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Cargo do responsável Diretor Presidente

Cargo do responsável Diretor de Relações com Investidores

Nome do responsável pelo conteúdo do 
formulário

Armando d’Almeida Neto

Nome do responsável pelo conteúdo do 
formulário

José Isaac Peres

1.0 - Identificação dos responsáveis
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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

 

O Diretor Presidente e o Diretor de Relações com Investidores da Companhia já prestaram suas 
declarações individuais nos itens 1.1 e 1.2 deste Formulário de Referência. 
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Marcelo Luiz Ferreira 01/09/2013 a 31/12/2017 013.623.017-28 Av. Almirante Barroso 52, 4º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, CEP 20031-000, Telefone 
(21) 35159400, Fax (21) 35159000, e-mail: mlferreira@kpmg.com.br

Nome/Razão social KPMG Auditores Independentes

CPF/CNPJ 57.755.217/0001-29

Tipo auditor Nacional

Possui auditor? SIM

Código CVM 418-9

Período de prestação de serviço 01/09/2013 a 31/12/2017

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância 
da justificativa do emissor

A substituição foi realizada com a anuência dos auditores independentes.

Nome responsável técnico Período de prestação de 
serviço CPF Endereço

Justificativa da substituição Substituído em razão do rodízio de auditores independentes determinado pelo artigo 31 da Instrução CVM 308, de 14 de maio 
de 1999, conforme alterada.

Descrição do serviço contratado Exercício social findo em 31 de dezembro de 2015: Auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas da 
Companhia correspondentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015 e revisão das informações trimestrais – 
ITRs individuais e consolidados da Companhia relativas aos períodos de três meses findos em 31 de março, 30 de junho e 30 
de setembro de 2015. Exercício social findo em 31 de dezembro de 2016: a Companhia contratou os seguintes serviços: (i) 
auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia correspondentes ao exercício social findo 
em 31 de dezembro de 2016 e revisão das informações trimestrais – ITRs individuais e consolidados da Companhia relativas 
aos períodos de três meses findos em 31 de março, 30 de junho e 30 de setembro de 2016; e (ii) auditoria com opinião sobre 
propósitos específicos (NBC TA 805) sobre o valor justo das propriedades da Companhia em 30 de setembro de 2016. 
Exercício social findo em 31 de dezembro de 2017: a Companhia contratou os seguintes serviços: (i) auditoria das 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia correspondentes ao exercício social findo em 31 de 
dezembro de 2017 e revisão das informações trimestrais – ITRs individuais e consolidados da Companhia relativas aos 
períodos de três meses findos em 31 de março, 30 de junho e 30 de setembro de 2017; e (ii) auditoria com opinião sobre 
propósitos específicos (NBC TA 805) sobre o valor justo das propriedades da Companhia em 30 de setembro de 2017.

Montante total da remuneração dos auditores 
independentes segregado por serviço

No exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 foram pagos (i) R$821.566,22 aos auditores a título de honorários pelos 
serviços de auditoria externa das demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia correspondentes ao 
exercício findo em 31 de dezembro de 2017 e revisão das informações trimestrais – ITRs individuais e consolidados da 
Companhia relativas aos períodos de três meses findos em 31 de março, 30 de junho e 30 de setembro de 2017, e (ii) 
R$154.000,00 aos auditores a título de honorários pelos serviços de auditoria com opinião sobre propósitos específicos.

2.1/2.2 - Identificação e remuneração dos Auditores
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Roberto Martorelli 01/01/2018 181.375.338-50 Praia de Botafogo, 370, 8 andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, CEP 22640-102, Telefone 
(21) 32637153, Fax (21) 32637004, e-mail: roberto.martorelli@br.ey.com

Montante total da remuneração dos auditores 
independentes segregado por serviço

Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018, os honorários estão estimados em R$ 982.000,00 (novecentos e oitenta e 
dois mil reais).

Descrição do serviço contratado Exercício social findo em 31 de dezembro de 2018: a Companhia contratou os seguintes serviços: auditoria das 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia correspondentes ao exercício social findo em 31 de 
dezembro de 2018 e revisão das informações trimestrais – ITRs individuais e consolidados da Companhia relativas aos 
períodos de três meses findos em 31 de março, 30 de junho e 30 de setembro de 2018.

Justificativa da substituição Não se aplica.

Nome responsável técnico Período de prestação de 
serviço CPF Endereço

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância 
da justificativa do emissor

Não se aplica.

Tipo auditor Nacional

Código CVM 471-5

Possui auditor? SIM

Período de prestação de serviço 01/01/2018

CPF/CNPJ 61.366.936/0002-06

Nome/Razão social Ernst & Young Auditores Independentes S/S
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2.3 - Outras informações relevantes

 

A Companhia adota políticas de governança que visam evitar conflitos de interesse e preservar a 
independência e objetividade dos auditores independentes contratados, quais sejam: (i) o auditor 
não deve auditar seu próprio trabalho; (ii) o auditor não deve exercer funções gerenciais no seu 
cliente; e (iii) o auditor não deve promover os interesses do seu cliente. 

A Companhia solicita ainda aos seus auditores independentes que realizem todos os 
procedimentos internos para assegurar a independência e objetividade necessárias ao 
desempenho dos serviços de auditoria externa. 

Conforme o disposto na Instrução CVM nº 381 de 14 de janeiro de 2003, ratificado pelo Ofício 
Circular/CVM/SNC/SEP/nº 01/2013, a Companhia informa que a KPMG Auditores Independentes 
não prestou serviços não relacionados à auditoria independente no exercício social findo em 31 
de dezembro de 2017. 

 

Complemento ao item 2.1/2.2 - Identificação e remun eração dos Auditores 

A Ernst & Young Auditores Independentes S.S. iniciou suas atividades a partir da revisão das 
informações trimestrais (ITR) relativas ao primeiro trimestre de 2018. 
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Resultado Diluído por Ação 1,87 1,66 1,92

Resultado Básico por Ação 1,849700 1,652400 1,927100

Valor Patrimonial da Ação (Reais 
Unidade)

26,100000 23,616500 22,294600

Número de Ações, Ex-Tesouraria 
(Unidades)

199.245.564 188.696.521 187.821.094

Resultado Líquido 368.536.000,00 311.802.000,00 361.959.000,00

Resultado Bruto 883.058.000,00 848.886.000,00 823.773.000,00

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

1.156.379.000,00 1.109.950.000,00 1.065.030.000,00

Ativo Total 8.644.402.000,00 7.954.446.000,00 7.014.259.000,00

Patrimônio Líquido 5.200.313.000,00 4.456.360.000,00 4.187.401.000,00

3.1 - Informações Financeiras - Consolidado

(Reais) Exercício social (31/12/2017) Exercício social (31/12/2016) Exercício social (31/12/2015)
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3.2 - Medições não contábeis

 

(a) valor das medições não contábeis 

EBITDA 

O EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) ou LAJIDA (Lucros 
Antes de Juros, Impostos, Depreciações e Amortizações) é uma medição não contábil divulgada 
pela Companhia em consonância com a Instrução da CVM nº 527, de 4 de outubro de 2012 
(“Instrução CVM 527 ”), conciliada com suas demonstrações financeiras e consiste no lucro 
líquido antes (i) do resultado financeiro líquido, (ii) do imposto de renda e da contribuição social 
sobre o lucro e (iii) das despesas de depreciação e amortização. A margem EBITDA é calculada 
pela divisão entre o EBITDA e a receita operacional líquida. 

O EBITDA e a margem EBITDA não são medidas reconhecidas pelas práticas contábeis adotadas 
no Brasil nem pelas Normas Internacionais de Relatório Financeiro – International Financial 
Reporting Standards (“IFRS”), emitidas pelo International Accounting Standard Board (“IASB ”), 
não representam os fluxos de caixa dos períodos apresentados e não devem ser considerados, 
sozinhos, como substitutos para o lucro (prejuízo) líquido, como indicadores de desempenho 
operacional ou substitutos do fluxo de caixa como indicador de liquidez da Companhia. Além 
disso, essas medidas não possuem um significado padrão e podem não ser comparáveis a 
medidas com títulos semelhantes fornecidos por outras companhias. 

Não obstante o EBITDA possuir um significado padrão, nos termos do artigo 3º, inciso I, da 
Instrução CVM 527, a Companhia não pode garantir que outras sociedades, inclusive companhias 
fechadas, adotarão esse significado padrão. Nesse sentido, caso o significado padrão instituído 
pela Instrução CVM 527 não seja adotado por outras sociedades, o EBITDA divulgado pela 
Companhia pode não ser comparável ao EBITDA preparado por outras sociedades. Além disso, 
divulgações feitas anteriormente à entrada em vigor da Instrução CVM 527 por empresas que não 
foram obrigadas a retificá-las podem não adotar o significado padronizado instituído pela 
Instrução CVM 527. 

Seguem abaixo os valores do EBITDA e da margem EBITDA nos exercícios sociais encerrados 
em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015: 

Exercício social findo em 31 de dezembro de 

Medições não contábeis 2017 2016 2015 2017 x 2016 2016 x 2015 

(em milhares de R$, exceto %) 

EBITDA 818.053  810.797  781.404  0,9% 3,8% 

Margem EBITDA (EBITDA sobre 
receita operacional líquida) 

70,7% 73,0% 73,4% (231) p.b. (32) p.b. 

 

NOI 

O NOI (Net Operating Income) é uma medição não contábil divulgada pela Companhia, conciliada 
com suas demonstrações financeiras e consiste no lucro líquido do exercício da Companhia antes 
(i) do imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos, (ii) resultado financeiro líquido, 
(iii) outras receitas (despesas) operacionais, líquidas, (iv) da depreciação e amortização (sede), 
(v) do resultado de equivalência patrimonial, (vi) das despesas de remuneração baseadas em 
opções de ações, (vii) despesas com projetos para venda, (viii) despesas com projetos para 
locação, (ix) despesas administrativas – sede, (x) custo dos imóveis vendidos, (xi) custo com 
depreciações e amortizações, (xii) impostos e contribuições sobre vendas e serviços prestados, 
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3.2 - Medições não contábeis

(xiii) outras receitas operacionais, (xiv) receita da venda de imóveis, (xv) receita de cessão de 
direitos e (xvi) receita de serviços. Desta forma, no cálculo do NOI, a Companhia considera 
apenas o resultado da somatória de receita de locação e receita de estacionamento, incluindo o 
efeito da linearidade, menos as despesas administrativas – shopping centers, torres comerciais e 
certos custos (que incluem custos de serviços, estacionamento, aluguel, arrendamento, 
propriedades, ocupação e outros custos). A margem NOI é calculada pela divisão entre o NOI e o 
somatório das receitas de locação e estacionamento. 

O NOI e a margem NOI não são medidas reconhecidas pelas práticas contábeis adotadas no 
Brasil nem pelas IFRS, não representam os fluxos de caixa dos períodos apresentados e não 
devem ser considerados, sozinhos, como substitutos para o lucro (prejuízo) líquido, como 
indicadores de desempenho operacional ou substitutos do fluxo de caixa como indicador de 
liquidez da Companhia.  

O NOI e a margem NOI não possuem um significado padrão. Nesse sentido, caso o significado 
adotado pela Companhia não seja adotado por outras sociedades, o NOI e a margem NOI 
divulgados pela Companhia podem não ser comparáveis a medidas com títulos semelhantes 
fornecidos por outras sociedades.  

Seguem abaixo os valores do NOI e da margem NOI nos exercícios sociais encerrados em 31 de 
dezembro de 2017, 2016 e 2015: 

 Exercício social findo em 31 de dezembro de  

Medições não contábeis 2017 2016 2015 2017 x 2016 2016 x 2015 

(em milhares de R$, exceto %) 

NOI   1.031.479       951.391       919.310  8,4% 3,5% 

Margem NOI (NOI sobre receita de 
locação e receita de 
estacionamento) 

88,0% 86,7% 89,6% 123 p.b. (287) p.b. 

 

FFO 

O FFO (Funds From Operation) é uma medição não contábil divulgada pela Companhia, 
conciliada com suas demonstrações financeiras, e consiste no lucro líquido do exercício da 
Companhia, após a dedução de lucro atribuível a não controladores, e antes do imposto de renda 
e contribuição social diferidos e da depreciação e amortização (custos e despesas). A margem 
FFO é calculada pela divisão entre o FFO e a receita operacional líquida. 

O FFO e a margem FFO não são medidas reconhecidas pelas práticas contábeis adotadas no 
Brasil nem pelas IFRS, não representam o fluxo de caixa para os períodos apresentados e não 
devem ser considerados, sozinhos, como alternativa ao lucro líquido, ao fluxo de caixa 
operacional, assim como não devem ser consideradas como indicador de desempenho 
operacional ou alternativa ao fluxo de caixa como indicador de liquidez da Companhia.  

O FFO e a margem FFO não possuem um significado padrão. Nesse sentido, caso o significado 
adotado pela Companhia não seja adotado por outras sociedades, o FFO e a margem FFO 
divulgados pela Companhia podem não ser comparáveis a medidas com títulos semelhantes 
fornecidos por outras sociedades. 
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3.2 - Medições não contábeis

Seguem abaixo os valores do FFO e da margem FFO nos exercícios sociais encerrados em 31 de 
dezembro de 2017, 2016 e 2015: 
 
 Exercício social findo em 31 de dezembro de  

Medições não contábeis 2017 2016 2015 2017 x 2016 2016 x 2015 

(em milhares de R$, exceto %) 

FFO     553.923      479.078      525.263  15,6% (8,8%) 

Margem FFO (FFO sobre receita 
operacional líquida) 

47,9% 43,2% 49,3% 474 p.b. (616) p.b. 

 

Dívida Líquida/EBITDA últimos doze meses 

A Dívida Líquida/EBITDA últimos doze meses é uma medição não contábil divulgada pela 
Companhia, conciliada com suas demonstrações financeiras, resultado da divisão da Dívida 
Líquida pelo EBITDA acumulado dos últimos doze meses.  

A Dívida Líquida consiste na somatória do (i) saldo no passivo circulante e no passivo não 
circulante de empréstimos e financiamentos, obrigações por aquisição de bens e debêntures, 
deduzidos (ii) os saldos no ativo circulante de caixa e equivalentes de caixa e aplicações 
financeiras. 

A Dívida Líquida/EBITDA não é uma medida reconhecida pelas práticas contábeis adotadas no 
Brasil nem pelas IFRS, não representam o endividamento para os períodos apresentados e não 
devem ser considerados, sozinhos, como indicador de liquidez da Companhia.  

A Dívida Líquida/EBITDA não possui um significado padrão. Nesse sentido, caso o significado 
adotado pela Companhia não seja o mesmo adotado por outras sociedades, a Dívida 
Líquida/EBITDA divulgada pela Companhia pode não ser comparável a medidas com títulos 
semelhantes fornecidos por outras sociedades. 

Seguem abaixo os valores da Dívida Líquida/EBITDA últimos doze meses no exercício social 
findo em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015: 

Medições não contábeis  
31 de dezembro 

de 2017 

31 de dezembro 
 de 2016 

31 de dezembro 
 de 2015 

 

(em milhares de reais, exceto x)     

Dívida líquida 1.901.359 2.455.741 1.893.729  

EBITDA (Acumulado de 12 meses) 818.053  810.797  781.404   

Dívida líquida/EBITDA (Acumulado de 12 meses) 2,32 x 3,03 x 2,42 x  
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3.2 - Medições não contábeis

(b) conciliações entre os valores divulgados e os v alores das demonstrações 
financeiras combinadas-consolidadas auditadas 

EBITDA 

 Exercício social findo em 31 de dezembro de  

Cálculo do EBITDA 2017 2016 2015 2017 x 2016 2016 x 2015 

(em milhares de R$, exceto %) 

Lucro líquido do exercício 368.536  311.802  361.95 9  18,2% (13,9%) 

Imposto de renda e contribuição social 70.088  130.513  80.572  (46,3%) 62,0% 

Depreciações e amortizações 182.372  156.555  153.842  16,5% 1,8% 

Resultado financeiro líquido 197.057  211.927  185.031  (7,0%) 14,5% 

EBITDA 818.053  810.797  781.404  0,9% 3,8% 

Margem EBITDA  70,7% 73,0% 73,4% (231) p.b. (32) p.b. 

NOI 

 Exercício social findo em 31 de dezembro de  

Cálculo do NOI 2017 2016 2015 2017 x 2016 2016 x 2015 

(em milhares de R$, exceto %) 

Lucro líquido do exercício 368.536  311.802  361.95 9  18,2% (13,9%) 

Reconciliação de custos e despesas      

Imposto de renda e contribuição social 
diferidos 

2.150 10.582 9.236 (79,7%) 14,6% 

Imposto de renda e contribuição social 
correntes 

67.938  119.931  71.336  (43,4%) 68,1% 

Resultado financeiro líquido 197.057  211.927  185.031  (7,0%) 14,5% 

Outras receitas (despesas) operacionais, 
líquidas 

7.323  (2.412) 9.459  (403,6%) (125,5%) 

Depreciações e amortizações (sede) 12.911  11.581  11.783  11,5% (1,7%) 

Resultado de equivalência patrimonial (5.952) (5.501) (7.730) 8,2% (28,8%) 

Despesas de remuneração baseada em 
opções de ações 

44.852  13.585  12.794  230,2% 6,2% 

Despesas com projetos para venda 5.818  2.626  4.204  121,6% (37,5%) 

Despesas com projetos para locação 21.168  11.147  14.796  89,9% (24,7%) 

Despesas administrativas – Sede 130.317  136.259  124.497  (4,4%) 9,4% 

Custo dos imóveis vendidos (6.330) (2.046) 18.954  209,4% (110,8%) 

Custo com depreciações e amortizações 169.461  144.974  142.059  16,9% 2,1% 

Impostos e contribuições sobre vendas e 
serviços prestados 

127.456  126.223  118.247  1,0% 6,7% 

Reconciliação de receitas       

Outras (5.855) (7.526) (4.672) (22,2%) 61,1% 

Venda de imóveis 712  724  (18.859) (1,7%) (103,8%) 

Cessão de direitos (5.448) (12.398) (23.308) (56,1%) (46,8%) 

Serviços (100.635) (120.087) (110.476) (16,2%) 8,7% 

NOI 1.031.479  951.391  919.310  8,4% 3,5% 
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3.2 - Medições não contábeis

Margem NOI 

 Exercício social findo em 31 de dezembro de  

Cálculo da margem NOI 2017 2016 2015 2017 x 2016 2016 x 2015 

 

Receita de locação 987.189  909.723  852.033  8,5% 6,8% 

Receita de estacionamentos 185.420  187.163  173.929  (0,9%) 7,6% 

Receita operacional de 
locação e estacionamento 

1.172.609  1.096.886  1.025.962  6,9% 6,9% 

Custos e despesas de 
propriedades 

(141.130) (145.495) (106.652) (3,0%) 36,4% 

NOI 1.031.479  951.391  919.310  8,4% 3,5% 

Margem NOI  88,0% 86,7% 89,6% 123 p.b. (287) p.b. 

FFO 

 Exercício social findo em 31 de dezembro de  

Cálculo do FFO 2017 2016 2015 2017 x 2016 2016 x 2015 

(em milhares de R$, exceto %) 

Lucro líquido do exercício 368.536  311.802  361.95 9  18,2% (13,9%) 

Participação de não controladores 865  139  226  522,3% (38,5%) 

Depreciações e amortizações 182.372  156.555  153.842  16,5% 1,8% 

Imposto de renda e contribuição 
social diferidos 

2.150  10.582  9.236  (79,7%) 14,6% 

FFO 553.923  479.078  525.263  15,6% (8,8%) 

Margem FFO  47,9% 43,2% 49,3% 474 p.b. (616) p.b. 

