 388.745
  1.640.914 1.153.751
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 2017 estão apresentados a seguir:
Primeira emissão  2017 2016
Razão entre Estoque mais Contas à Receber e Dívida Líquida 
 mais Passivo Construtivo devem ser maior ou igual a 1,25  2,27 N/A
Razão entre total de recebíveis e dívida líquida deverá 
 ser igual ou superior a 1,1  2,38 1,94
Alguns covenants foram reestruturados ao longo de 2017, excluindo a posição das De-
bentures Conversíveis em Ações, emitidas pela Companhia, do cálculo da Dívida Líquida. 
O covenant “Dívida Líquida sobre Ebitda” foi substituído por um novo covenant descrito 
como: “(Estoque + Contas a Receber) / (Dívida Líquida + Passivo Construtivo)” 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 estabelece índices financeiros restritivos à Companhia (“Co-
venants”). Em 10 de fevereiro de 2017, a Companhia obteve aprovação para a distribuição 
privada da 3ª 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$450.000. 
As integralizações foram em 21 de fevereiro de 2017 no montante de R$66.000, em 24 
de março de 2017 no montante de R$40.000, em 25 de abril de 2017 no montante de 
R$57.694, em 17 de maio de 2017 no montante de R$63.658, em 05 de junho de 2017 
no montante de R$53.836 e em 29 de junho no montante de R$168.810, cujos valores 
foram atualizados monetariamente conforme descrito na escritura de emissão. A escritura 
de emissão não estabelece índices financeiros restritivos à Companhia (“Covenants”).
10. Obrigações por compra de imóveis e adiantamentos de clientes
      Controladora       Consolidado
  2017 2016 2017 2016
Obrigações por compra de imóveis  - - 3.621 8.490
Adiantamentos de clientes  51 58 44.904 28.528
  51 58 48.525 37.018
As obrigações são, substancialmente, atualizadas pela variação do Índice Geral de Pre-
ços do Mercado - IGP-M. 11. Obrigações com investidores: Como parte do processo 
da operação de captação por meio de emissão de Cédulas de Crédito Bancário - CCB, 
em 2011 de R$35.000, a Companhia celebrou instrumento particular de constituição de 
usufruto oneroso sobre 100% das ações preferenciais da Alphaville Ribeirão Preto Em-
preendimentos Imobiliários S.A. pelo prazo de 6 (seis) anos, liquidado em março de 2017, 
registrados com base no custo amortizado por meio da taxa efetiva da transação. O saldo 

em 31 de dezembro de 2017 era R$ 0 (R$ 913 em 2016) e o montante final de dividendos 
pagos aos sócios detentores das ações preferenciais foi de R$1.200 (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 2017 e 2016, as 
movimentações na provisão estão sumarizadas a seguir:
     Total
  Processos Processos Processos conso-
  cíveis tributários trabalhistas lidado
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
Complemento de provisão  28.768 - 5.367 34.135
Pagamento ou realização de provisão  (16) (54) - (70)
Saldo em 31 de dezembro de 2017  35.425 76 7.390 42.891
Parcela não circulante  35.425 76 7.390 42.891
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 são conforme descritos abaixo:  2017 2016
Processos cíveis  362.614 263.128
Processos tributários  70.651 12.625
Processos trabalhistas  23.438 33.817
  456.703 309.570
Com o agravamento da crise econômica, o ingresso de ações na justiça aumentou e 
consequentemente o aumento das garantias dos recursos nos processos. O saldo de 
depósitos judiciais da Companhia e de suas controladas, em 31 de dezembro de 2017, 
correspondeu a R$28.118 (R$7.779 em 2016) registrados na rubrica de “outros créditos” 
no ativo não circulante (Nota 5.2). ii) Risco ambiental: Há uma diversidade de legislação 
ambiental 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 Compa-