Dívida Líquida/EBITDA últimos doze meses 

   Cálculo da Dívida Líquida/EBITDA  
   últimos doze meses  

 
31 de dezembro 

 de 2017 

31 de dezembro 
 de 2016 

31 de dezembro 
 de 2015 

(em milhares de reais, exceto %)     

Passivos circulantes      

Empréstimos e financiamentos  257.539 368.801 164.994 

Obrigações por aquisição de bens  59.721 28.866 52.950 

Debêntures  8.238 11.977 12.031 

Passivos não circulantes      

Empréstimos e financiamentos  1.485.408 1.812.873 1.597.816 

Obrigações por aquisição de bens  3.956 11.954 40.027 

Debêntures  982.528 688.638 398.223 

Ativos circulantes      

Caixa e equivalentes de caixa  (39.786) (105.647) (159.000) 

Aplicações financeiras  (856.245) (361.721) (213.312) 

   Dívida líquida  1.901.359 2.455.741 1.893.729 

   EBITDA (Acumulado de 12 meses)  818.053 810.797 781.404 

   Dívida líquida/EBITDA  2,32 x 3,03 x 2,42 x 
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3.2 - Medições não contábeis

(c) motivo pelo qual tal medição é mais apropriada para a correta compreensão da sua 
condição financeira e do resultado de suas operaçõe s 

O EBITDA é utilizado pela Companhia como medida adicional de desempenho de suas 
operações. A Companhia entende que o EBITDA é uma medida prática para aferir seu 
desempenho operacional explicitando a sua potencial geração bruta de caixa. O EBITDA não 
deve ser considerado isoladamente: (i) como único indicador para medir liquidez ou capacidade 
de pagamento de obrigações e dívidas, (ii) como único indicador de desempenho operacional ou 
de geração de fluxo de caixa, ou (iii) como um substituto do lucro líquido ou lucro operacional. 

O NOI é utilizado pela Companhia como medida adicional de desempenho de suas operações. A 
Companhia entende que o NOI é um dos indicadores operacionais da indústria de shopping 
centers, pois representa o desempenho operacional dos empreendimentos destacado de outras 
atividades da Companhia. O NOI não deve ser considerado isoladamente: (i) como único 
indicador para medir liquidez ou capacidade de pagamento de obrigações e dívidas, (ii) como 
único indicador de desempenho operacional ou de geração de fluxo de caixa, ou (iii) como um 
substituto do lucro líquido ou lucro operacional.  

O FFO é utilizado pela Companhia como medida adicional de desempenho. A Companhia 
entende que o FFO é um dos indicadores financeiros da indústria de shopping centers. O FFO 
não deve ser considerado isoladamente: (i) como único indicador para medir liquidez ou 
capacidade de pagamento de obrigações e dívidas, (ii) como único indicador de desempenho 
operacional ou de geração de fluxo de caixa, ou (iii) como um substituto do lucro líquido ou lucro 
operacional.  

A Dívida Líquida/EBITDA dos últimos doze meses é utilizada pela Companhia como medida 
adicional como indicador de liquidez da Companhia. A Companhia entende que a Dívida 
Líquida/EBITDA últimos doze meses é um dos indicadores de liquidez da indústria de shopping 
centers. A Dívida Líquida/EBITDA últimos doze meses não deve ser considerada isoladamente 
como único indicador para medir liquidez ou capacidade de pagamento de obrigações e dívidas.  
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3.3 - Eventos subsequentes às últimas demonstrações financeiras

 

Demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2015  

No exercício social findo em 31 de dezembro de 2015 não houve eventos subsequentes às 
demonstrações financeiras. 

Demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2016  

Em 9 de janeiro de 2017, o Conselho de Administração aprovou o aumento do capital social da 
Companhia, dentro do limite do capital autorizado, por meio de subscrição privada, no montante 
de R$600,0 milhões, mediante a emissão de 10.256.411 de ações ordinárias, todas nominativas, 
escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia, ao preço de emissão de R$58,50 por 
ação. O Aumento de Capital foi concluído em 8 de março de 2017 e o capital social da 
Companhia passou a ser representado por 200.253.625 ações ordinárias e preferenciais. 

Em 11 de janeiro de 2017 a Companhia adquiriu, através de sua subsidiária Multiplan Greenfield 
XI Empreendimento Imobiliário Ltda, 9,33% da fração ideal do ParkShoppingBarigüi pertencente a 
Invest Bens Administradora de Bens S/A pelo preço de R$91,0 milhões. Este montante será 
liquidado em 24 parcelas mensais e sucessivas remuneradas pela taxa do CDI desde a data de 
assinatura até a efetiva data de liquidação de cada parcela. 

Demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2017  

No exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 não houve eventos subsequentes às 
demonstrações financeiras. 
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3.4 - Política de destinação dos resultados

 

 2017 2016 2015 

a. regras sobre 
retenção de 
lucros 

De acordo com o artigo 39 do 
Estatuto Social, juntamente 
com as demonstrações 
financeiras do exercício, o 
Conselho de Administração 
apresentará à Assembleia 
Geral, para aprovação, 
proposta sobre a integral 
destinação do lucro líquido do 
exercício, caso aplicável, que 
remanescer após as seguintes 
deduções ou acréscimos, 
realizadas decrescentemente e 
nessa ordem: 

(i) 5% para formação da 
reserva legal, que não 
excederá a 20% do capital 
social; 

(ii) importância destinada à 
formação de reservas para 
contingências e reversão das 
formadas em exercícios 
anteriores; 

(iii) a parcela correspondente a, 
no mínimo, 25% do lucro 
líquido, destinada aos 
acionistas, como dividendo 
anual mínimo obrigatório; 

(iv) uma parcela 
correspondente a, no máximo, 
100% do lucro líquido que 
remanescer, após as deduções 
das parcelas aludidas nos 
incisos anteriores, destinada à 
reserva de expansão, com 
vistas a assegurar recursos que 
permitam a realização de novos 
investimentos em capital fixo e 
circulante e a expansão das 
atividades sociais; e, se 
entender cabível; e 

(v) a parcela para execução de 
orçamentos de capital, na 
forma do que permitem os 
artigos 176, parágrafo 3º, e 196 
da Lei das Sociedades por 
Ações, observadas as 
disposições contidas no artigo 
134, parágrafo 4º da referida 
Lei.  

Não foram realizadas 
retenções com base em 
orçamento de capital no 
período coberto por este item 
do Formulário de Referência. 

De acordo com o artigo 39 do 
Estatuto Social, juntamente 
com as demonstrações 
financeiras do exercício, o 
Conselho de Administração 
apresentará à Assembleia 
Geral, para aprovação, 
proposta sobre a integral 
destinação do lucro líquido do 
exercício, caso aplicável, que 
remanescer após as seguintes 
deduções ou acréscimos, 
realizadas decrescentemente e 
nessa ordem: 

(i) 5% para formação da 
reserva legal, que não 
excederá a 20% do capital 
social; 

(ii) importância destinada à 
formação de reservas para 
contingências e reversão das 
formadas em exercícios 
anteriores; 

(iii) a parcela correspondente a, 
no mínimo, 25% do lucro 
líquido, destinada aos 
acionistas, como dividendo 
anual mínimo obrigatório; 

(iv) uma parcela 
correspondente a, no máximo, 
100% do lucro líquido que 
remanescer, após as deduções 
das parcelas aludidas nos 
incisos anteriores, destinada à 
reserva de expansão, com 
vistas a assegurar recursos que 
permitam a realização de novos 
investimentos em capital fixo e 
circulante e a expansão das 
atividades sociais; e, se 
entender cabível; e 

(v) a parcela para execução de 
orçamentos de capital, na 
forma do que permitem os 
artigos 176, parágrafo 3º, e 196 
da Lei das Sociedades por 
Ações, observadas as 
disposições contidas no artigo 
134, parágrafo 4º da referida 
Lei.  

Não foram realizadas 
retenções com base em 
orçamento de capital no 
período coberto por este item 
do Formulário de Referência. 

De acordo com o artigo 39 do 
Estatuto Social, juntamente 
com as demonstrações 
financeiras do exercício, o 
Conselho de Administração 
apresentará à Assembleia 
Geral, para aprovação, 
proposta sobre a integral 
destinação do lucro líquido do 
exercício, caso aplicável, que 
remanescer após as seguintes 
deduções ou acréscimos, 
realizadas decrescentemente e 
nessa ordem: 

(i) 5% para formação da 
reserva legal, que não 
excederá a 20% do capital 
social; 

(ii) importância destinada à 
formação de reservas para 
contingências e reversão das 
formadas em exercícios 
anteriores; 

(iii) a parcela correspondente a, 
no mínimo, 25% do lucro 
líquido, destinada aos 
acionistas, como dividendo 
anual mínimo obrigatório; 

(iv) uma parcela 
correspondente a, no máximo, 
100% do lucro líquido que 
remanescer, após as deduções 
das parcelas aludidas nos 
incisos anteriores, destinada à 
reserva de expansão, com 
vistas a assegurar recursos que 
permitam a realização de novos 
investimentos em capital fixo e 
circulante e a expansão das 
atividades sociais; e, se 
entender cabível; e 

(v) a parcela para execução de 
orçamentos de capital, na 
forma do que permitem os 
artigos 176, parágrafo 3º, e 196 
da Lei das Sociedades por 
Ações, observadas as 
disposições contidas no artigo 
134, parágrafo 4º da referida 
Lei.  

Não foram realizadas 
retenções com base em 
orçamento de capital no 
período coberto por este item 
do Formulário de Referência. 
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3.4 - Política de destinação dos resultados

 2017 2016 2015 

a.i. valores das 
retenções de 
lucros 

Foram aprovadas em AGO as 
seguintes destinações para o 
lucro líquido: 

(i) R$18.502.730,84, 
destinados à reserva legal; 

(ii) R$111.551.886,04, 
destinados à reserva de 
expansão; e 

(iii)  R$240.000.000,00 (sendo 
R$206.262.160,27 líquido de 
impostos) a título de 
distribuição de juros sobre 
capital próprio aos acionistas, 
dos quais R$87.887.971,51 
referentes a distribuição dos 
dividendos mínimos 
obrigatórios. 

Não foram aprovadas outras 
destinações além daquelas 
mencionadas acima. 

Foram aprovadas em AGO as 
seguintes destinações para o 
lucro líquido: 

(i) R$15.577.080,00, 
destinados à reserva legal; 

(ii) R$200.964.519,95, 
destinados à reserva de 
expansão; e 

(iii) R$95.000.000,00 (sendo 
R$81.343.031,93 líquido de 
impostos) a título de 
distribuição de juros sobre 
capital próprio aos acionistas, 
dos quais R$73.991.129,99 
referentes a distribuição dos 
dividendos mínimos 
obrigatórios. 

Não foram aprovadas outras 
destinações além daquelas 
mencionadas acima. 

Foram aprovadas em AGO as 
seguintes destinações para o 
lucro líquido: 

(i) R$18.305.377,01, 
destinados à reserva legal; 

(ii) R$122.802.163,10, 
destinados à reserva de 
expansão; e 

(iii) R$225.000.000,00 
(R$193.371.082,73, líquido de 
impostos) a título de 
distribuição de juros sobre 
capital próprio aos acionistas, 
dos quais R$86.950.540,77, 
referentes a distribuição dos 
dividendos mínimos 
obrigatórios. 

Não foram aprovadas outras 
destinações além daquelas 
mencionadas acima. 

a.ii. percentuais 
em relação aos 
lucros totais 
declarados 

(i) Reserva Legal: 5% 

(ii) Reserva de Expansão: 
30,14%; e 

(iii) Dividendos / Juros sobre o 
Capital Próprio: 64,85%. 

 

(i) Reserva Legal: 5% 

(ii) Reserva de Expansão: 
64,50%; e 

(iii) Dividendos / Juros sobre o 
Capital Próprio: 30,50%. 

 

(i) Reserva Legal: 5% 

(ii) Reserva de Expansão: 
33,54%; e 

(iii) Dividendos / Juros sobre o 
Capital Próprio: 61,46%. 

 

b. regras sobre 
distribuição de 
dividendos 

A Companhia assegura aos 
seus acionistas o pagamento 
do dividendo anual mínimo 
obrigatório, correspondente a, 
no mínimo, 25% (vinte e cinco 
por cento) de seu lucro líquido 
anual ajustado. 

De acordo com o artigo 39, 
parágrafo 3º do Estatuto Social, 
o dividendo obrigatório não 
será pago no exercício em que 
os órgãos da administração 
informarem à Assembleia Geral 
Ordinária ser ele incompatível 
com a situação financeira da 
Companhia, sendo certo que o 
Conselho Fiscal, se em 
exercício, proferirá parecer 
sobre essa informação. Os 
dividendos assim retidos serão 
pagos quando a situação 
financeira permitir.  

Além do valor imputado ao 
dividendo mínimo obrigatório, 
foram também distribuídos 
juros sobre capital próprio no 
valor total de 
R$152.112.028,49. 

A Companhia assegura aos 
seus acionistas o pagamento 
do dividendo anual mínimo 
obrigatório, correspondente a, 
no mínimo, 25% (vinte e cinco 
por cento) de seu lucro líquido 
anual ajustado. 

De acordo com o artigo 39, 
parágrafo 3º do Estatuto Social, 
o dividendo obrigatório não 
será pago no exercício em que 
os órgãos da administração 
informarem à Assembleia Geral 
Ordinária ser ele incompatível 
com a situação financeira da 
Companhia, sendo certo que o 
Conselho Fiscal, se em 
exercício, proferirá parecer 
sobre essa informação. Os 
dividendos assim retidos serão 
pagos quando a situação 
financeira permitir.  

Além do valor imputado ao 
dividendo mínimo obrigatório, 
foram também distribuídos 
juros sobre capital próprio no 
valor total de R$21.008.870,01. 

A Companhia assegura aos 
seus acionistas o pagamento 
do dividendo anual mínimo 
obrigatório, correspondente a, 
no mínimo, 25% (vinte e cinco 
por cento) de seu lucro líquido 
anual ajustado. 

De acordo com o artigo 39, 
parágrafo 3º do Estatuto Social, 
o dividendo obrigatório não 
será pago no exercício em que 
os órgãos da administração 
informarem à Assembleia Geral 
Ordinária ser ele incompatível 
com a situação financeira da 
Companhia, sendo certo que o 
Conselho Fiscal, se em 
exercício, proferirá parecer 
sobre essa informação. Os 
dividendos assim retidos serão 
pagos quando a situação 
financeira permitir.  

Além do valor imputado ao 
dividendo mínimo obrigatório, 
foram também distribuídos 
juros sobre capital próprio no 
valor total de 
R$138.049.459,23. 

c. periodicidade 
das 

Anual. A aprovação da 
distribuição de dividendos ou 
juros sobre capital próprio 

Anual. A aprovação da 
distribuição de dividendos ou 
juros sobre capital próprio 

Anual. A aprovação da 
distribuição de dividendos ou 
juros sobre capital próprio 
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3.4 - Política de destinação dos resultados

 2017 2016 2015 

distribuições de 
dividendos 

competirá privativamente ao 
Conselho de Administração da 
Companhia conforme 
autorizado na forma da Lei das 
Sociedades por Ações e pelo 
artigo 22 item (g) do Estatuto 
Social da Companhia. Ainda, 
de acordo com o artigo 40 do 
Estatuto Social, a Companhia, 
por deliberação do Conselho de 
Administração, poderá mandar 
levantar balanço trimestral e/ou 
semestral e declarar dividendos 
à conta de lucro apurado 
nesses balanços, desde que, 
na hipótese da Companhia 
levantar balanço trimestral e 
distribuir dividendos em 
períodos inferiores a um 
semestre, o total dos 
dividendos pagos em cada 
semestre do exercício social 
não exceda o montante das 
reservas de capital de que trata 
o Parágrafo 1º do artigo 182 da 
Lei nº 6.404/76. O Conselho de 
Administração poderá também 
declarar dividendos 
intermediários, à conta de 
lucros acumulados ou de 
reservas de lucros existentes 
no último balanço anual ou 
semestral, devendo, neste 
caso, tais dividendos, se 
distribuídos, serem 
descontados do valor devido a 
título de dividendo mínimo 
obrigatório. 

competirá privativamente ao 
Conselho de Administração da 
Companhia conforme 
autorizado na forma da Lei das 
Sociedades por Ações e pelo 
artigo 22 item (g) do Estatuto 
Social da Companhia. Ainda, 
de acordo com o artigo 40 do 
Estatuto Social, a Companhia, 
por deliberação do Conselho de 
Administração, poderá mandar 
levantar balanço trimestral e/ou 
semestral e declarar dividendos 
à conta de lucro apurado 
nesses balanços, desde que, 
na hipótese da Companhia 
levantar balanço trimestral e 
distribuir dividendos em 
períodos inferiores a um 
semestre, o total dos 
dividendos pagos em cada 
semestre do exercício social 
não exceda o montante das 
reservas de capital de que trata 
o Parágrafo 1º do artigo 182 da 
Lei nº 6.404/76. O Conselho de 
Administração poderá também 
declarar dividendos 
intermediários, à conta de 
lucros acumulados ou de 
reservas de lucros existentes 
no último balanço anual ou 
semestral, devendo, neste 
caso, tais dividendos, se 
distribuídos, serem 
descontados do valor devido a 
título de dividendo mínimo 
obrigatório. 

competirá privativamente ao 
Conselho de Administração da 
Companhia conforme 
autorizado na forma da Lei das 
Sociedades por Ações e pelo 
artigo 22 item (g) do Estatuto 
Social da Companhia. Ainda, 
de acordo com o artigo 40 do 
Estatuto Social, a Companhia, 
por deliberação do Conselho de 
Administração, poderá mandar 
levantar balanço trimestral e/ou 
semestral e declarar dividendos 
à conta de lucro apurado 
nesses balanços, desde que, 
na hipótese da Companhia 
levantar balanço trimestral e 
distribuir dividendos em 
períodos inferiores a um 
semestre, o total dos 
dividendos pagos em cada 
semestre do exercício social 
não exceda o montante das 
reservas de capital de que trata 
o Parágrafo 1º do artigo 182 da 
Lei nº 6.404/76. O Conselho de 
Administração poderá também 
declarar dividendos 
intermediários, à conta de 
lucros acumulados ou de 
reservas de lucros existentes 
no último balanço anual ou 
semestral, devendo, neste 
caso, tais dividendos, se 
distribuídos, serem 
descontados do valor devido a 
título de dividendo mínimo 
obrigatório. 

d. eventuais 
restrições à 
distribuição de 
dividendos 
impostas por 
legislação ou 
regulamentação 
especial 
aplicável ao 
emissor, assim 
como 
contratos, 
decisões 
judiciais, 
administrativas 
ou arbitrais 

Nos termos do Instrumento 
Particular de Escritura de 
Emissão Pública de 
Debêntures Simples, Não 
Conversíveis em Ações, da 
Espécie Quirografária, da 
Terceira Emissão da 
Companhia e dos Instrumentos 
Particulares de Escritura de 
Emissão Privada de 
Debêntures Simples, Não 
Conversíveis em Ações, da 
Quarta e da Quinta Emissão da 
Companhia, as respectivas 
Debêntures poderão ser 
declaradas antecipadamente 
vencidas e imediatamente 
exigíveis, na hipótese em que 
seja deliberada a distribuição 
de dividendos ou a realização 
de quaisquer outros 
pagamentos a seus acionistas, 
caso a Companhia esteja em 

Nos termos do Instrumento 
Particular de Escritura de 
Emissão Pública de 
Debêntures Simples, Não 
Conversíveis em Ações, da 
Espécie Quirografária, da 
Terceira Emissão da 
Companhia e do Instrumento 
Particular de Escritura de 
Emissão Privada de 
Debêntures Simples, Não 
Conversíveis em Ações, da 
Quarta Emissão da 
Companhia, as respectivas 
Debêntures poderão ser 
declaradas antecipadamente 
vencidas e imediatamente 
exigíveis, na hipótese em que 
seja deliberada a distribuição 
de dividendos ou a realização 
de quaisquer outros 
pagamentos a seus acionistas, 
caso a Companhia esteja em 

Nos termos do Instrumento 
Particular de Escritura de 
Emissão Pública de 
Debêntures Simples, Não 
Conversíveis em Ações, da 
Espécie Quirografária, da 
Terceira Emissão da 
Companhia, as Debêntures 
poderão ser declaradas 
antecipadamente vencidas e 
imediatamente exigíveis, na 
hipótese em que seja 
deliberada a distribuição de 
dividendos ou a realização de 
quaisquer outros pagamentos a 
seus acionistas, caso a 
Companhia esteja em mora 
com qualquer de suas 
obrigações pecuniárias, 
observado o prazo de cura 
estabelecido na referida 
Escritura de Emissão, 
ressalvado, entretanto, o 
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3.4 - Política de destinação dos resultados

 2017 2016 2015 

mora com qualquer de suas 
obrigações pecuniárias, 
observado o prazo de cura 
estabelecido na referida 
Escritura de Emissão, 
ressalvado, entretanto, o 
pagamento do dividendo 
mínimo obrigatório previsto na 
Lei das Sociedades por Ações. 

mora com qualquer de suas 
obrigações pecuniárias, 
observado o prazo de cura 
estabelecido na referida 
Escritura de Emissão, 
ressalvado, entretanto, o 
pagamento do dividendo 
mínimo obrigatório previsto na 
Lei das Sociedades por Ações. 

pagamento do dividendo 
mínimo obrigatório previsto na 
Lei das Sociedades por Ações. 

e. se o emissor 
possui uma 
política de 
destinação de 
resultados 
formalmente 
aprovada, 
informando 
órgão 
responsável 
pela aprovação, 
data da 
aprovação e, 
caso o emissor 
divulgue a 
política, locais 
na rede mundial 
de 
computadores 
onde o 
documento 
pode ser 
consultado. 

A  Companhia  não  possuía  
uma política   de   destinação   
de resultados formalmente 
aprovada,  no  exercício  social 
encerrado  em  31  de  
dezembro de 2017. 

A  Companhia  não  possuía  
uma política   de   destinação   
de resultados formalmente 
aprovada,  no  exercício  social 
encerrado  em  31  de  
dezembro de 2016. 

A  Companhia  não  possuía  
uma política   de   destinação   
de resultados formalmente 
aprovada,  no  exercício  social 
encerrado  em  31  de  
dezembro de 2015. 
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Preferencial 9.007.563,37 29/01/2018 1.311.232,23 02/05/2017 8.616.117,87 17/05/2016

Ordinária 143.104.465,12 29/01/2018 19.697.637,78 02/05/2017 129.433.341,36 17/05/2016

Outros

Preferencial 5.204.430,45 29/01/2018 4.618.028,21 02/05/2017 5.426.867,39 17/05/2016

Ordinária 82.683.541,06 29/01/2018 69.373.101,78 02/05/2017 81.523.673,38 17/05/2016

Dividendo Obrigatório

Lucro líquido retido Montante Pagamento dividendo Montante Pagamento dividendo Montante Pagamento dividendo

3.5 - Distribuição de dividendos e retenção de lucro líquido

Dividendo distribuído em relação ao lucro líquido ajustado 
(%)

68,270000 32,100000 64,690000

Lucro líquido ajustado 351.551.886,04 295.964.519,95 347.802.163,10

(Reais) Exercício social 31/12/2017 Exercício social 31/12/2016 Exercício social 31/12/2015

Taxa de retorno em relação ao patrimônio líquido do emissor 
(%)

6,780000 6,650000 8,760000

Data da aprovação da retenção 27/04/2018 28/04/2017 29/04/2016

Lucro líquido retido 111.551.886,04 200.964.519,95 122.802.163,10

Dividendo distribuído total 240.000.000,00 95.000.000,00 225.000.000,00
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3.6 - Declaração de dividendos à conta de lucros retidos ou reservas

 

Não foram declarados pela Companhia dividendos à conta de lucros retidos ou reservas 
constituídas  
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31/12/2017 2.797.390.000,00 Índice de Endividamento 32,36000000

3.7 - Nível de endividamento

Exercício Social Soma do Passivo 
Circulante e Não 

Circulante

Tipo de índice Índice de 
endividamento

Descrição e motivo da utilização de outro índice
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Financiamento Garantia Real 104.152.000,00 225.219.000,00 228.574.000,00 439.237.000,00 997.182.000,00

Empréstimo Quirografárias 121.011.000,00 273.837.000,00 318.190.000,00 0,00 713.038.000,00

Títulos de dívida Quirografárias 58.720.000,00 402.179.000,00 0,00 0,00 460.899.000,00

Títulos de dívida Garantia Real 9.239.000,00 0,00 290.251.000,00 294.054.000,00 593.544.000,00

Financiamento Quirografárias 32.376.000,00 106.000,00 106.000,00 139.000,00 32.727.000,00

Total 325.498.000,00 901.341.000,00 837.121.000,00 733.430.000,00 2.797.390.000,00

Observação

Nossas dívidas, compostas por empréstimos e financiamentos, obrigações por aquisição de bens e debêntures, foram segregadas de acordo com as categorias previstas na tabela acima (dívidas com garantia real e 
dívidas quirografárias), de acordo com os seguintes critérios:



(i) foram consideradas dívidas com garantia real todas as nossas dívidas garantidas por hipoteca, alienação fiduciária de imóveis e cessão fiduciária de recebíveis, dentre outras garantias reais;



(ii) foram consideradas dívidas quirografárias todas as nossas dívidas que não possuem garantia ou que possuem exclusivamente garantia fidejussória, assim entendidas a garantia de aval, a nota promissória e a

 fiança, dentre outras garantias fidejussórias; e 



(iii) não possuímos dívidas com garantia flutuante.



As informações acima se referem às demonstrações financeiras consolidadas da Companhia.

3.8 - Obrigações
Exercício social (31/12/2017)

Tipo de Obrigação Tipo de Garantia Outras garantias ou 
privilégios

Inferior a um ano Um a três anos Três a cinco anos Superior a cinco anos Total
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3.9 - Outras informações relevantes

 

Para mais informações sobre o limite de endividamento da Companhia relacionado aos covenants 
de contratos financeiros, veja o item 10.1(f) deste Formulário de Referência. 
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4.1 - Descrição dos fatores de risco

 

 

O investimento nos valores mobiliários de emissão da Companhia envolve a exposição a 
determinados riscos. Antes de tomar qualquer decisão de investimento em qualquer valor mobiliário 
de emissão da Companhia, os potenciais investidores devem analisar cuidadosamente todas as 
informações contidas neste Formulário de Referência, os riscos mencionados abaixo e as 
demonstrações financeiras da Companhia e respectivas notas explicativas. Os negócios, situação 
financeira, resultados operacionais, fluxo de caixa, liquidez e/ou negócios futuros da Companhia 
poderão ser afetados de maneira adversa por qualquer dos fatores de risco descritos a seguir. O 
preço de mercado dos valores mobiliários de emissão da Companhia poderá diminuir em razão de 
qualquer desses e/ou de outros fatores de risco, hipóteses em que os potenciais investidores 
poderão perder substancial ou totalmente o seu investimento nos valores mobiliários de emissão 
da Companhia. Os riscos nesta seção 4 abaixo são aqueles que a Companhia conhece e, avaliados 
de forma abstrata, salvo se mencionado de forma específica, acredita que, na data deste Formulário 
de Referência, podem afetar a Companhia adversamente. Além disso, riscos adicionais não 
conhecidos atualmente ou considerados imateriais pela Companhia também poderão afetar a 
Companhia adversamente. 

Para os fins desta seção “4. Fatores de Risco”, exceto se expressamente indicado de maneira 
diversa ou se o contexto assim o exigir, a menção ao fato de que um risco, incerteza ou problema 
poderá causar ou ter ou causará ou terá “efeito adverso” ou “efeito negativo” para a Companhia, ou 
expressões similares, significa que tal risco, incerteza ou problema poderá ou poderia causar efeito 
adverso relevante nos negócios, situação financeira, resultados operacionais, fluxo de caixa, 
liquidez e/ou negócios futuros da Companhia e das suas subsidiárias, bem como no preço, liquidez 
e volume de negociação dos valores mobiliários de emissão da Companhia. Expressões similares 
incluídas nesta seção “4. Fatores de Risco” devem ser compreendidas nesse contexto. 

Não obstante a subdivisão desta seção “4. Fatores de Risco”, determinados fatores de risco que 
estejam em um item podem também se aplicar a outros itens. 

Os riscos descritos abaixo se aplicam não somente a nós, mas também às nossas controladas. 

(a) riscos relacionados à Companhia: 

A instabilidade política no Brasil pode afetar os n egócios da Companhia e o preço de 
mercado dos seus valores mobiliários. 

O ambiente político do País tem influenciado historicamente, e poderá continuar influenciando o 
desempenho da economia brasileira e as crises políticas têm afetado a confiança dos investidores 
e do público em geral, resultando em desaceleração econômica e em uma maior volatilidade dos 
títulos emitidos por empresas brasileiras. A instabilidade política pode agravar as incertezas 
econômicas do Brasil, aumentando a volatilidade dos títulos emitidos por empresas brasileiras e 
influenciando na decisão de novos investimentos. 

Podemos não conseguir executar integralmente nossa estratégia de negócio. 

Nossa estratégia de negócio depende de diversos fatores, alguns fora do nosso controle, como 
oportunidades de aquisição de terrenos, aprovação de projetos pelas autoridades competentes, 
variações do custo de obras, retenção de pessoas chave, fatores macroeconômicos favoráveis, 
acesso a financiamentos em condições atrativas e aumento da capacidade de consumo, dentre 
outros. Não podemos garantir que nossa estratégia será integralmente realizada. Em 
consequência, podemos não ser capazes de expandir nossas atividades e replicar nossa estrutura 
de negócios, essencial para os empreendimentos, além de nossa estratégia de crescimento 
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orgânico e através de aquisições de forma a atender às demandas dos diferentes mercados. Caso 
não sejamos bem sucedidos no desenvolvimento de projetos e empreendimentos, nossa condição 
financeira, resultados operacionais e o valor de mercado dos valores mobiliários de nossa emissão 
podem ser adversamente afetados. 

Adicionalmente, nosso desempenho futuro dependerá significativamente de nossa capacidade de 
gerenciar o crescimento de nossas operações. O sucesso da nossa estratégia de captação e 
manutenção de lojistas pode ser afetado diante do agravamento da situação econômica do País.  
Não podemos assegurar que a nossa capacidade de gerenciamento de crescimento será bem 
sucedida ou que não interferirá adversamente na estrutura já existente. Caso não sejamos capazes 
de gerenciar o crescimento de forma satisfatória, poderemos perder nossa posição no mercado, o 
que poderá ter um efeito adverso relevante sobre nossa condição financeira, resultados 
operacionais e o valor de mercado dos valores mobiliários de nossa emissão. 

Parte de nossa estratégia de negócios está focada na geração de valor através da alocação de 
recursos em projetos. Uma maior dificuldade em identificar, aprovar, construir ou locar estes 
projetos pode comprometer nossa estratégia. 

Ademais, nossa estratégia de negócio está baseada na expectativa da nossa administração com 
relação ao crescimento do mercado em que atuamos. Não podemos garantir que as atuais 
projeções de mercado se realizarão, tampouco que seremos capazes de atender ao estimado 
crescimento da demanda de forma, ao menos, satisfatória vis-à-vis aos investimentos que serão 
feitos e que devem continuar constantemente a serem realizados. Cada um de nossos projetos irá 
requerer substanciais investimentos de capital e gastos com manutenção, o que podemos não ter 
a capacidade de oferecer. A nossa estratégia de negócio exige substanciais investimentos para 
nossos futuros projetos de crescimento orgânico ou via aquisições. Caso o caixa gerado 
internamente e o caixa disponível através de quaisquer linhas de crédito que nos sejam concedidas, 
se houver, não forem suficientes para o financiamento de capital, necessitaremos de novas fontes 
de capital e financiamentos, incluindo novas ofertas públicas de distribuição de ações ou aumentos 
de capital privados, que poderão não estar disponíveis em condições satisfatórias, o que poderá 
afetar significativamente o desenvolvimento dos projetos. Financiamentos futuros poderão resultar 
em maiores juros e despesas com amortização, maior alavancagem e menor lucro disponível para 
o financiamento de aquisições e expansão posteriores. Além disso, poderão limitar a nossa 
capacidade de absorver pressões competitivas e nos deixar mais vulneráveis a problemas 
econômicos. Caso não sejamos capazes de gerar ou obter capital adicional suficiente no futuro, 
para conclusão da construção, instalação e desenvolvimento de um ou mais projetos, nossa 
geração de caixa futura poderá ser prejudicada, o que poderá nos forçar a reduzir ou postergar 
desembolsos de capital, vender ativos ou reestruturar e refinanciar nosso endividamento. 

As oscilações nos cenários político e econômico no Brasil podem levar à insegurança e 
desestimular o investimento no mercado de capitais, o que, por consequência, poderá afetar a 
capacidade da Companhia de captar recursos a custos e prazos favoráveis.    

Condições adversas no país e nas regiões onde estão  localizados os shopping centers e 
propriedades para locação podem afetar adversamente  os níveis de ocupação e locação e, 
consequentemente, nossos resultados operacionais. 

Nossos resultados operacionais dependem substancialmente da nossa capacidade de locar os 
espaços disponíveis nos nossos shopping centers e em outras propriedades para locação. 
Condições adversas no país e nas regiões nas quais operamos ou em que passarmos a operar no 
futuro podem reduzir os níveis de locação, assim como restringir a possibilidade de aumentarmos 
o preço de nossas locações. Se nossos shopping centers e demais propriedades para locação não 
gerarem receitas suficientes para que possamos cumprir com nossas obrigações, diversos fatores 
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podem consequentemente ser afetados, dentre eles a geração de caixa para honrar compromissos 
e realizar distribuição de dividendos. Os fatores a seguir, entre outros, podem afetar adversamente 
o resultado operacional dos nossos shopping centers e das nossas propriedades para locação, 
conforme o caso: 

• períodos de recessão e aumento das taxas de juros podem resultar na queda dos preços 
das locações, no aumento de descontos concedidos e/ou no aumento da inadimplência 
pelos locatários, bem como diminuir nossas receitas de locação e/ou da administração que 
estão atreladas às receitas dos locatários; 

• reduções do volume de vendas geradas pelas lojas instaladas em nossos shopping centers, 
que são vulneráveis a períodos de desaquecimento econômico do país e também de 
regiões onde estão localizados os shopping centers, afetando os níveis de emprego e 
salários da população, e consequentemente a renda do consumidor; 

• crises nos governos federal, estaduais e prefeituras podem afetar a capacidade de consumo 
de sua população, decorrente, entre outros, da redução dos níveis de emprego e atrasos 
no pagamento de salários dos servidores e aposentados, e como resultado, a redução 
temporária ou definitiva da renda do consumidor levando a queda do volume de vendas 
geradas pelas lojas instaladas em nossos shopping centers; 

• aumento do nível de criminalidade e violência urbana nas áreas nas quais os shopping 
centers e demais propriedades para locação estão localizados; 

• percepções negativas dos locatários acerca da segurança, conveniência e atratividade das 
áreas nas quais os shopping centers e demais propriedades para locação estão instalados;  

• atrasos e inadimplência e/ou não cumprimento das obrigações contratuais assumidas pelos 
locatários;  

• dificuldades dos shopping centers em manter o seu mix de lojas equilibrado e distribuído, 
de acordo com as demandas e tendências dos consumidores; 

• atrasos no desenvolvimento de regiões e como consequência atrasos no desenvolvimento 
das propriedades localizadas na região; 

• aumento da vacância, pela incapacidade de atrairmos e/ou mantermos locatários; e 

• aumento dos custos operacionais e condominiais, aumentos de aportes em fundo de 
promoção e marketing, aumento em despesas de estacionamento, entre outros, incluindo 
a necessidade para incremento de capital, entre outros. 

Decisões judiciais e administrativas, se desfavoráv eis, podem nos afetar de forma adversa. 

Somos parte em procedimentos administrativos e judiciais, inclusive de natureza tributária, cível e 
trabalhista, cujo valor total estimado pelos advogados da Companhia como perdas prováveis e 
possíveis era de R$70,5 milhões em 31 de dezembro de 2017. 

Em 31 de dezembro de 2017, as perdas prováveis estimadas nestas ações envolviam o montante 
total de R$12,9 milhões. 

Decisões judiciais e administrativas desfavoráveis, em especial nos casos em que não constituímos 
provisões para risco ou nos casos em que os valores provisionados sejam inferiores aos valores 
devidos, podem afetar adversamente nossos resultados operacionais e financeiros. 
Adicionalmente, as autoridades competentes podem ter entendimentos ou interpretações diversos 
daqueles adotados pela Companhia na condução de seus negócios, o que poderá acarretar em 
instauração de procedimentos administrativos ou judiciais, cuja decisão final poderá nos causar um 
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efeito adverso relevante. Neste sentido, a Companhia foi parte de procedimento de fiscalização 
tendo por objeto a glosa de deduções (respectivamente da base de cálculo do Imposto sobre a 
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)) de 
determinadas despesas de prestação de serviços incorridas pela Companhia. No âmbito dos 
referidos procedimentos, a Companhia foi autuada e efetuou, sob protesto, o pagamento do valor 
total de R$2,5 milhões, com redução da multa qualificada em 50%. 

A impossibilidade de implementar com sucesso nossa estratégia de crescimento orgânico 
poderá nos afetar adversamente. 

Nosso crescimento orgânico depende, principalmente, da nossa capacidade de abrir novos 
shopping centers, novas expansões e novas propriedades para locação com êxito, que está sujeita 
a diversos riscos e incertezas que podem fugir ao nosso controle, tais como (i) escassez de terrenos 
de tamanho e localização adequados; (ii) dificuldade de aprovações de projetos; (iii) falta de 
interesse por novos projetos pelo mercado varejista; e (iv) outros fatores que possam inviabilizar o 
desenvolvimento de projetos. Nossa capacidade de expansão poderá ser prejudicada se não 
formos capazes de identificar imóveis comerciais estrategicamente localizados e adequados para 
instalação dos novos shopping centers e propriedades para locação, ou caso as condições de 
locação ou construção sejam desfavoráveis ou se os investimentos necessários para adequação 
do imóvel às nossas necessidades forem muito elevados. Ademais, regulamentações sobre uso do 
solo e leis de zoneamento mais rigorosas nas regiões em que pretendemos operar poderão tornar 
mais onerosa e difícil a obtenção de imóveis comerciais estrategicamente localizados e adequados 
para instalação destes novos shopping centers e propriedades para locação. Além disso, os novos 
shopping centers e propriedades para locação poderão não alcançar o nível de receita e 
lucratividade no tempo estimado por nós, em comparação a outros shopping centers e propriedades 
para locação da Companhia. Nossos novos shopping centers e propriedades para locação poderão 
afetar negativamente a lucratividade da Companhia, o que poderá impactar nossas atividades 
pretendidas e nossos futuros resultados consolidados. 

Condições de mercado podem também atrasar a nossa estratégia de crescimento ao postergar 
lançamentos visando alcançar melhores condições contratuais no futuro. 