nhia 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 2017, por 
meio de suas controladas possui obrigações de longo prazo no montante de R$16.609 
(R$18.991 em 2016), 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 2017 
e de 2016, é como segue:         Consolidado
  2017 2016
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social 
 e das participações estatutárias  (776.503) (90.821)
Imposto de renda calculado à alíquota nominal - 34%  264.011 30.879
Efeito líquido das controladas tributadas pelo lucro presumido  (102.062) 64.552
Plano de opções de ações  - (6.140)
Diferenças permanentes  (13.296) 2.251
Encargos sobre obrigações com investidores  (2.755) (246)
Resultado com equivalência  (950) 1.778
Créditos tributários não reconhecidos  (141.563) (109.232)
  3.385 (16.158)
Despesas de imposto de renda e contribuição social corrente  (8.878) (24.468)
Despesas de imposto de renda e contribuição social diferido  12.263 8.310

b) Imposto de renda e contribuição social diferido: O imposto de renda e a contribuição
social diferidos tem a seguinte origem:
      Controladora       Consolidado
Diferenças temporárias  2017 2016 2017 2016
Tributação de receita entre regimes de 
 caixa e competência  (40.490) (50.545) (40.490) (50.545)
Diferenças temporárias - PIS e 
 COFINS diferido  3.214 4.005 3.214 4.005
Provisões para demandas judiciais  3.293 3.001 3.293 3.001
Ajuste a valor presente (AVP)  12.582 13.222 12.582 13.222
Demais provisões  28.039 12.616 28.039 12.616
  6.638 (17.701) 6.638 (17.701)
Crédito tributário
Prejuízos fiscais e bases negativas de 
 imposto de renda e contribuição social  450.504 321.017 450.504 321.017
Créditos tributários não reconhecidos (*)  (457.270) (315.707) (457.270) (315.707)
  (6.766) 5.310 (6.766) 5.310
  (128) (12.391) (128) (12.391)
* 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 2017 é de R$459.480 (R$433.248 em 2016) e está 
representado por 122.882.644 ações, sendo 120.418.615 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
autorizado, independentemente de reforma estatutária. Em 03 de abril de 2017, foi apro-
vado pela Reunião do Conselho da Administração, o aumento no capital social da Com-
panhia no montante de R$26.232 mediante a emissão de novas ações as quais foram 
integralizadas pelos acionistas com Certificados de Recebíveis Imobiliários Subordinados
apresentados na rubrica “Títulos e valores mobiliários” (Nota 5.2). A movimentação no 
número de ações é a seguinte:
       Ações - em milhares
        Ordinárias
  Capital  Em
  social Nomi- tesou-
  R$ mil nativas raria Total
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
Aumento capital social com emissão de ações  26.232 5.072 - 5.072
31 de dezembro de 2017  459.480 120.419 2.464 122.883
(ii) Destinação dos resultados e reservas: • Reservas de lucro e de capital: Em 31 de de-
zembro 2017 a reserva legal, a reserva de retenção de lucros e Investimentos e reserva 
de capital de outorga de ações foram integralmente destinadas para compensar parte do
prejuízo do exercício. • Dividendos: Face o prejuízo no exercício não há proposição de di-
videndos em 31 de dezembro 2017 assim como em 2016. 15. Instrumentos financeiros:
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 investimen-
tos 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 2017 e 2016,
não havia concentração de risco de crédito relevante associado a clientes. b) 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 ati-
vos 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 prefixadas 
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). 
c) 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 
permanentemente 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. 