Ademais, caso venhamos a expandir nossas operações para áreas onde ainda não atuamos, 
poderemos enfrentar dificuldades relacionadas ao pouco conhecimento dessas novas regiões 
geográficas e não ser bem sucedidos em nossos investimentos, o que poderá ter um efeito adverso 
relevante sobre nossa condição financeira, resultados operacionais e o valor de mercado dos 
valores mobiliários de nossa emissão. 

Nosso endividamento pode afetar negativamente os no ssos negócios e a nossa capacidade 
de crescimento. 

Em 31 de dezembro de 2017, nossa dívida líquida total consolidada foi de R$ 1.901,3 milhões, 
resultando em um indicador dívida líquida/EBITDA de 2,3x. O pagamento de juros e do montante 
principal de nosso endividamento no ano de 2017 totalizou R$ 820,4 milhões, composto por 
pagamento do principal de empréstimos e financiamentos e de R$ 538,7 milhões, e pagamento de 
juros e encargos dos empréstimos, financiamentos e debêntures de R$ 281,7 milhões. Nosso 
endividamento consolidado poderá: 

• limitar nossa capacidade de obter novos financiamentos, inclusive pelo fato de certos ativos 
detidos por nós estarem onerados como garantia de dívidas existentes; 

• nos obrigar a dedicar uma parte substancial do nosso fluxo de caixa para  honrar  as  dívidas 
existentes, o que pode prejudicar a capacidade de usar o fluxo de caixa para financiar 
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capital de giro, despesas de capital e outros requisitos gerais corporativos, além do 
cumprimento de nossas obrigações; 

• limitar nossa flexibilidade para planejar e reagir a mudanças em nossos negócios e no setor 
em que atuamos e cumprir a nossa estratégia de negócio; 

• colocar-nos  em  uma  situação  de  desvantagem  competitiva  em  relação  a  alguns  de  
nossos concorrentes que tenha menor nível de endividamento;   

• aumentar  nossa  vulnerabilidade  a  condições  econômicas  e  comerciais  negativas,  
incluindo mudanças na variação nas taxas de juros ou uma queda no varejo ou na 
economia;  

• aumento do custo da dívida devido à elevação da taxa básica de juros;  

• aumento do custo da dívida devido ao Downgrade com as agências de rating. 

Além disso, nosso endividamento é reajustado por índices como taxa referencial de juros (TR), 
IPCA, TJLP e CDI, enquanto nossas receitas tem o IGP-DI como principal índice de reajuste. Se 
houver um descompasso significante entre os índices que reajustam nossas receitas e os que 
reajustam nossos pagamentos de dívida, nossa situação financeira poderá ser adversamente 
afetada. 

Nos termos dos contratos financeiros e de outros in strumentos representativos de dívidas, 
estamos sujeitos a obrigações específicas, bem como  a restrições a nossa capacidade de 
contrair dívidas adicionais.  

Celebramos contratos financeiros que exigem a manutenção de certos índices financeiros ou 
cumprimento de determinadas obrigações. Qualquer inadimplemento dos termos de tais contratos, 
que não seja sanado ou renunciado por seus respectivos credores, poderá acarretar o vencimento 
antecipado do saldo devedor das respectivas dívidas e/ou de outros contratos financeiros. Nossos 
ativos e fluxo de caixa podem não ser suficientes para pagar integralmente o saldo devedor dessas 
obrigações declaradas vencidas antecipadamente. Dessa forma, caso ocorra qualquer evento de 
inadimplemento previsto em tais contratos, o fluxo de caixa e as demais condições financeiras da 
Companhia poderão ser afetados de maneira adversa relevante. Não podemos garantir que 
seremos capazes de cumprir tais requisitos, o que poderá afetar de forma adversa nossos negócios, 
condição financeira e resultados operacionais. 

Dependemos dos profissionais de nossa alta administ ração para a implementação e 
consecução de nossa estratégia de negócios e, caso venhamos a perder ou não sejamos 
capazes de reter os profissionais de nossa alta adm inistração, poderemos sofrer um efeito 
adverso e relevante em nossas atividades. 

A implementação e consequente execução da nossa estratégia de negócios, bem como todos os 
fatores que entendemos serem os pilares para a manutenção do nosso crescimento, dependem de 
forma relevante da expertise e conhecimento dos nossos administradores, em especial do nosso 
fundador e atual Diretor Presidente e membro do Conselho de Administração, Sr. José Isaac Peres, 
e de sua equipe. Desse modo, a sucessão de nosso Diretor Presidente e de nosso corpo executivo, 
a retenção de tais profissionais-chave, assim como identificação e atração de outros profissionais 
qualificados são componentes fundamentais para a continuidade do nosso sucesso e 
desenvolvimento. O mercado em que atuamos é competitivo e não podemos assegurar que 
teremos sucesso em atrair e reter tais profissionais. Assim, caso alguns dos profissionais de nossa 
alta administração venham a deixar a Companhia, poderemos ter dificuldades em substituí-los e, 
portanto, poderemos sofrer um efeito adverso relevante em nossos negócios.  
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Condições de mercado também podem afetar a estratégia de retenção de administradores e 
funcionários dado que uma parcela da remuneração de longo prazo destes está atrelada ao 
desempenho das ações de emissão da Companhia.  

Interrupções e/ou falhas nos sistemas de tecnologia  da informação corporativos, 
operacionais ou de gestão podem afetar a operação n ormal dos nossos negócios. 

Automatizamos nossos processos de negócios utilizando sistemas de tecnologia da informação, 
tendo um sistema integrado de gestão empresarial (Enterprise Resource Planning, ou ERP) com 
políticas de controle, de rastreabilidade e de aprovações com níveis diferenciados, além de 
relatórios gerenciais que suportam a visualização dos processos internos. Além disso, contamos 
com ferramentas gerenciais (Business Intelligence) que dão suporte às tomadas de decisão. 
Interrupções ou falhas nestes sistemas, causadas por acidentes, mau funcionamento ou atos mal-
intencionados podem ocasionar impactos no nosso funcionamento corporativo, comercial e 
operacional, o que pode ter um efeito adverso em nossos negócios.  

Os procedimentos, políticas e programa de complianc e e os processos de governança 
estabelecidos pela Companhia podem não ser suficien tes para afastar infrações às leis e 
normas existentes ou às políticas internas da Compa nhia. 

A Companhia adota processos de governança, gerenciamento de riscos, compliance, auditoria e 
controles internos concebidos para garantir o cumprimento das normas de conduta previstas na 
legislação voltada à responsabilidade socioambiental, ética e integridade, embora não seja possível 
garantir que tais políticas e procedimentos serão suficientes para prevenir, detectar ou remediar 
eventuais erros por parte de seus administradores, funcionários, colaboradores, prestadores de 
serviços ou terceiros contratados, ou eventuais interpretações das autoridades nesse sentido. 

Possíveis dificuldades financeiras e erros de estra tégia de grandes redes varejistas nos 
shopping centers e de empresas em nossas propriedad es para locação poderão causar uma 
diminuição em nossa receita e impactar adversamente  os nossos negócios. 

Eventuais dificuldades financeiras por parte das grandes redes varejistas localizadas nos nossos 
shopping centers ou de lojas âncoras e outras empresas que ocupem ou pretendem ocupar nossas 
propriedades para locação podem causar a rescisão das atuais locações, a expiração do prazo das 
locações destas unidades sem que haja renovação do contrato de locação ou o aumento da 
inadimplência. Podemos não ser capazes de ocupar novamente os espaços ocupados por tais 
locatários com facilidade, com a mesma característica e/ou nas mesmas condições do contrato de 
locação rescindido ou expirado. No caso dos nossos shopping centers, eventuais dificuldades 
porventura enfrentadas por lojistas relevantes, além do impacto financeiro, podem afetar 
negativamente a diversidade de lojas, diminuindo nossa capacidade de atrair consumidores para 
os lojistas, o que pode causar efeito adverso para nós. 

Na qualidade de proprietários dos imóveis nos quais  se encontram as propriedades em que 
temos participação, estamos sujeitos ao pagamento d e eventuais despesas extraordinárias, 
as quais podem causar um efeito adverso para nós. 

Na qualidade de proprietários dos imóveis onde se encontram os shopping centers e demais 
propriedades para locação nos quais temos participação (inclusive no caso do Diamond Mall, cuja 
obrigação de manutenção do imóvel decorre de contrato de arrendamento), estamos sujeitos ao 
pagamento de eventuais despesas extraordinárias, tais como reformas dos shoppings centers, 
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, ainda, a despesas e custos 
decorrentes de ações judiciais necessárias para a cobrança de aluguéis inadimplidos, ações 
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judiciais em geral (despejo, renovatória, revisional, entre outras), bem como quaisquer outros 
pagamentos inadimplidos pelos locatários dos imóveis, incluindo receitas de locação, tributos, 
despesas condominiais, e ainda custos para reforma ou recuperação de imóveis inaptos para 
locação após despejo ou saída amigável do inquilino. O pagamento ou o aumento de tais despesas 
pode causar um efeito adverso para nós.  

Da mesma forma a Companhia pode se ver obrigada a incorrer em despesas e investimentos 
extraordinários para atrair locatários para seus empreendimentos a fim de preservar o mix de 
lojistas. 

Parte dos shopping centers e outras propriedades pa ra locação de nossa propriedade são 
constituídos em sociedade com outros grupos ou inve stidores institucionais, cujos 
interesses podem diferir dos nossos. 

Investidores institucionais (inclusive fundos de pensão) e outros grupos detêm participação em 
parte dos shoppings centers e das propriedades detidas pela Companhia. Nesses 
empreendimentos, nos quais tais investidores direcionaram seus investimentos, dependemos, para 
a tomada de certas decisões, da anuência de alguns deles com relação a certas decisões 
relevantes em tais empreendimentos. 

Participamos em parte dos condomínios de shopping centers e propriedades para locação, de modo 
que podemos enfrentar dificuldades na aprovação de deliberações condominiais. Ademais, para 
aprovação de determinadas matérias, dependemos de quórum superior à nossa participação nos 
respectivos empreendimentos. 

Nossos sócios nos shopping centers e propriedades para locação podem ter interesses diversos 
dos nossos, podendo agir de forma contrária à nossa política estratégica e aos nossos objetivos. 
Disputas envolvendo estes sócios podem ocasionar litígios judiciais ou arbitrais, o que pode 
aumentar as nossas despesas e impedir que os administradores mantenham o foco inteiramente 
direcionado nos negócios, causando um efeito adverso na nossa condição financeira e nos nossos 
resultados operacionais. 

Além disso, caso não sejamos capazes de atingir quórum suficiente para a aprovação destas 
deliberações, podemos não conseguir implementar adequadamente nossas estratégias de negócio 
e, consequentemente, nossos resultados e a distribuição de lucros aos nossos acionistas e sócios 
podem ser adversamente afetados. 

Poderemos não encontrar novas oportunidades para ex pansão por meio de aquisições de 
novos imóveis, o que pode afetar adversamente os no ssos resultados operacionais e 
financeiros. 

Como parte de nossa estratégia de crescimento, buscamos oportunidades no mercado em que 
atuamos para aquisições de empreendimentos. Todavia, podemos não ter sucesso em adquirir 
novos empreendimentos com preços e em condições satisfatórias, o que poderá comprometer 
nossa estratégia de crescimento via aquisição. 

As futuras aquisições podem apresentar desafios financeiros, administrativos, operacionais e 
regulatórios. Aquisições nos expõem a riscos de contingências ou passivos dos terrenos e 
empreendimentos adquiridos. Uma contingência significativa associada a qualquer de nossas 
aquisições pode nos causar um efeito adverso relevante. Ademais, poderemos ter problemas 
financeiros e operacionais se não formos capazes de integrar, da forma desejada, os 
empreendimentos adquiridos ao nosso portfólio existente, bem como de capturar as sinergias 
esperadas ou, ainda, em decorrência da incapacidade desse negócio em gerar receitas suficientes 
para compensar os custos de aquisição. 
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Nesse sentido, as características dos empreendimentos adquiridos podem não ser compatíveis 
com nossa estratégia de crescimento, o que pode requerer tempo e recursos financeiros excessivos 
na adequação destes empreendimentos ao portfólio, ocasionando a perda de foco da nossa 
administração para outros negócios e impactando de forma adversa a nossa condição financeira e 
os resultados operacionais. 

Por fim, poderemos enfrentar empecilhos regulatórios na medida em que futuras aquisições 
poderão ser analisadas pelas autoridades reguladoras brasileiras em matéria concorrencial e 
depender de aprovações para sua efetiva concretização. Nesse sentido, futuras aquisições podem 
não ser aprovadas ou podem estar sujeitas a condições que elevem os custos estimados, como 
restrições na forma que operamos, o que poderá fazer com que percamos oportunidades 
importantes para o nosso plano de expansão, gerando um efeito adverso em nossas operações e 
resultados. Da mesma forma a Companhia pode incorrer em despesas extraordinárias em projetos 
que podem não se concretizar. 

Por serem considerados espaços públicos, eventuais acontecimentos ocorridos dentro dos 
nossos shopping centers e demais empreendimentos po dem gerar consequências que 
fogem do controle da administração, o que poderá ac arretar danos materiais à imagem dos 
nossos shopping centers e demais empreendimentos, a lém de poder gerar eventual 
responsabilidade civil para nós. 

Os shopping centers e demais empreendimentos do portfólio da Companhia, por serem espaços 
de uso público, estão sujeitos a uma série de incidentes que podem ocorrer em seu interior e podem 
causar danos aos seus consumidores e frequentadores, o que inclui acidentes que podem fugir do 
controle da administração e de suas políticas de prevenção. No caso da ocorrência de tais 
incidentes, o empreendimento envolvido pode enfrentar relevantes danos de imagem e materiais, 
tendo em vista que a frequência dos consumidores e clientes pode ser reduzida em decorrência da 
desconfiança e insegurança geradas. Além disso, o empreendimento pode estar sujeito à imposição 
de responsabilidade civil e, portanto, ter a obrigação do ressarcimento às vítimas, inclusive por meio 
do pagamento de indenizações e processos judiciais. 

Na eventualidade de algum dos nossos shopping centers estar envolvido em incidentes desta 
espécie, poderemos ter um efeito adverso em nossos negócios, resultados operacionais e 
financeiros, além de poder sofrer um impacto negativo sobre o valor de mercado dos valores 
mobiliários de nossa emissão. 

Riscos relacionados à terceirização de parte substa ncial de nossas atividades podem nos 
afetar adversamente.  

Celebramos contratos com empresas terceirizadas, que nos provêm com uma quantidade 
significativa de mão-de-obra. Na hipótese de uma ou mais empresas terceirizadas não cumprir suas 
obrigações trabalhistas, previdenciárias ou fiscais, poderemos vir a ser considerados 
subsidiariamente responsáveis e sermos obrigados a pagar tais valores aos empregados das 
empresas terceirizadas. Adicionalmente, não podemos garantir que empregados de empresas 
terceirizadas não tentarão reconhecer vínculo empregatício conosco, o que poderia afetar 
negativamente os nossos resultados. 

Riscos não cobertos pelos nossos seguros contratado s podem resultar em prejuízos para 
nós, o que poderá gerar efeitos adversos sobre os n ossos negócios. 

Certos tipos de riscos, tais como riscos ambientais, danos aos imóveis decorrentes de guerra, 
terrorismo, armas químicas, contaminação radioativa e demais riscos expressamente excluídos, 
não são segurados pelas apólices contratadas. Se qualquer dos eventos não segurados ocorrer, o 
investimento integralizado por nós poderá ser perdido, além de eventuais custos e despesas que 
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venhamos a incorrer para recuperar os danos causados a tais shopping centers e 
empreendimentos. Adicionalmente, poderemos ser responsabilizados judicialmente pelo 
pagamento de indenização a eventos oriundos do sinistro ocorrido. A ocorrência de quaisquer 
desses riscos poderá ocasionar efeitos adversos sobre os nossos negócios, condição financeira e 
resultados operacionais. 

Circunstâncias que afetem a autorização de uso da m arca “Multiplan” pela Companhia 
poderão, eventualmente, nos afetar adversamente.  

Circunstâncias que possam afetar o direito de uso da marca “Multiplan”, tais como desuso e/ou 
caducidade da marca, expiração do prazo de vigência ou inobservância das regras estabelecidas 
pela legislação correlata, ou perda dos direitos relativos ao uso da marca poderão, eventualmente, 
nos afetar adversamente. 

(b) riscos relacionados ao seu controlador, direto ou indireto, ou grupo de controle: 

Os interesses dos nossos acionistas controladores p odem ser conflitantes ou entrar em 
conflito com os interesses dos nossos acionistas mi noritários. 

Nossos acionistas controladores têm poderes para, entre outras matérias, eleger a maioria dos 
membros do Conselho de Administração e determinar o resultado de outras deliberações que 
exijam aprovação de acionistas, inclusive nas operações com partes relacionadas, reorganizações 
societárias, alienações, parcerias e a época do pagamento de quaisquer dividendos futuros. Nossos 
acionistas controladores poderão ter interesses conflitantes entre eles e/ou com os interesses dos 
nossos acionistas minoritários, o que poderá ocasionar efeitos adversos sobre os nossos negócios, 
condição financeira e resultados operacionais. 

(c) riscos relacionados a seus acionistas: 

Poderemos vir a precisar de capital adicional no fu turo, por meio da emissão de ações ou de 
valores mobiliários conversíveis em ações, ou parti cipar de outras sociedades mediante 
fusão ou incorporação, o que poderá resultar em uma  diluição da participação do investidor 
no nosso capital social. 

Poderemos vir a ter que captar recursos adicionais no futuro por meio de operações de emissão 
pública ou privada de ações ou valores mobiliários conversíveis em ações de nossa emissão. A 
captação de recursos por meio da distribuição pública de ações ou valores mobiliários conversíveis 
em ações de nossa emissão pode ser realizada com a exclusão do direito de preferência dos 
nossos acionistas, o que poderá resultar na diluição da participação do referido investidor nas ações 
de nossa emissão. A aprovação de operações de fusão, incorporação societária ou incorporação 
de ações poderá envolver a emissão de ações de nossa emissão sem direito de preferência para 
os nossos acionistas, o que poderá resultar na diluição da sua participação em nosso capital. 

Nossos acionistas poderão não receber dividendos ou  juros sobre o capital próprio. 

De acordo com o nosso Estatuto Social, devemos pagar aos nossos acionistas, no mínimo, 25% 
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 no Estatuto Social e poderá 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, não distribua o dividendo obrigatório em determinado exercício social, caso o 
Conselho de Administração informe à assembleia geral ordinária que a distribuição seria 
incompatível com a nossa situação financeira. Caso esses eventos ocorram, os titulares de nossas 
ações talvez não recebam dividendos ou juros sobre o capital próprio.  
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A volatilidade e a iliquidez inerentes ao mercado d e valores mobiliários brasileiro poderão 
limitar substancialmente a capacidade dos investido res de venderem ações ordinárias de 
nossa emissão ao preço e no momento desejados. 

O investimento em valores mobiliários brasileiros, como nossas ações ordinárias, com frequência 
envolve um risco maior que o investimento em valores mobiliários de emissoras em outros países 
e geralmente são considerados mais especulativos por natureza. O mercado de valores mobiliários 
do Brasil é substancialmente menor, menos líquido, mais concentrado e pode ser mais volátil que 
os grandes mercados de valores mobiliários internacionais. Tais características de mercado podem 
limitar de forma significativa a capacidade dos nossos acionistas de vender ações ordinárias de 
nossa emissão de que sejam titulares pelo preço e no momento em que desejarem, o que pode 
afetar de forma significativa o preço de mercado das ações ordinárias de nossa emissão. Se um 
mercado ativo e líquido de negociação não for desenvolvido ou mantido, o preço de negociação 
das ações ordinárias de nossa emissão pode ser negativamente impactado. 