Controladora: Em 31 de dezembro de 2017  Menos de 1 ano 1 a 3 anos 4 a 5 anos Mais que 5 anos Total
Aplicações financeiras (Nota 4.2)  7.662 - - - 7.662
Certificado de recebíveis imobiliários subordinados (Nota 5.2)  - - 23.502 - 23.502
Contas a receber (Nota 5)  80.832 74.153 44.305 74.527 273.817
Empréstimos e financiamentos (Nota 8)  (92.582) (122.042) - - (214.624)
Debêntures (Nota 9)  (41.763) (1.335.151) (264.000) - (1.640.914)
Fornecedores  (15.000) (1.631) - - (16.631)
Efeito líquido  (60.851) (1.384.671) (196.193) 74.527 (1.567.188)
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
Certificado de recebíveis imobiliários subordinados (Nota 5.2)  - - 5.230 - 5.230
Contas a receber (Nota 5)  81.423 79.860 52.298 90.555 304.136
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) (4.613) - - (24.675)
Obrigações com investidores (Nota 11)  (913) - - - (913)
Efeito líquido  (255.765) (379.051) (496.020) (61.445) (1.192.281)
Consolidado: Em 31 de dezembro de 2017  Menos de 1 ano 1 a 3 anos 4 a 5 anos Mais que 5 anos Total
Aplicações financeiras (Nota 4.2)  117.896 - - - 117.896
Certificado de recebíveis imobiliários subordinados (Nota 5.2)  - - 23.502 - 23.502
Contas a receber (Nota 5)  498.511 477.542 311.527 451.726 1.739.306
Empréstimos e financiamentos (Nota 8)  (92.582) (122.042) - - (214.624)
Debêntures (Nota 9)  (41.763) (1.335.151) (264.000) - (1.640.914)
Fornecedores  (84.296) (16.609) - - (100.905)
  - - - - -
Efeito líquido  397.766 (996.260) 71.029 451.726 (75.739)
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
Certificado de recebíveis imobiliários subordinados (Nota 5.2)  - - 5.230 - 5.230
Contas a receber (Nota 5)  491.231 516.978 343.631 489.691 1.841.531
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) (18.991) - - (113.482)
Obrigações com investidores (Nota 11)  (913) - - - (913)
Efeito líquido  92.011 43.689 (204.687) 337.691 268.704
d) 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 ativos mensurados a valor justo através do 
resultado da Companhia apresentados nas demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2017 e de 2016.
    Controladora   Consolidado
      Hierarquia de valor justo - 2017
Ativos financeiros  Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 1 Nível 2 Nível 3
Aplicações financeiras (Nota 4.2)  7.662 - - 117.896 - -
Certificado de recebíveis imobiliários subordinados (Nota 5.2)  23.502 - - 23.502 - -
    Controladora   Consolidado
      Hierarquia de valor justo - 2016
Ativos financeiros  Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 1 Nível 2 Nível 3
Aplicações financeiras (Nota 4.2)  5.056 - - 17.453 - -
Certificado de recebíveis imobiliários subordinados (Nota 5.2)  5.230 - - 5.230 - -
No decorrer dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016, não houve transferências entre avaliações de valor justo nível 1 e nível 2 nem transferências entre avaliações 
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 informa-
ções de mercado disponíveis e metodologias apropriadas de avaliação. Entretanto, 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 emprés-
timos bancários e outras dívidas financeiras é estimado através 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 em 31 de dezembro de 2017 e 2016:
     Controladora
   2017  2016
Ativos financeiros  Valor contábil Valor justo Valor contábil Valor justo
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 4.1)  28.822 28.822 18.549 18.549
Aplicações financeiras (Nota 4.2)  7.662 7.662 5.056 5.056
Certificado de recebíveis imobiliários subordinados (Nota 5.2)  23.502 23.502 5.230 5.230
Contas a receber (Nota 5.1)  205.913 205.913 253.886 253.886
Passivo financeiro
Empréstimos e financiamentos (Nota 8)  214.624 215.503 327.364 337.910
Debentures (Nota 9)  1.640.914 1.720.664 1.153.751 1.226.131
Fornecedores  16.631 16.631 24.675 24.675
     Consolidado
   2017  2016
Ativos financeiros  Valor contábil Valor justo Valor contábil Valor justo
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 4.1)  43.478 43.478 153.684 153.684
Aplicações financeiras (Nota 4.2)  117.896 117.896 17.453 17.453
Certificado de recebíveis imobiliários subordinados (Nota 5.2)  23.502 23.502 5.230 5.230
Contas a receber (Nota 5.1)  1.310.639 1.310.639 1.540.842 1.540.842
Passivo financeiro
Empréstimos e financiamentos (Nota 8)  214.624 215.503 327.364 337.910
Debêntures (Nota 9)  1.640.914 1.720.664 1.153.751 1.226.131
Fornecedores  100.905 100.905 113.482 113.482
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