Além disso, o preço das ações distribuídas em uma oferta pública está, frequentemente, sujeito à 
volatilidade imediatamente após sua realização. O preço de mercado de nossas ações pode variar 
significativamente como resultado de vários fatores, muitos dos quais estão fora de nosso controle. 

O ingresso ou saída das ações de emissão da Companhia em índices de ações pode resultar em 
variações substanciais na participação de fundos passivos no capital da Companhia, através da 
aquisição ou venda de ações de nossa emissão. Movimentos relevantes de aquisição ou venda de 
ações de nossa emissão podem afetar de forma significativa o preço de mercado das ações de 
nossa emissão.  

Os interesses dos nossos empregados e administrador es podem ficar, no curto prazo, 
excessivamente vinculados à cotação das ações ordin árias de nossa emissão, uma vez que 
sua remuneração baseia-se também no desempenho das ações de nossa emissão. 

Na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 6 de julho de 2007, nossos acionistas aprovaram 
um plano de opção de compra de ações para administradores, empregados e prestadores de 
serviço da Companhia ou de outras sociedades sob nosso controle, que atendam a certos requisitos 
(“Plano de Opção de Ações ”). 

Em Reunião do Conselho de Administração realizada em 29 de julho de 2015, foi aprovado o Plano 
de Incentivo de Longo Prazo da Companhia (Phantom Stocks), que estabelece os termos e 
condições para o pagamento de um prêmio em dinheiro, referenciado na valorização das ações de 
emissão da Companhia, a determinados administradores, empregados e prestadores de serviços 
da Companhia ou de outras sociedades sob o seu controle (“Plano de Incentivo ”). 

Em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada no dia 20 de julho de 2018, foi 
aprovado o Plano de Outorga de Ações Restritas da Companhia, que estabelece os termos e 
condições para a outorga de ações ordinárias de emissão da Companhia, sujeitas a determinadas 
restrições, aos administradores, empregados e prestadores de serviços da Companhia, ou de 
outras sociedades sob o seu controle (“Ações Restritas ”). 

O fato de nossos empregados, administradores, colaboradores e determinados prestadores de 
serviço se beneficiarem da valorização das ações ordinárias de nossa emissão pode levar tais 
pessoas a ficarem, no curto prazo, com seus interesses excessivamente vinculados à cotação de 
nossas ações. Ademais, caso não ocorra a valorização da cotação das ações, os planos de 
incentivo de longo prazo da Companhia poderão ser menos atrativos para os executivos. 
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Nossos acionistas poderão tomar decisões de desinve stimento na Companhia a partir de 
interpretações acerca das mudanças políticas e econ ômicas no país, assim como mudanças 
de perspectiva do setor de shopping centers em todo  mundo, causando a desvalorização da 
cotação das ações de nossa emissão. 

As mudanças de percepção de acionistas estrangeiros e locais sobre o país e o setor de atuação 
da Companhia, influenciadas, entre outros motivos, por mudanças político-econômicas no Brasil e 
de perspectivas da atividade de shopping centers no mundo, podem gerar movimentos de 
desinvestimento destes acionistas e por consequência gerar oscilações negativas no valor das 
ações de emissão da Companhia. 

(d) riscos relacionados às suas controladas e colig adas: 

Nossa participação em sociedades com terceiros ou o utras formas de parcerias (joint 
ventures), criam riscos adicionais para nós, inclui ndo potenciais problemas de 
relacionamento financeiro e comercial com nossos só cios. 

A nossa participação em sociedades com terceiros ou outras formas de parcerias (joint ventures) 
criam riscos, incluindo potenciais problemas de relacionamento financeiro e comercial com os 
nossos sócios. Os riscos envolvendo essas joint ventures incluem potenciais dificuldades 
financeiras ou falência de parceiros e a possibilidade de haver interesse econômico ou comercial 
divergente ou inconsistente. Se nosso parceiro falhar em efetuar ou estiver impossibilitado de 
manter sua participação nas contribuições de capital necessárias, poderemos ter que realizar 
investimentos adicionais inesperados e dispender recursos adicionais. De acordo com a legislação 
brasileira, os sócios de uma sociedade poderão ser responsabilizados por obrigações da sociedade 
em certas áreas, incluindo, mas não se limitando, às áreas fiscal, trabalhista, anticorrupção, 
ambiental e de proteção ao consumidor. A ocorrência de quaisquer desses riscos poderá ocasionar 
efeitos adversos sobre os nossos negócios, condição financeira e resultados operacionais. 

(e) riscos relacionados a seus fornecedores: 

Aumentos no preço de matérias-primas poderão elevar  nossos custos e reduzir os retornos 
e os lucros. 

As matérias-primas básicas utilizadas na construção de shopping centers, empreendimentos 
residenciais e comerciais incluem concreto, blocos de concreto, aço, tijolos, vidros, madeiras, 
equipamentos, telhas, tubulações e outros. Aumentos no preço dessas e de outras matérias-primas, 
inclusive aumentos que possam ocorrer em consequência de escassez, aumento ou criação de 
novos impostos, restrições ou flutuações das taxas de câmbio, poderão aumentar nosso custo de 
construção e vendas, afetando adversamente os nossos negócios e o valor dos valores mobiliários 
de nossa emissão. 

Dependemos fundamentalmente de serviços públicos e concessões públicas, em especial 
os de fornecimento de água, energia elétrica, servi ços de segurança e bombeiros. Qualquer 
diminuição ou interrupção desses serviços poderá ca usar dificuldades na operação dos 
nossos shopping centers e demais propriedades para locação e, consequentemente, afetar 
negativamente os resultados dos nossos negócios. 

Os serviços públicos, em especial os de fornecimento de água, energia elétrica, serviços de 
segurança e bombeiros, são fundamentais para a boa condução da operação de shopping centers 
e demais propriedades para locação. A interrupção desses serviços pode gerar como consequência 
natural o aumento dos custos e determinadas falhas na prestação de serviços. Em caso de 
interrupção, para que consigamos manter tais serviços em funcionamento, como por exemplo, 
energia elétrica, é necessária a contratação de empresas terceirizadas especializadas, o que 
geralmente representa um gasto adicional elevado para nós e um aumento significativo em nossas 

PÁGINA: 35 de 436

Formulário de Referência - 2018 - MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. Versão : 4



4.1 - Descrição dos fatores de risco

despesas operacionais. Desse modo, qualquer interrupção ou alteração na prestação dos serviços 
públicos essenciais à condução dos nossos negócios poderá gerar efeitos adversos nos nossos 
resultados operacionais. 

A Companhia, em linha com seu objeto social, poderá realizar investimentos em geração de energia 
elétrica para consumo próprio, podendo, inclusive, comercializar o excedente. A operação de 
geração de energia elétrica depende, principalmente, da realização de diversos processos, os quais 
estão sujeitos a riscos e incertezas, incluindo processo de obtenção de licenciamentos e 
autorizações, fornecimento de equipamentos, construção das usinas, conexões aos sistemas de 
distribuição e operação das usinas. Os benefícios financeiros dos projetos de energia elétrica estão 
sujeitos a variações do preço disponível para aquisição no mercado, onde os custos totais com a 
geração própria precisam ficar abaixo dos custos de aquisição no mercado para que a Companhia 
obtenha um resultado positivo. Os projetos de geração de energia elétrica estão sujeitos a eventuais 
alterações na regulamentação do setor elétrico. 

(f) riscos relacionados a seus clientes: 

O lançamento de novos empreendimentos imobiliários comerciais próximos aos nossos por 
nossos concorrentes poderá prejudicar nossa capacid ade de renovar locações ou de locar 
para novos locatários, o que poderá requerer de nós  investimentos não programados, 
prejudicando nossos negócios. 

O lançamento de novos empreendimentos nas áreas próximas aos nossos, com o consequente 
aumento da concorrência na região, poderá impactar a nossa capacidade de vender, locar ou 
renovar a locação de espaços em nossos empreendimentos em condições favoráveis à 
Companhia. Adicionalmente, o ingresso de novos concorrentes nas regiões em que operamos 
poderá demandar por nossa parte o aumento não planejado nos investimentos nos nossos 
empreendimentos, descontos de aluguel e apoio aos locatários, o que poderá impactar 
negativamente nossos negócios e, consequentemente, nossa condição financeira.  

Poderemos ser adversamente afetados em decorrência do não pagamento de aluguéis pelos 
inquilinos, da revisão dos valores dos aluguéis pel os inquilinos ou do aumento de vacância 
nos espaços dos nossos shopping centers e proprieda des para locação. 

O não pagamento de aluguéis pelos inquilinos, a revisão que implique redução dos valores dos 
aluguéis devidos pelos inquilinos e/ou o aumento de vacância nos nossos shopping centers e 
demais propriedades para locação, inclusive no caso de decisão unilateral do locatário de deixar o 
imóvel antes do vencimento do prazo estabelecido no seu respectivo contrato de locação, poderão 
gerar uma redução em nosso fluxo de caixa e do nosso lucro. A ocorrência de qualquer desses 
eventos pode causar um efeito adverso para nós. 

Possíveis mudanças nos hábitos e percepções dos con sumidores poderão causar uma 
diminuição em nossa receita e impactar adversamente  os nossos negócios. 

A não adaptação às tendências de omnichannel (atuação de varejistas em diversos canais de venda 
e distribuição) do nosso mix de lojistas, possíveis mudanças nos hábitos dos consumidores, como 
compras pela internet em detrimento das compras em lojas físicas, e a utilização de aplicativos de 
mobilidade e transportes alternativos, poderão impactar negativamente as vendas dos lojistas e a 
receita de estacionamento dos nossos shopping centers. O aumento na participação de compras 
pela internet ou outros canais de venda localizados fora de shopping centers poderá provocar uma 
redução no movimento e/ou vendas reportadas dos shopping centers, refletindo em um declínio no 
número de clientes que visitam as lojas dos shopping centers ou que os visitam somente para 
buscar seus produtos e tal redução pode afetar adversamente nossos negócios, condição financeira 
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e resultado operacional, tendo em vista que grande parte das nossas receitas provêm de 
pagamento de aluguel pelos lojistas e merchandising em nossos shopping centers.  

O aumento na utilização de meios de transporte alternativos (como aplicativos de mobilidade) para 
os nossos shopping centers, em substituição a utilização de veículos próprios, poderá provocar 
uma redução no volume de veículos que utilizam os estacionamentos dos nossos shopping centers, 
e poderá impactar negativamente a nossa receita de estacionamento.  

Mudanças na percepção de nossos clientes podem demandar investimentos para melhorar o mix 
de lojistas e os padrões de arquitetura.  

A ocorrência de qualquer desses eventos pode causar um efeito adverso para nós. 

(g) riscos relacionados aos setores da economia nos  quais a Companhia atue: 

Os setores imobiliário e de shopping center no Bras il são altamente competitivos, o que 
poderá ocasionar uma redução do volume de nossas op erações. 

O âmbito de atuação da Companhia inclui as atividades de aquisição de imóveis, incorporação 
imobiliária, planejamento, implantação, desenvolvimento, administração, intermediação e 
comercialização de empreendimentos imobiliários em geral. Os setores imobiliário e de shopping 
center no Brasil são altamente competitivos e fragmentados. Os principais fatores competitivos no 
ramo imobiliário e de shopping center incluem visão empreendedora, disponibilidade e localização 
de terrenos, preços, financiamento, projetos, qualidade e reputação. Uma série de empreendedores 
dos setores imobiliário e de shopping center concorrem conosco na aquisição de terrenos, na 
tomada de recursos financeiros para incorporação e na busca de compradores e locatários 
potenciais. 

Outras companhias, inclusive estrangeiras, individualmente ou em alianças com parceiros locais ou 
internacionais, podem passar a atuar ainda mais ativamente nos segmentos imobiliário e de 
shopping center no Brasil nos próximos anos, aumentando a competição na aquisição de terrenos 
e empreendimentos imobiliários, na locação de lojas, nos custos de construção, fornecedores e, 
consequentemente, a concorrência nos setores. Na medida em que um ou mais concorrentes 
lancem empreendimentos bem sucedidos e, em decorrência disso, suas receitas aumentem de 
maneira significativa, as nossas atividades podem vir a ser afetadas adversamente de maneira 
relevante. Caso não sejamos capazes de responder a tais pressões de modo tão imediato e 
adequado quanto os concorrentes, nossa situação financeira e os resultados operacionais podem 
vir a ser prejudicados de maneira relevante. Assim, na hipótese de agravamento desses fatores, 
uma diminuição do volume de nossas operações poderá vir a ocorrer, influenciando negativamente 
nossos resultados. 

Os resultados operacionais dos nossos shopping cent ers dependem das vendas geradas 
pelas lojas neles instaladas, que são vulneráveis p rincipalmente em períodos de recessão 
econômica. 

Historicamente e mais recentemente nos anos de 2015 e 2016, o setor varejista tem sido suscetível 
a períodos de desaquecimento econômico geral que levam à queda nos gastos do consumidor. Por 
sua vez, o sucesso das nossas operações depende, entre outros, de vários fatores relacionados 
aos gastos do consumidor e/ou que afetam a renda do consumidor, inclusive a situação geral dos 
negócios, taxas de juros, inflação, disponibilidade de crédito ao consumidor, tributação, confiança 
do consumidor nas condições econômicas futuras, níveis de emprego e salários. Dessa forma, 
nosso resultado pode ser afetado em razão de eventual desaquecimento econômico. 

O desempenho de nossos shopping centers está relacionado com a capacidade dos lojistas de 
gerar vendas. Os resultados e o movimento em shopping centers podem ser adversamente 
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afetados por fatores externos, tais como declínio econômico da área em que o shopping center está 
localizado, a abertura de outros shopping centers e o fechamento ou queda de atratividade das 
lojas nos shopping centers que administramos. 

Uma redução no movimento dos shopping centers como resultado de quaisquer desses fatores ou 
de qualquer outro pode refletir em um declínio no número de clientes que visitam as lojas dos 
shopping centers e, consequentemente, no volume de suas vendas, o que pode afetar 
adversamente nossos negócios, condição financeira e resultado operacional, tendo em vista que 
grande parte das nossas receitas provêm de pagamento de aluguel pelos lojistas e merchandising 
em nossos shopping centers. A queda no movimento dos shopping centers pode gerar dificuldade 
aos lojistas e, consequentemente, aumento de inadimplência, e uma redução no preço e volume 
de merchandising nos empreendimentos. Por exemplo, as taxas de inadimplência bruta que se 
mantiveram estáveis em torno de 1,9% nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 
2015, 2014 e 2013, apresentaram aumento no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2016, quando foi registrada taxa de inadimplência bruta de 3,5%, e apresentou redução no exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2017, quando foi registrada taxa de inadimplência bruta 
de 2,8%. 

Adicionalmente, o aumento de nossas receitas e lucros operacionais dependem do constante 
crescimento da demanda por produtos oferecidos pelas lojas dos nossos shopping centers, tais 
como eletrônicos e linha branca de eletrodomésticos, ou seja, em especial dos produtos que 
tenham alto valor agregado. Somado a isso, o negócio pode ser afetado pelas condições 
econômicas e comerciais gerais do Brasil e do mundo. Uma queda da demanda, seja em função 
de mudanças nas preferências do consumidor, seja pelo declínio do poder aquisitivo ou 
enfraquecimento das economias globais e seus reflexos na nossa economia, pode resultar em uma 
redução das receitas das lojas e, consequentemente, das nossas receitas, afetando adversamente 
nossos negócios, condição financeira e resultado operacional. 

O setor imobiliário está sujeito a diversos riscos,  tais como aqueles normalmente 
associados (i) às atividades de incorporação, (ii) à escassez de recursos, (iii) à diminuição 
nas demandas por imóveis, (iv) ao êxito na conclusã o das obras e (v) a distratos e 
cancelamentos considerando um cenário econômico des favorável que possa impactar 
oferta de crédito ou aumento em taxas de juros de f inanciamentos. 

Os riscos associados às atividades de incorporação e construção desenvolvidas por nós, incluem, 
mas não se limitam aos seguintes: (i) longo período compreendido entre o início da realização de 
um empreendimento e a sua conclusão; (ii) custos operacionais, que podem exceder a estimativa 
original e a inflação; (iii) a incorporadora/construtora pode ser impedida de indexar custos a 

determinados índices setoriais de inflação, ou de indexar os seus recebíveis; (iv) o nível de interesse 

do comprador por um empreendimento recentemente lançado; (v) o preço unitário de venda 

necessário para a venda de todas as unidades pode não ser suficiente para tornar o projeto 
lucrativo; (vi) a possibilidade de interrupção de fornecimento de materiais de construção e 

equipamentos; (vii) construções e vendas podem não ser finalizadas de acordo com o cronograma 
estipulado; (viii) eventual dificuldade na aquisição de terrenos; (ix) acidentes em obras; (x) 

indisponibilidade ou aumento no custo de mão-de-obra; (xi) inadimplemento por parte dos 
compradores; e (xii) distratos de compromissos firmados com os compradores; entre outros. 

Além disso, a reputação e a qualidade técnica das obras dos empreendimentos imobiliários 
realizados por nós, individualmente ou em associação com sócios e parceiros, são fatores 
determinantes em nossas vendas e crescimento. O prazo de cumprimento dos contratos e a 
qualidade dos empreendimentos imobiliários dos quais participamos, no entanto, dependem de 
certos fatores que estão fora de controle, incluindo a qualidade e a tempestividade na entrega do 
material fornecido para obras e a capacitação técnica dos profissionais e colaboradores 
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terceirizados (empreiteiros). A ocorrência de um ou mais eventos envolvendo problemas nos 
empreendimentos imobiliários dos quais participamos pode afetar adversamente nossa reputação 
e vendas futuras, além de sujeitar-nos a eventual imposição de responsabilidade civil e custos 
adicionais. 

Ademais, as empresas do setor imobiliário, no qual estamos incluídos, dependem de uma série de 
fatores que fogem ao seu controle para o desenvolvimento das atividades de construção e 
incorporação imobiliária, dentre os quais se destacam: (i) a disponibilidade de recursos no mercado 
para a concessão de financiamentos a clientes para aquisição de imóveis, e às empresas do setor 
imobiliário, para o desenvolvimento de novos empreendimentos imobiliários; e (ii) a pontualidade 

dos clientes no cumprimento das suas obrigações financeiras relativas à aquisição de um imóvel.  

Portanto, uma possível escassez de recursos no mercado poderá diminuir a capacidade de vendas, 
seja pela dificuldade dos clientes na obtenção de crédito para a aquisição de um imóvel, seja em 
razão da necessidade de redução na velocidade de desenvolvimento e lançamento de nossos 
empreendimentos. Adicionalmente, concedemos financiamentos na aquisição de determinados 
imóveis a alguns de nossos clientes e, portanto, estamos sujeitos a riscos de inadimplência e de 
descasamento de taxas e distratos. A combinação destes fatores poderá culminar na diminuição de 
nossas receitas e na redução de os resultados, podendo vir a causar um efeito adverso relevante 
em nossa situação financeira. 

Um ambiente econômico desfavorável pode impactar, ainda, na oferta de crédito ou no aumento de 
taxas de financiamento, dificultando ou inviabilizando a contratação de financiamento, direto ou 
bancário, por nossos clientes, cenário este que pode ocasionar um aumento na inadimplência ou 
na quantidade de cancelamentos de vendas já realizadas (distratos). 

Investimentos em inovação podem não chegar aos bene fícios esperados e trazer riscos 
adicionais à operação da Companhia. 

A Companhia buscando se adaptar a novos hábitos, tendências, tecnologias desruptivas e outras 
mudanças do setor no qual atua, pode investir no desenvolvimento e pesquisa de novas tecnologias 
e inovações. Estes investimentos podem não se mostrar rentáveis para a Companhia como um 
todo e especialmente quando as iniciativas são avaliadas de forma individualizada. Pesquisa e 
desenvolvimento podem inclusive não se mostrarem rentáveis, dado o surgimento de novas e 
melhores tecnologias, questões legais, tributárias entre outros. 

A Companhia tem investido recursos no desenvolvimento de inovações digitais, buscando integrar 
seus lojistas e clientes por meio de aplicativos, sites e outros recursos digitais. Este projeto pode 
demandar, além dos recursos, integração entre os sistemas da Companhia e seus lojistas, 
desenvolvimento de uma plataforma digital, atração de lojistas e clientes para esta plataforma entre 
outras iniciativas complexas e inovadoras. Devido à dinâmica mutável deste segmento de atuação, 
a Companhia pode incorrer em despesas substanciais no investimento em tecnologias que ao fim, 
ou ao longo do processo de desenvolvimento, venham a se mostrar inviáveis ou até obsoletas ao 
final do processo. O desenvolvimento de uma plataforma digital pode implicar na integração do 
sistema da Companhia com sistemas externos, incluindo e não se limitando à possível integração 
com sistemas de seus lojistas. Esta integração, além de complexa, pode gerar o mal funcionamento 
da plataforma de todas partes envolvidas podendo até paralisar o sistema, gerar perda de 
informações ou processos incorretos. Estes investimentos podem se tornar inviáveis ou/e podem 
gerar despesas substanciais durante o desenvolvimento ou execução de iniciativas, decorrente de 
leis ou interpretações das mesmas. Há riscos legais envolvendo processos relacionados à 
segurança da informação e direito do consumidor. Os investimentos em tecnologia podem gerar 
novas operações que conflitam com o ramo de atuação atual da Companhia, podendo assim reduzir 
o desempenho operacional da Companhia como um todo. Apesar da Companhia buscar mitigar o 
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impacto de uma tecnologia disruptiva, estes investimentos podem acelerar este processo de 
mudança do segmento. 

A Companhia entende que todo investimento em pesquisa e desenvolvimento pode levar a perda 
integral dos investimentos e que os benefícios de qualquer pesquisa podem não ser satisfatórios, 
sendo assim investimentos de risco significativo.  

A não observância das leis e regulamentos relativos  ao processamento de dados pode 
resultar em sanções e na obrigação de indenização  

A não observância das leis e regulamentos com disposições relativas ao processamento de dados 
pessoais pode resultar na obrigação de pagamento de indenização por danos causados aos 
titulares de dados, e em sanções de natureza civil e administrativa, o que resultará em aumento de 
despesas, investimentos inesperados e risco à nossa reputação. Considerando a entrada em vigor 
da Lei 13.709/18 (“Lei Geral de Proteção de Dados”), que ocorrerá em fevereiro de 2020, podemos 
incorrer em despesas de compliance com proteção de dados e infraestrutura tecnológica e de 
segurança. O descumprimento das disposições da Lei Geral de Proteção de Dados pode resultar 
em sanções administrativas desde uma simples advertência até multas que podem alcançar valores 
significativos. 

(h) riscos relacionados à regulação dos setores em que a Companhia atue: 

As atividades das empresas dos setores de shopping center e imobiliário estão sujeitas a 
extensa regulamentação, o que poderá implicar maior es despesas ou obstrução do 
desenvolvimento de determinados empreendimentos, de  modo a afetar negativamente 
nossos resultados. 

As nossas atividades estão sujeitas às leis federais, estaduais e municipais, assim como a 
regulamentos, autorizações e licenças exigidas no que diz respeito à construção, zoneamento, uso 
do solo, habite-se, proteção do meio-ambiente e do patrimônio histórico, locação, condomínio, 
proteção ao consumidor, tributação, dentre outros, que afetam as atividades de aquisição de 
terrenos, incorporação e construção e certas negociações com clientes. Somos obrigados a obter 
licenças e autorizações de diversas autoridades governamentais para desenvolver e operar nossos 
shopping centers e empreendimentos. Não podemos assegurar que seremos capazes de obter 
para nossas operações e novos empreendimentos as autorizações e licenças necessárias ou suas 
respectivas renovações tempestivamente. A falta ou o atraso na obtenção ou renovação de uma 
dessas autorizações ou licenças em tempo hábil ou a violação ou o não cumprimento de tais leis, 
regulamentos, licenças e autorizações, sanções administrativas, tais como imposição de multas, 
embargo e atraso de obras, cancelamento de licenças e revogação de autorizações, além de outras 
penalidades civis e criminais, que poderão nos afetar adversamente. 

Adicionalmente, as empresas dos setores de shopping centers e imobiliário estão sujeitas ao 
aumento de alíquotas existentes, à criação de novos tributos e à modificação do regime de 
tributação. Em particular, estamos sujeitos a mudanças na interpretação por autoridades fiscais da 
aplicabilidade sobre nossos negócios e operações de tributos e regimes de tributação, que podem 
nos afetar adversamente. Tais mudanças podem afetar a tributação e possíveis benefícios 
tributários decorrentes da distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio. 

A natureza dos negócios é sensível a fortes intervenções governamentais ou legislativas que podem 
restringir as atividades comerciais de um shopping center ou propriedade para locação, tais como: 
proibição de cobrança de estacionamento, aumento excessivo das alíquotas do IPTU ou de 
cobranças relacionadas ao aforamento de imóveis de nossa propriedade e edição de novas normas 
e de legislação proibitiva de determinadas cláusulas contratuais acordadas com os locatários. 
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Adicionalmente, o poder público pode editar novas normas mais rigorosas, adotar ou buscar 
interpretações mais restritivas das leis e regulamentos existentes, o que pode obrigar as empresas 
dos setores que atuamos a gastar recursos adicionais para se adequar a estas novas regras ou 
interpretações ou a abdicar de receitas e benefícios. Qualquer ação nesse sentido por parte do 
poder público poderá afetar de maneira negativa os negócios do setor e ter um efeito adverso sobre 
nossos resultados. 

Os contratos de locação no setor de shopping center  possuem características peculiares e 
podem gerar riscos à condução dos nossos negócios e  impactar de forma adversa nossos 
resultados operacionais. 

Os contratos de locação com os lojistas dos nossos shopping centers são regidos pela Lei de 
Locações, que geram determinados direitos ao locatário, como o direito do locatário à renovação 
compulsória do contrato de locação caso sejam preenchidos determinados requisitos previstos na 
referida lei. Nesse sentido, eventual renovação compulsória de contratos de locação pode causar 
efeito adverso para nós, quais sejam: (i) com relação ao mix de lojas: caso desejarmos desocupar 
o espaço ocupado por determinado locatário visando a renovar e/ou adaptar o mix de lojas dos 
nossos shopping centers, esta ação ficará prejudicada, uma vez que o locatário poderá ter obtido 
ordem judicial que o permita permanecer nos nossos shopping centers por um novo período 
contratual; e (ii) com relação à majoração do valor do aluguel: caso desejarmos, além da 
desocupação do espaço, a revisão do aluguel para valor maior, esta revisão deverá ocorrer no 
curso da ação judicial de renovação do contrato de locação, hipótese em que a definição do valor 
final do aluguel será fixado judicialmente. Dessa forma, os contratos de locação ficam sujeitos à 
interpretação do Poder Judiciário, podendo ocorrer, inclusive, a fixação de um aluguel inferior ao 
pago anteriormente pelo lojista, inclusive com a devolução de valores recebidos caso após a fixação 
de “aluguel provisório” pelo Poder Judiciário, caso este venha a definir aluguel inferior ao valor 
fixado provisoriamente. 

A renovação compulsória de contratos de locação e/ou a revisão judicial do aluguel pago por 
lojistas, se decididos contrariamente aos nossos interesses, podem afetar a condução dos nossos 
negócios e impactar de forma adversa nossos resultados operacionais. 

Adicionalmente, os contratos de locação do setor de shopping centers podem possuir uma cláusula 
de limitação territorial (cláusula de raio) que impede que um determinado lojista se instale em outro 
local dentro de um determinado raio fixado no contrato. 

Caso as autoridades concorrenciais brasileiras e/ou os tribunais brasileiros entendam que esse tipo 
de cláusula configure restrição excessiva à livre iniciativa e à livre concorrência, poderemos vir a 
ser obrigados a retirar esse tipo de cláusula dos contratos de locação e/ou a ter que pagar multas 
aos nossos inquilinos, o que poderia afetar a condução dos negócios e impactar de forma adversa 
nossos resultados operacionais. 

(i) riscos relacionados aos países estrangeiros ond e a Companhia atue: 

Não aplicável, pois a Companhia não tem operações em outros países que não o Brasil. 

(j) riscos relacionados a questões socioambientais 

A não observância das leis e regulamentos ambientai s pode resultar na obrigação de 
reparação de danos ambientais. 

A não observância das leis e regulamentos ambientais pode resultar na obrigação de repararmos 
danos ambientais e na aplicação de sanções de natureza penal, civil e administrativa, bem como 
de respondermos por prejuízos causados às comunidades localizadas no entorno dessas áreas, o 
que resultará em aumento de despesas, investimentos inesperados e risco à nossa reputação. 
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Considerando que a legislação ambiental e sua aplicação pelas autoridades brasileiras estão se 
tornando mais severas, poderemos incorrer em despesas de compliance ambiental. Ademais, as 
demoras ou indeferimentos, por parte dos órgãos ambientais licenciadores, na emissão ou 
renovação de licenças poderão prejudicar as nossas atividades. 

Para informações sobre a regulamentação ambiental à qual a Companhia está sujeita e os 
processos ambientais nas quais a Companhia é parte, veja os itens 7.5(b) e 4.3 deste Formulário 
de Referência, respectivamente. 
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Riscos de mercado 

Risco de taxas de juros 

O risco de taxas de juros relaciona-se com: 

• Possibilidade de variações no valor justo de seus empréstimos e financiamentos indexados 
a taxas de juros pré-fixadas, no caso de tais taxas não refletirem as condições correntes de 
mercado. A Companhia efetua o monitoramento constante desses índices. Até o momento 
não foi verificada a necessidade de contratar instrumentos financeiros de proteção contra o 
risco de taxas de juros; 

• Possibilidade de um movimento desfavorável nas taxas de juros, o que causaria um 
aumento nas despesas financeiras, em decorrência da parcela da dívida contratada a taxa 
de juros flutuantes; e 

• Possibilidade de variações no valor justo de suas propriedades para investimento, devido a 
reflexos de variações da taxa de juros nos indicadores de risco e retorno utilizados no 
cálculo da taxa de desconto, incluindo índice beta, risco país e premissas de inflação. A 
Companhia efetua o monitoramento constante desses índices. 

A Companhia apresentava um saldo de empréstimos, financiamentos e debêntures, no passivo 
circulante e não circulante, de R$2.733,7 milhões em 31 de dezembro de 2017, composto por 
empréstimos e financiamentos de R$1.742,9 milhões, e saldo a pagar de debêntures de R$990,8 
milhões. 

Risco de crédito inerente à prestação de serviços 

O risco está relacionado à possibilidade da Companhia e suas controladas computarem prejuízos 
derivados de dificuldades em cobrar os valores de aluguéis, venda de imóveis, cessão de direitos, 
taxas de administração e comissões de corretagens. 

Em 31 de dezembro de 2017 a companhia apresentava um saldo de contas a receber de R$356,2 
milhões, no ativo circulante e não circulante, composto principalmente por (i) locação no valor de 
R$196,6 milhões, (ii) cessão de direitos no valor de R$30,6 milhões, e (iii) venda de imóveis no 
valor de R$97,8 milhões. No período de doze meses encerrado em 31 de dezembro de 2017, a 
Companhia apresentou taxas médias de inadimplência bruta de 2,8% e de perda referente a receita 
de locação de 1,1%.  

Risco de crédito financeiro 

O risco está relacionado à possibilidade da Companhia e suas controladas computarem perdas 
derivadas da dificuldade de realização das aplicações financeiras de curto e longo prazo. 

A Companhia apresentava um saldo de caixa e equivalentes de caixa de R$39,8 milhões em 31 de 
dezembro de 2017, composto principalmente por saldos de caixa, depósitos em conta corrente e 
aplicações financeiras livres e resgatáveis, sem qualquer penalidade, sem prejuízo da receita 
reconhecida ou risco de variação significativa de seu valor. 

Adicionalmente, a Companhia apresentava R$856,2 milhões em cotas de fundos abertos 
administrados por instituições financeiras de primeira linha em 31 de dezembro de 2017, que 
também possuem liquidez imediata, apesar de classificados como contas de aplicações financeiras. 
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Análise de sensibilidade 

A Companhia entende que parte de seus passivos e ativos financeiros são atrelados à taxa de juros 
e indexadores que podem vir a sofrer variações representando um risco de mercado para a 
Companhia. 

No período encerrado em 31 de dezembro de 2017 os passivos e ativos financeiros da Companhia 
geraram um resultado financeiro líquido negativo de R$197,1 milhões. 

A Companhia entende que um aumento na taxa de juros, nos indexadores ou em ambos, pode 
ocasionar um acréscimo nas despesas financeiras, impactando negativamente o resultado 
financeiro da Companhia e resultados operacionais. Da mesma forma uma redução na taxa de 
juros, nos indexadores ou em ambos, pode ocasionar um decréscimo nas receitas financeiras 
também impactando negativamente o resultado financeiro da Companhia e resultados 
operacionais. 

Riscos relacionados a fatores macroeconômicos 

O Governo Federal exerceu e continua exercendo infl uência significativa sobre a economia 
brasileira. Essa influência, bem como as condições políticas e econômicas brasileiras, 
podem afetar adversamente as nossas atividades e o preço de mercado dos valores 
mobiliários de nossa emissão. 

O Governo Federal frequentemente intervém na economia brasileira e ocasionalmente realiza 
modificações significativas em suas políticas e normas. As medidas tomadas pelo Governo Federal 
para controlar a inflação, além de outras políticas e normas, frequentemente implicaram em 
alterações das taxas de juros, mudança das políticas fiscais, controle de preços, desvalorização 
cambial, controle de capital e limitação às importações, entre outras medidas. 

Nossas atividades, condição financeira, resultados operacionais, futuros negócios e o valor de 
mercado dos valores mobiliários de nossa emissão poderão ser afetados de maneira relevante por 
modificações nas políticas ou normas que envolvam ou afetem certos fatores, tais como: 

• política monetária e cambial; 

• taxas de juros; 

• mudanças nas regras e práticas contábeis; 

• políticas governamentais aplicáveis às nossas atividades, especialmente tributária; 

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

• inflação; 

• instabilidade social; 

• liquidez dos mercados financeiros e de capitais domésticos; 

• política fiscal; 

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

• outros acontecimentos políticos, sociais e econômicos que venham a ocorrer no Brasil ou 
que o afetem. 

A incerteza quanto à implementação de mudanças por parte do Governo Federal nas políticas ou 
normas que venham a afetar esses ou outros fatores no futuro pode contribuir para a incerteza 
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econômica no Brasil e para aumentar a volatilidade do mercado de valores mobiliários brasileiro e 
dos valores mobiliários emitidos no exterior por companhias brasileiras. 

A instabilidade cambial pode prejudicar a economia brasileira. 

Em decorrência de diversas pressões, o Real sofreu desvalorizações em relação ao Dólar e outras 
moedas ao longo das últimas quatro décadas. Durante todo esse período, o Governo Federal 
implementou diversos planos econômicos e utilizou diversas políticas cambiais, incluindo 
desvalorizações repentinas, pequenas desvalorizações periódicas, durante as quais a frequência 
dos ajustes variou de forma diária e mensal, sistemas de mercado de câmbio flutuante, controles 
cambiais e mercado de câmbio duplo. De tempos em tempos, houve flutuações significativas da 
taxa de câmbio entre o Real e o Dólar e outras moedas. Por exemplo, em 31 de dezembro de 2013, 
a taxa de câmbio entre o Real e o Dólar era de R$2,34 para cada dólar, R$2,66 em 31 de dezembro 
de 2014, R$3,96 em 31 de dezembro de 2015, R$3,26 em 31 de dezembro de 2016 e R$3,31 em 
31 de dezembro de 2017. Não se pode garantir que o Real não sofrerá depreciação ou apreciação 
em relação ao Dólar novamente. 

As desvalorizações do Real em relação ao Dólar podem criar pressões inflacionárias adicionais no 
Brasil e acarretar aumentos das taxas de juros, podendo afetar de modo negativo a economia 
brasileira como um todo e de forma particular os nossos resultados, uma vez que os consumidores 
de nossos shopping centers e de nossos empreendimentos imobiliários poderiam ser afetados e, 
consequentemente, deixariam de adquirir produtos em nossos shopping centers e/ou adquirir 
unidades de nossos empreendimentos imobiliários. Além disso, uma desvalorização significativa 
do Real pode afetar a nossa capacidade de arcar com os custos denominados em moeda 
estrangeira, caso existam e, consequentemente, causar um efeito adverso relevante nos nossos 
resultados operacionais. 

Como nossa operação está essencialmente vinculada ao desempenho do varejo, estamos expostos 
ao risco inflacionário, uma vez que este afeta a renda das famílias reduzindo o consumo. Além 
disso, a inflação também poderá aumentar o custo do endividamento da Companhia. Nos modelos 
de projeção utilizados para determinação de nossas estratégias, diferentes níveis de inflação são 
utilizados de modo a se estabelecer cenários para o desenvolvimento da Companhia. 

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

Historicamente, o Brasil registrou altas taxas de inflação e, consequentemente, adotou políticas 
monetárias que resultaram em uma das maiores taxas reais de juros do mundo. De acordo com o 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, publicado pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística - IBGE, as taxas de inflação de preços no Brasil foram de 5,91% em 2013, 
6,41% em 2014, 10,67% em 2015, 6,29% em 2016 e 2,95% em 2017. No mesmo sentido, entre os 
anos de 2013 e 2017, a taxa SELIC variou entre 7,00% e 14,25% ao ano, sendo mantida em 14,25% 
ao ano entre 30 de julho de 2015 e 19 de outubro de 2016, e encerrando os anos de 2016 em 
13,75% e 2017 em 7,00% ao ano. 

As medidas do Governo Federal para controlar a inflação, principalmente por meio do Banco 
Central do Brasil, incluíam, com frequência, a manutenção de uma política monetária rigorosa com 
altas taxas de juros, restringindo, desta forma, a disponibilidade de crédito e o crescimento 
econômico do Brasil. Quaisquer aumentos significativos nas taxas de juros poderão elevar o custo 
dos nossos empréstimos e ter um impacto significativo sobre nossas despesas financeiras e 
resultados operacionais. Quaisquer aumentos significativos nas taxas de juros podem ainda ter um 
impacto negativo no consumo da população e no potencial volume de vendas de nossos lojistas, 
afetando assim o desempenho de ativos existentes e a viabilidade de novos projetos. 
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A variação das taxas de juros demonstra ter uma alta correlação negativa com o preço de mercado 
dos valores mobiliários de emissão da Companhia. Variações na taxa de juros podem levar a uma 
perda substancial ou total dos investimentos em valores mobiliários de emissão da Companhia. 

Acontecimentos e mudanças na percepção de riscos em  outros países, sobretudo em 
economias desenvolvidas, podem prejudicar o preço d e mercado dos valores mobiliários 
globais, dentre eles o preço de mercado dos valores  mobiliários de nossa emissão. 

O valor de mercado de valores mobiliários de emissão de companhias brasileiras é influenciado, 
em diferentes graus, pelas condições econômicas e de mercado de outros países, inclusive 
economias desenvolvidas e emergentes. A reação dos investidores aos acontecimentos nesses 
outros países pode causar um efeito adverso sobre o valor de mercado dos valores mobiliários das 
companhias brasileiras. Crises em outros países de economia emergente ou políticas econômicas 
diferenciadas podem reduzir o interesse dos investidores nos valores mobiliários das companhias 
brasileiras, incluindo os valores mobiliários de nossa emissão, o que poderia prejudicar o preço de 
mercado das ações de nossa emissão. 

Adicionalmente, uma crise financeira, principalmente nos Estados Unidos e/ou Europa, podem 
afetar a economia mundial, gerando diversos reflexos, que direta ou indiretamente afetam o 
mercado acionário e a economia do Brasil, tais como oscilações nas cotações de valores mobiliários 
de companhias abertas, falta de disponibilidade de crédito, desaceleração generalizada da 
economia mundial, instabilidade cambial e pressão inflacionária, dentre outros, que podem, direta 
ou indiretamente, ter um efeito adverso sobre nós. 

Incertezas sobre o cenário econômico e a volatilida de no Brasil,  bem como a percepção 
dessas condições no mercado financeiro, podem afeta r adversamente os nossos negócios, 
os resultados de nossas operações e o preço de nego ciação de nossas ações ordinárias. 

Afetado pela recente instabilidade econômica e política, entre outros fatores, o Brasil tem 
enfrentado várias dificuldades econômicas ao longo dos últimos anos, incluindo o aumento das 
taxas de desemprego, diminuição da confiança do consumidor e das empresas, diminuição da 
produção industrial, déficit das contas primárias do governo federal, encolhimento do produto 
interno bruto, aumento da inflação, crescentes incertezas com relação às decisões do Congresso 
Nacional e a depreciação e volatilidade significativas do real. Além disso, o contexto de 
investigações envolvendo o governo brasileiro têm afetado e continuam afetando a confiança de 
investidores e do público em geral, resultando em desaceleração econômica e aumento da 
volatilidade nos valores mobiliários emitidos por companhias brasileiras. Tais incertezas, bem como 
a percepção dessas condições no mercado financeiro, podem afetar adversamente os negócios da 
Companhia e o preço de mercado dos seus valores mobiliários. 

Qualquer outro rebaixamento na classificação de cré dito do Brasil poderia aumentar a 
percepção de risco dos investimentos e, como result ados, aumentar o custo de futuras 
emissões de dívidas e afetar adversamente o preço d e negociação de nossas ações 
ordinárias  

Os ratings de crédito afetam a percepção de risco dos investimentos e, como resultado, os 
rendimentos necessários nas futuras emissões de dívida no mercado de capitais. Agências de 
classificação avaliam regularmente o Brasil e seus ratings soberanos, tendo como base diversos 
fatores, incluindo tendências macroeconômicas, condições físicas e orçamentárias, métricas de 
endividamento e a perspectiva de mudanças em quaisquer desses fatores. 

As agências de rating começaram a revisar a classificação de rating de crédito soberano do Brasil 
em setembro de 2015. Subsequentemente, o Brasil perdeu sua condição de grau de investimento 
nas três principais agências de rating.  
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4.2 - Descrição dos principais riscos de mercado

A Standard & Poor’s, em setembro de 2015, reduziu o rating de crédito soberano brasileiro em 
moeda estrangeira de “BBB- (perspectiva negativa)” para “BB+ (perspectiva negativa)” e, 
posteriormente em fevereiro de 2016, reduziu-o para “BB (perspectiva negativa)”, mantendo sua 
perspectiva negativa sobre o rating, citando uma situação de crédito pior desde o primeiro 
rebaixamento.  

A Fitch, em dezembro de 2015, rebaixou a classificação de crédito soberano do Brasil de “BBB- 
(perspectiva negativa)” para “BB+ (perspectiva negativa)”, abaixo do grau de investimento, citando 
a rápida expansão de déficit orçamentário do país e a recessão em nível pior do que o esperado. 
Em maio de 2016 a Fitch reduziu a classificação de crédito de “BB+ (perspectiva negativa)” para 
“BB (perspectiva negativa)”, mantendo a perspectiva negativa, indicando que novos rebaixamentos 
podem ser feitos.  

A Moody’s, em dezembro de 2015, colocou os ratings de emissão e de títulos Baa3 do Brasil em 
revisão para rebaixamento e, em fevereiro de 2016, rebaixou os ratings de emissão e de títulos 
para abaixo do grau de investimento, em “Ba2 (perspectiva negativa)”, citando a perspectiva de 
uma maior deterioração nos indicadores de dívida brasileiro, considerando um ambiente de baixo 
crescimento e com dinâmicas políticas desafiadoras.  

Como resultado, o Brasil perdeu seu status de grau de investimento nas três grandes agências de 
rating e, consequentemente, os preços de negociação de valores mobiliários dos mercados de 
dívida e de ações brasileiro foram afetados pelas revisões do rating soberano. Um prolongamento 
dos impactos da recessão brasileira ocorrida ao longo de 2015 e 2016,  podem levar a novos 
rebaixamentos dos ratings. 

Rating de crédito corporativo da Companhia 

Em fevereiro de 2016, a Standard & Poor’s, em consequência da redução do rating soberano do 
país e de acordo com os limites de sua metodologia de rating, reduziu o rating de crédito corporativo 
da Companhia em moeda estrangeira de “BBB- (perspectiva negativa)” para “BB+ (perspectiva 
negativa)”, um degrau acima do rating soberano naquela data que estava em “BB (perspectiva 
negativa)” e abaixo do grau de investimento.  

Em dezembro de 2017, a Standard & Poor’s reafirmou o rating de crédito corporativo da Companhia 
em moeda estrangeira “BB+ (perspectiva negativa)”, um degrau acima do rating soberano e abaixo 
do grau de investimento naquela data. Na mesma data, a Standard & Poor’s retirou os ratings dessa 
escala a pedido da Companhia. 

Qualquer futuro rebaixamento de ratings de crédito soberano brasileiro poderá aumentar a 
percepção de risco dos investimentos e, como resultado, aumentar o custo de futuras emissões de 
dívida e afetar adversamente o preço de negociação de nossas ações ordinárias. 

Um prolongamento na atual recessão brasileira ou um a deterioração do cenário 
macroeconômico Brasileiro pode reduzir drasticament e a procura por novos lançamentos 
imobiliários, afetando adversamente nossa receita e  resultados com a venda de novos 
empreendimentos 

A rápida expansão de déficit orçamentário do país e a recessão em nível pior do que o esperado 
no Brasil afetou diretamente a venda de imóveis no país, que segundo a Associação Brasileira das 
Incorporadoras Imobiliárias (ABRAINC) em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas (FIPE), apresentou redução de 8,0% no volume de vendas de 2016 em comparação 
a 2015. Apesar da melhora em 2017, que apresentou vendas 6,2% superiores a 2016, diminuímos 
o ritmo de lançamentos de empreendimentos imobiliários para venda, afetando adversamente 
nossa receita com venda de imóveis e, por consequência, os nossos resultados. 
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4.3 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos e relevantes

 

A Companhia é parte em processos administrativos e judiciais no desenvolvimento normal de suas 
atividades. Tais processos dizem respeito principalmente a demandas de natureza tributária, 
trabalhista, cível e administrativa. As provisões da Companhia são registradas conforme os 
regramentos contábeis, sendo constituídas provisões para processos avaliados por seus 
consultores jurídicos como processo com chance de perda provável. 

Em 31 de dezembro de 2017, o valor total envolvido nos processos com chance de perda possível 
e provável era de aproximadamente R$70,5 milhões (R$66,6 milhões em 31 de dezembro de 2016), 
dos quais aproximadamente R$12,9 milhões se encontravam provisionados pela Companhia 
(R$13,2 milhões em 31 de dezembro de 2016). 

Foram considerados como processos individualmente relevantes, para os fins deste item 4.3 do 
Formulário de Referência, (i) processos com valor individual igual ou superior a R$ 8,0 milhões, o 
que equivale a aproximadamente 1% do EBITDA acumulado da Companhia para o período de doze 
meses encerrado em 31 de dezembro de 2017; e (ii) processos que possam vir a impactar 
adversamente as estratégias da Companhia de forma relevante. 

A Companhia apresenta a seguir uma breve descrição dos processos mais relevantes em que figura 
como parte, segregados por sua natureza. 

Processos de Natureza Tributária 

Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia figurava no polo passivo em processos administrativos 
e judiciais de natureza tributária. Estes processos versam, principalmente, sobre tributação de 
determinadas receitas para fins de PIS, cobrança de ITBI decorrente de operações de incorporação 
total de empresas que detinham imóveis e débitos de IPTU e ISS. 

De acordo com a análise dos advogados externos da Companhia, em 31 de dezembro de 2017, o 
valor total envolvido nos processos de natureza tributária com chance de perda provável e possível 
era de aproximadamente R$29,5 milhões (R$21,5 milhões em 31 de dezembro de 2016), dos quais 
R$0,3 milhão se encontravam provisionados (R$1,5 milhão em 31 de dezembro de 2016). 

A Companhia também possui um processo administrativo que versa sobre contribuições 
previdenciárias. A Fiscalização lavrou auto de infração exigindo contribuições previdenciárias sobre 
valores referentes ao plano de stock options da Companhia. A decisão de primeira instância foi 
desfavorável e a Companhia interpôs recurso. Na data da apresentação deste Formulário de 
Referência, o recurso ainda se encontra pendente de julgamento. 

Em 31 de dezembro de 2017 a Companhia não era parte em nenhum processo de natureza 
tributária considerado individualmente relevante, exceto pelos processos envolvendo ITBI que 
estão descritos no item 4.6 abaixo.  

Para informações sobre processos de natureza tributária repetitivos ou conexos, baseados em fatos 
e causas jurídicas semelhantes, veja o item 4.6 deste Formulário de Referência.  

Processos de Natureza Cível e Administrativa 

Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia era parte no polo passivo em processos cíveis e 
administrativos. Estes processos versam, principalmente, sobre pedidos de indenização por danos 
materiais e morais, de obrigação de fazer e de rescisão de contrato, renovação de contratos de 
locação, revisão de alugueis, distratos imobiliários e questões de consumo. 

De acordo com a análise dos advogados externos da Companhia, em 31 de dezembro de 2016, o 
valor total envolvido nos processos com chance de perda possível e provável era de 
aproximadamente R$21,5 milhões, dos quais aproximadamente R$8,4 milhões se encontravam 
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4.3 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos e relevantes

provisionados. Em 31 de dezembro de 2017, o valor total envolvido nos processos com chance de 
perda possível e provável era de aproximadamente R$19,1 milhões, dos quais aproximadamente 
R$8,6 milhões se encontravam provisionados. 

Dentre os processos de natureza cível e administrativa individualmente relevantes para a 
Companhia, em 31 de dezembro de 2017, destaca-se em razão do valor e/ ou de seu objeto o 
seguinte: 

 

Processo nº 0116842 -98.2017.4.02.5101 

a. juízo Judiciária Federal 

b. Instância 1ª 

c. data de instauração 11/05/2017 

d. partes no processo MULTIPLAN GREENFIELD III EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. (Autor) 
UNIÃO FEDERAL (Ré) 

e. valores, bens ou direitos 
envolvidos R$ 14.831.447,55 

f. principais fatos Trata-se de ação anulatória interposta para que seja reconhecida a nulidade da multa 
imposta pela União com base no art. 3º, §5º, do Decreto-Lei n.º 2.398/87 (multa pela 
não observância do prazo para recolhimento do laudêmio devido em determinada 
transferência onerosa de imóvel da União). 
 
Em 11.05.2017 distribuímos a ação. Em 19.05.2017 foi proferido despacho 
determinando a citação da União para posterior análise do pedido liminar. Em 
17.07.2017 a União apresentou sua contestação. Em 15.08.2017 foi proferida 
decisão indeferindo o pedido liminar requerido pela Multiplan, reconhecendo a 
probabilidade do direito, porém a ausência de perigo de dano e determinando a 
apresentação de réplica. Em 30.08.2017 apresentamos nossa réplica. Em 
01.09.2017 a União apresentou petição requerendo o reconhecimento da 
competência do juízo do processo n. 0009633-12.2013.4.02.5101 para julgamento 
do feito. Em 04.09.2017 a Multiplan interpôs agravo de instrumento contra decisão 
que indeferiu a liminar. Em 12.09.2017 foi proferida decisão que negou o pedido de 
tutela recursal no agravo de instrumento interposto pela Multiplan. Em 04.10.2017 foi 
juntado agravo interno interposto pela Multiplan. Em 11.10.2017 foi proferido 
despacho determinando a intimação da União para apresentação de contrarrazões. 
Em 17.10.2017 foram juntadas as contrarrazões. Em 30.01.2018 apresentamos 
manifestação no processo principal noticiando a revisão da multa de ofício, bem 
como a ameaça de inscrição do valor na dívida ativa, requerendo a concessão da 
antecipação da tutela para que a União se abstenha de cobrar o valor e inscrever a 
empresa em dívida ativa. Em 05.02.2018 foi proferida decisão deferindo a 
antecipação da tutela. Em 07.02.2018 a União opôs embargos de declaração. Em 
08.02.2018 apresentamos nossa resposta aos embargos e foi proferida decisão 
desacolhendo os mesmos e determinando a apresentação de alegações finais. Em 
23.02.2018 apresentamos nossas razões finais. Em 09.03.2018 foi publicada decisão 
que reconheceu a perda do objeto do agravo de instrumento. 

g. chance de perda 
(provável, possível ou 
remota) 

Possível 

h. análise do impacto em 
caso de perda 

Na pior das hipóteses, a multa deverá ser reduzida com a incidência do percentual 
de 0,05% sobre o valor do terreno, conforme redação do art. 3º, §5º, do Decreto-Lei 
n.º 2.398/87 estabelecida pela Lei nº 13.240/2015 e limitada ao percentual máximo 
de 20% da obrigação principal. 
No caso, a redução se mostra essencial ao menos para adequar a multa imposta às 
modificações de redação do §5º do art. 3º do Decreto-Lei nº 2.398/87. Afinal, a União 
aplicou, de forma equivocada e retroativa, o percentual majorado pela Medida 
Provisória nº 759/2016, de 0,5% do valor do terreno por mês. 

 

Para informações sobre processos de natureza cível repetitivos ou conexos, baseados em fatos e 
causas jurídicas semelhantes, veja o item 4.6 deste Formulário de Referência.  

 

Processos de Natureza Trabalhista 
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4.3 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos e relevantes

Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia figurava no polo passivo em reclamações trabalhistas. 
De maneira geral, os processos trabalhistas versam sobre horas extras, adicional de insalubridade, 
reconhecimento de vínculo empregatício, diferenças de verbas rescisórias, entre outros pedidos de 
praxe. 

De acordo com a análise dos advogados externos da Companhia, em 31 de dezembro de 2017, o 
valor total envolvido nos processos com chance de perda possível e provável era de 
aproximadamente R$21,9 milhões (R$23,5 milhões em 31 de dezembro de 2016), dos quais R$4,0 
milhões se encontram totalmente provisionados (R$3,2 milhões 31 de dezembro de 2016). 

Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia não era parte em nenhum processo de natureza 
trabalhista considerado individualmente relevante. 
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4.3 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos e relevantes

4.3.1 – Valor total provisionado dos processos desc ritos no item 4.3 

 

Em 31 de dezembro de 2017, o valor total provisionado pela Companhia com relação aos processos 
descritos no item 4.3 deste Formulário de Referência era de aproximadamente R$12,9 milhões. 

As provisões da Companhia são registradas conforme os regramentos contábeis, sendo 
constituídas provisões para processos avaliados por seus consultores jurídicos como processo com 
chance de perda provável. 
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4.4 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos cujas partes contrárias sejam

administradores, ex-administradores, controladores, ex-controladores ou investidores
 

 

Na data de apresentação deste Formulário de Referência, não havia processos judiciais, 
administrativos ou arbitrais não sigilosos nos quais a Companhia ou controladas fossem parte, 
tendo como partes contrárias administradores, ex-administradores, controladores, ex-controladores 
ou investidores da Companhia ou de suas controladas. 
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4.4 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos cujas partes contrárias sejam

administradores, ex-administradores, controladores, ex-controladores ou investidores
4.4.1 – Valor total provisionado dos processos desc ritos no item 4.4 

Na data de apresentação deste Formulário de Referência, não havia processos judiciais, 
administrativos ou arbitrais não sigilosos nos quais a Companhia ou controladas fossem parte, 
tendo como partes contrárias administradores ou ex-administradores, controladores ou ex-
controladores ou investidores da Companhia ou de suas controladas. 
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4.5 - Processos sigilosos relevantes

 

Até a data deste Formulário de Referência, não há processos sigilosos relevantes em que a 
Companhia seja parte. 
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4.6 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos, não sigilosos
e relevantes em conjunto

 

Foram considerados como processos relevantes para os fins deste item 4.6 do Formulário de 
Referência, processos com mesma causa de pedir que (i) conjuntamente tenham valor igual ou 
superior a R$ 8,0 milhões, o que equivale a aproximadamente 1% do EBITDA consolidado da 
Companhia para o período de doze meses encerrado em 31 de dezembro de 2017, (ii) representem 
riscos ao atingimento de estratégias relevantes da Companhia, ou (iii) representem riscos jurídicos 
relacionados à discussão da validade de cláusula estatutárias. 

Processos de Natureza Tributária 

Em 31 de dezembro de 2016, a Companhia figurava como parte no polo passivo em processos 
conexos versando sobre a cobrança de PIS sobre vendas e locações, nos termos da Lei nº 
9.718/98, cujo valor provisionado totalizava R$1,2 milhão. Os recolhimentos inerentes a esse tributo 
foram calculados de acordo com a legislação vigente à época e depositados judicialmente. 

A referida provisão compreendia somente os valores de PIS incidentes sobre as receitas de aluguel, 
considerando as decisões favoráveis, transitadas em julgado, obtidas nestas ações em relação à 
incidência das contribuições sobre outras receitas. A Companhia apresentou judicialmente pedidos 
para conversão em renda dos depósitos referentes à parcela provisionada e o levantamento dos 
demais valores, tendo sido liquidado o seu pedido em março de 2017. Dessa forma, a provisão foi 
baixada contra parcela do valor depositado. 

Além disso, em 31 de dezembro de 2017 a Companhia discutia a cobrança de ITBI referente às 
operações de incorporação total de empresas detentoras de imóveis. As discussões sobre a 
incidência do referido imposto se concentram nos Municípios de São Paulo (valor histórico de R$6,2 
milhões), Belo Horizonte (valor histórico de R$5,5 milhões) e em Brasília (valor histórico de R$1,7 
milhão). Em todos os casos a Companhia requer o reconhecimento da não incidência do ITBI com 
base nas disposições do artigo 37, parágrafo 4º, do Código Tributário Nacional.  

As discussões de Brasília obtiveram decisões desfavoráveis em primeira e segunda instância. Em 
outubro de 2017, foi realizado depósito integral do crédito tributário referente a este débito, a fim de 
que seja mantida a suspensão da exigibilidade do crédito tributário durante o trâmite das execuções 
fiscais enquanto aguarda-se o julgamento no STF. Em São Paulo, foram ajuizadas quatro 
execuções fiscais que ainda não foram objeto de julgamento.  

Em Belo Horizonte, das quatro discussões, três seguem em via administrativa aguardando 
apreciação de análise dos recursos apresentados em primeira instância. Em dezembro de 2016, a 
Companhia obteve decisão desfavorável em segunda instância em um de seus processos, que se 
encontra em elaboração de medida judicial. Em todos os processos sobre ITBI as chances de perda 
são classificadas como possíveis.  

Processos de Natureza Cível e Administrativa 

Os consultores jurídicos da Companhia avaliaram como probabilidade de perdas prováveis alguns 
processos judiciais relacionados a distratos imobiliários, os quais totalizavam R$ 6,2 milhões em 31 
de dezembro de 2017. 

O saldo remanescente das provisões cíveis refere-se a diversas causas de pequeno valor, movidas 
contra os shopping centers nos quais a Companhia possui participação. 

Processos de Natureza Trabalhista 

Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia não era parte em processos de natureza trabalhista, 
repetitivos ou conexos, não sigilosos e considerados relevantes em conjunto. 
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4.6 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos, não sigilosos
e relevantes em conjunto
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4.6 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos, não sigilosos
e relevantes em conjunto

4.6.1 – Valor total provisionado dos processos desc ritos no item 4.6 

Em 31 de dezembro de 2017, o valor total provisionado pela Companhia com relação aos processos 
descritos no item 4.6 deste Formulário de Referência era de aproximadamente R$6,2 milhões. 

As provisões da Companhia são registradas conforme os regramentos contábeis, sendo 
constituídas provisões para processos avaliados por seus consultores jurídicos como processo com 
chance de perda provável. 
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4.7 - Outras contingências relevantes

 

Na data de apresentação deste Formulário de Referência, não havia outras contingências cujos 
elementos em 31 de dezembro de 2017 permitiam determinar sua relevância que não estejam 
descritas nos itens 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6. 
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4.8 - Regras do país de origem e  do país em que os valores mobiliários estão custodiados

 

 

(a) restrições impostas ao exercício de direitos po líticos e econômicos 

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia possui sede no Brasil e seus valores mobiliários 
encontram-se custodiados no país. 

(b) restrições à circulação e transferência dos val ores mobiliários 

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia possui sede no Brasil e seus valores mobiliários 
encontram-se custodiados no país. 

(c) hipóteses de cancelamento de registro, bem como  os direitos dos titulares de valores 
mobiliários nessa situação 

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia possui sede no Brasil e seus valores mobiliários 
encontram-se custodiados no país. 

(d) Hipóteses em que os titulares de valores mobili ários terão direito de preferência na 
subscrição de ações, valores mobiliários lastreados  em ações ou valores mobiliários 
conversíveis em ações, bem como das respectivas con dições para o exercício desse direito, 
ou das hipóteses em que esse direito não é garantid o, caso aplicável 

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia possui sede no Brasil e seus valores mobiliários 
encontram-se custodiados no país. 

(e) outras questões do interesse dos investidores 

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia possui sede no Brasil e seus valores mobiliários 
encontram-se custodiados no país. 
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5.1 - Política de gerenciamento de riscos

(a) Política formalizada de gerenciamento de riscos  

Na data da apresentação deste Formulário de Referência, a Companhia não possui uma política 
específica de gerenciamento de riscos, adotando um conjunto de manuais, regras e procedimentos 
desenvolvidos para mitigar ou controlar os riscos relacionados aos seus diversos processos 
operacionais. Tais iniciativas têm apresentando resultados consistentes ao longo dos últimos 
exercícios. Não obstante, novas avaliações e testes de aderência vêm sendo aprimorados com o 
propósito de acompanhar as mudanças e evoluções naturais de cada procedimento. Na área de 
Compliance, as regras vêm recebendo atualizações através de programas voltados à 
disseminação, implementação de ferramenta de E-learning, treinamentos aos funcionários e 
melhora no sistema de cadastro de terceiros. 

Não obstante, em 2018,  a Companhia contratou consultoria da KPMG com o objetivo de implantar 
uma Política formalizada de gerenciamento de riscos.  

O escopo do trabalho da consultoria envolve:  

(i) a estruturação de um processo permanente de gestão de riscos, 

(ii) a geração de conteúdo com o levantamento do portfólio atualizado dos principais riscos 
associados as estratégias e aos processos da Companhia,  

(iii) a priorização dos riscos estratégicos e operacionais a serem tratados e monitorados. 

 

(b) Objetivos e estratégias da política de gerencia mento de riscos 

(i) Riscos para os quais se busca proteção 

Entre os principais riscos para os quais se busca proteção temos: (i) falhas nos processos padrões 
e de rotina dos sistemas de tecnologia da informação, (ii) danos materiais à imagem dos nossos 
shopping centers, (iii) falhas na execução de nossa estratégia de negócio, (iv) aumento da 
inadimplência, dificuldades na revisão dos valores dos aluguéis e aumento de vacância, (v) riscos 
patrimoniais e riscos de responsabilidade civil dos shopping centers e torres comerciais em 
operação, e (vi) risco de engenharia na execução de empreendimentos. 

Eventos externos e fortuitos são protegidos e/ou remediados de acordo com suas características. 

(ii) Instrumentos utilizados para proteção 

Entre os principais instrumentos utilizados para proteção temos: (i) avaliação constante dos 
processos padrões e de rotina dos sistemas de tecnologia da informação, através de avaliações e 
testes, e utilização de um sistema integrado de gestão empresarial (Enterprise Resource Planning, 
ou ERP) com políticas de controle, de rastreabilidade e de aprovações com níveis diferenciados, 
além de relatórios gerenciais que suportam a visualização dos processos internos, (ii) utilização de 
uma equipe de gestão de crise – formada por integrantes da administração do shopping center, da 
assessoria de imprensa e da direção da Companhia - que aplicará as regras de gestão de crise da 
Companhia com o objetivo de minimizar os possíveis impactos materiais e imateriais causados por 
incidentes que podem ocorrer em seu interior e podem causar danos aos seus consumidores, 
frequentadores e à imagem dos nossos shopping centers, (iii) realização de comitês estratégicos, 
(iv) realização de reuniões semanais da diretoria, realização de comitês de comercialização, e 
utilização de relatórios de acompanhamento, (v) contratação de apólices de seguro para cada 
empreendimento, sendo uma que assegura riscos patrimoniais e uma que assegura riscos de 
responsabilidade civil geral, e (vi) contratação de apólices de seguro para as obras de expansão, 
revitalização, readequação ou construção. 
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5.1 - Política de gerenciamento de riscos

(iii) Estrutura organizacional de gerenciamento de riscos 

A Companhia adota uma estrutura organizacional como modelo de governança e base para seu 
gerenciamento de riscos, a qual contempla, entre outros aspectos, segregação de funções, 
decisões colegiadas, atribuições de alçadas, monitoramento contínuo, classificação, tratamento, 
necessidade de redundância, conforme descrito abaixo: 

• Colaboradores que atuam diretamente na operação e na condução dos negócios da 
Companhia: são responsáveis por identificar os riscos e garantir o fluxo de informações 
inerentes ao seu gerenciamento para seus superiores hierárquicos, tomando as medidas 
preventivas e mitigadoras que estejam ao seu alcance. 

• Área de Compliance: subordinada diretamente ao CEO, tem como principais 
responsabilidades: (i) revisão periódica de processos internos; (ii) desenvolvimento de políticas 
mais rígidas de controle e cumprimento dos procedimentos e regras internas; (iii) execução de 
auditorias e testes de aderência; (iv) acompanhamento das políticas de alçada; (v) 
disseminação da cultura de Compliance; (vi) criação de controles e testes para garantir a 
adequação às regras estabelecidas pelas Leis 12.846/13 (Lei Anticorrupção) e 9.613/1998 (Lei 
de Lavagem de Dinheiro), suas respectivas regulamentações e alterações, e demais 
legislações pertinentes, inclusive no que tange ao combate à corrupção e à vedação à prática 
de qualquer ato lesivo à administração pública, nacional ou estrangeira, alinhadas com 
programas de ética do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da 
União (“CGU”); (vii) contingenciamento para operações não financeiras; (viii) treinamento e E-
learning; e (ix) reporte à administração sobre os resultados da gestão de riscos. 

• Diretoria: com o auxílio e o direcionamento da área de Compliance, os diretores executivos 
são responsáveis pela administração dos riscos relacionados às suas unidades 
organizacionais, disseminando e acompanhando a aplicação dos procedimentos de 
gerenciamento de riscos no âmbito de suas respectivas áreas, através de revisão de 
orçamentos, indicadores de desempenho, controles físicos e processamento de dados.  

• Conselho de Administração: os membros do Conselho de Administração se reúnem 
periodicamente para discutir as estratégias de negócio da Companhia e se atualizar sobre os 
resultados financeiros e os projetos em andamento, o que lhes permite avaliar e supervisionar 
a adequação das práticas de gerenciamento de riscos da Companhia. 

• Auditoria Externa: o auditor independente contribui para o gerenciamento de riscos da 
Companhia através da revisão de suas informações financeiras e da elaboração de relatórios 
com sugestões de aprimoramentos dos controles internos da Companhia. 

 

(c) Adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da 
efetividade da política adotada. 

A Companhia entende que sua estrutura operacional de controle interno está adequada, através da 
utilização de testes de aderência para as operações mais críticas. Não obstante, periodicamente 
são efetuados ajustes que visam aprimorar a qualidade dos controles, das informações, da 
operação e dos parâmetros utilizados nesses processos. 
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5.2 - Política de gerenciamento de riscos de mercado

 

 (a) Política formalizada de gerenciamento de risco s de mercado 

Na data de apresentação deste Formulário de Referência, a Companhia não possui uma política 
formalizada de gerenciamento de riscos de mercado. Entretanto a Companhia, através de seus 
departamentos financeiro e de planejamento, realiza o monitoramento contínuo desses riscos.  

 

(b) Objetivos e estratégias da política de gerencia mento de riscos de mercado 

(i) Riscos de mercado para os quais se busca proteç ão 

A Companhia monitora e estuda os principais fatores de risco de mercado inerentes à sua atividade. 
Esses fatores estão ligados (i) a volatilidade das taxas de juros e inflação no mercado local, as 
quais podem afetar o resultado financeiro da Companhia e o cálculo de valor justo de suas 
propriedades, (ii) a volatilidade das taxas de câmbio que podem afetar eventuais obrigações não 
recorrentes em moeda estrangeira; (iii) o risco de crédito de seus clientes; e (iv) o risco de crédito 
relacionado a aplicação de seus recursos de caixa e equivalentes de caixa. 

(ii) Estratégia de proteção patrimonial ( hedge) 

A Companhia tem como principais estratégias de proteção patrimonial em relação aos riscos de 
mercado: (a) a compatibilização de forma significativa entre seus ativos e passivos financeiros, 
alinhando prazos, custos, indexação, moedas e outros; (b) a pulverização de suas receitas e de 
seus recebíveis entre as diferentes propriedades da Companhia e os diferentes segmentos do 
varejo decorrentes do sortimento das lojas; (c) a aplicação da liquidez de forma conservadora, em 
investimentos de liquidez imediata e de baixo risco de crédito. 

 (iii) Instrumentos utilizados para proteção patrimo nial ( hedge) 

Com base nos sistemas existentes e na integração com o planejamento estratégico, o 
departamento financeiro constantemente monitora a liquidez da Companhia conduzindo as 
atividades de captação e aplicação de recursos de acordo com as estratégias da Companhia.  

Até a data deste Formulário de Referência a Companhia entende não ter sido necessária a 
utilização de nenhum instrumento financeiro para proteção patrimonial (hedge).  

 

 (iv) parâmetros utilizados para proteção patrimonia l (hedge) 

Não aplicável pois a Companhia não utiliza nenhum instrumento financeiro para proteção 
patrimonial (hedge). 

 (v) se o emissor opera instrumentos financeiros com  objetivos diversos de proteção 
patrimonial ( hedge) e quais são esses objetivos. 

Não aplicável pois a Companhia não utiliza nenhum instrumento financeiro com objetivos diversos 
de proteção patrimonial (hedge). 

 

(vi) estrutura organizacional de controle de gerenc iamento de riscos de mercado 

Este trabalho é realizado pelo departamento financeiro da Companhia, que coordena e controla o 
gerenciamento de riscos de mercado, de forma compartilhada com o departamento de 
planejamento e a alta administração da Companhia. 
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5.2 - Política de gerenciamento de riscos de mercado

 

(c) Adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da 
efetividade da política adotada. 

A Companhia entende que sua estrutura operacional e controles internos estão adequados. Não 
obstante, periodicamente podem ser efetuados ajustes que visem a aprimorar a efetividade da 
estrutura e dos controles. 
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5.3 - Descrição dos controles internos

 

(a) Principais práticas de controles internos e o g rau de eficiência de tais controles, 
indicando eventuais imperfeições e as providências adotadas para corrigi-las 

A Administração é responsável pelo estabelecimento e manutenção de controles internos 
adequados relativos aos relatórios financeiros da Companhia. O sistema de controle interno da 
Companhia foi elaborado para promover de forma razoável e em todos os aspectos relevantes a 
confiabilidade dos relatórios financeiros e a preparação das demonstrações financeiras para 
divulgação externa, conforme Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS) e também de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BRGAAP), considerando a orientação 
OCPC 04 sobre aplicações da ICPC 02, emitidas pelo CPC e aprovadas pela CVM e pelo CFC. 

Não obstante, devido às limitações inerentes e apesar da segregação de funções na Companhia, 
os controles internos sobre os relatórios financeiros podem não ser capazes de prevenir ou 
detectar todos os erros. Além disso, as projeções sobre qualquer avaliação de efetividade para 
períodos futuros estão sujeitas ao risco de que os controles podem se tornar inadequados ou 
obsoletos devido a mudanças nas condições existentes. 

Para minimizar tais riscos, a Companhia utiliza o sistema integrado de gestão empresarial SAP 
ERP.  Adicionalmente, a Companhia vem atualizando e implementando novas funcionalidades do 
SAP, com o objetivo de promover maior eficiência, transparência e autonomia para os seus 
gestores. 

A Companhia possui ainda uma política de alçadas, destacando-se o Regulamento para 
Contratação e Aprovação de Pagamentos Relevantes, que estabelece as diretrizes, 
responsabilidades e procedimentos a serem observados pelos colaboradores para realização de 
despesas, desembolsos, pagamentos e/ou assunção de obrigações acima de determinados 
valores. 

Com base na avaliação da Administração da Companhia, concluiu-se que, no exercício findo em 
31 de dezembro de 2017, a Companhia mantinha controles internos adequados sobre os 
relatórios financeiros, sem identificação de deficiências significativas. 

 

(b) Estruturas organizacionais envolvidas 

A Companhia entende que é de suma importância alocar uma equipe à preparação das 
informações financeiras e ao cumprimento das normas internacionais de contabilidade IFRS, 
incluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as orientações e as 
interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovados pela 
CVM e pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 

Por esse motivo, a Contabilidade, com o suporte das áreas de Compliance, Fiscal, Planejamento, 
Financeiro e Jurídico, é responsável por elaborar as demonstrações financeiras, às quais são 
devidamente aprovadas pela Diretoria Administrativa e pela Vice-Presidência Administrativa 
Financeira. Desta forma, a Companhia objetiva garantir a adoção das boas práticas de controles 
internos e a observância das normas contábeis aplicáveis. 
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5.3 - Descrição dos controles internos

(c) Forma de supervisão da eficiência dos controles  internas pela administração da 
Companhia, indicando o cargo das pessoas responsáve is pelo referido acompanhamento 

Os resultados de todos os trabalhos relacionados aos controles internos são reportados ao vice 
presidente, diretores e gerentes envolvidos. Para as deficiências identificadas é solicitado às 
áreas a elaboração de um plano de ação. 

Adicionalmente, qualquer exceção observada nas atividades que possam impactar as 
demonstrações financeiras é reportada tempestivamente para adoção das ações corretivas, em 
linha com as melhores práticas. 

 

(d) Deficiências e recomendações sobre os controles  internos presentes no relatório 
circunstanciado, preparado e encaminhado ao emissor  pelo auditor independente, nos 
termos da regulamentação emitida pela CVM que trata  do registro e do exercício da 
atividade de auditoria independente 

Os auditores externos conduziram um estudo e avaliação do sistema contábil e de controles 
internos da Companhia em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras dos 
exercícios findos em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015 com o objetivo de determinar a 
natureza, oportunidade e extensão da aplicação dos procedimentos de auditoria, mas não para 
fins de expressar uma opinião específica sobre esses controles internos. 

Como resultado desse estudo e avaliação, a KPMG Auditores Independentes comunicou à 
Companhia sugestões de aprimoramento dos controles internos que, na avaliação da 
administração da Companhia e dos auditores, não se configuram como deficiências significativas 
ou materiais. 

 

(e) Comentários dos diretores sobre as deficiências  apontadas no relatório 
circunstanciado preparado pelo auditor independente  e sobre as medidas corretivas 
adotadas 

A Administração concorda com as cartas de recomendações sobre os controles internos emitidas 
pela KPMG Auditores Independentes relacionadas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 
2017, 2016 e 2015, não tendo sido identificadas deficiências ou recomendações significativas 
sobre os controles internos. De acordo com a avaliação da Administração, as demais deficiências 
reportadas pelos auditores não apresentam probabilidade ou magnitude com relação a distorções 
que possam surgir nas demonstrações financeiras. 
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5.4 - Programa de Integridade

 

(a)  regras, políticas, procedimentos ou práticas v oltadas para a prevenção, detecção e 
remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública 

(i) principais mecanismos e procedimentos de integr idade adotados e sua adequação 
ao perfil e riscos identificados pelo emissor 

(ii) as estruturas organizacionais envolvidas no mo nitoramento do funcionamento e da 
eficiência dos mecanismos e procedimentos internos de integridade 

Em relação aos itens 5.4.(a).i e 5.4.(a).ii, a Companhia possui uma área de compliance, 
subordinada diretamente ao Diretor Presidente. 

As principais atividades da área de compliance são: (a) criação de políticas mais rígidas de 
controle e acompanhamento de falhas em mecanismos internos; (b) acompanhamento das 
políticas de alçada; (c) disseminação da cultura de compliance; (d) criação de controles e testes 
para garantir a adequação à Lei Anticorrupção, alinhadas com programas de ética do Ministério 
da Transparência, Fiscalização e Controle; (e) contingenciamento para operações não 
financeiras; e (f) treinamento e e-Learning. 

Adicionalmente, a Companhia mantém um sistema informatizado de cadastro de fornecedores, 
que permite realizar processos de gestão e avaliação de fornecedores e prestadores de serviços, 
bem como busca constantemente implementar novas soluções com o objetivo de aprimorar seus 
controles. 

Como forma de monitoramento e avaliação dos procedimentos de integridade, o Diretor 
responsável pela área de Compliance participa das reuniões de Diretoria onde são discutidos os 
planos de desenvolvimento e as decisões estratégicas. 

Para reforçar sua estratégia, a Companhia insere, nos contratos celebrados com terceiros, 
cláusulas compromissórias mediante as quais tais terceiros declaram e se comprometem a 
cumprir a legislação anticorrupção. 

(iii) código de ética ou de conduta formalmente apr ovado  

A Companhia possui Código de Conduta formalmente aprovado pelo Conselho de Administração 
em 30 de abril de 2012 e posteriormente revisado e atualizado pelo mesmo órgão em 28 de maio 
de 2014. 

O Código de Conduta está publicamente disponível na sede da Companhia, no website de 
Relações com Investidores da Companhia, no endereço http://ri.multiplan.com.br/, bem como nas 
páginas  de internet da CVM e da B3. 

O referido Código de Conduta se aplica a todos os administradores, funcionários, colaboradores, 
prestadores de serviços, fornecedores e quaisquer terceiros que atuam em nome ou benefício da 
Companhia e/ou de suas subsidiárias. A Companhia exige que todos os seus funcionários e 
administradores assinem declaração atestando estarem cientes das disposições do Código de 
Conduta e comprometendo-se a cumpri-lo no desempenho de suas funções. A adesão dos 
prestadores de serviços, fornecedores e demais terceiros ao Código de Conduta é formalizada 
através da inclusão da cláusula padrão de compliance nos respectivos contratos ou através da 
adesão do prestador às Normas Gerais de Contratação da Companhia. Adicionalmente, todos os 
novos fornecedores cadastrados recebem um comunicado, por meio do qual são apresentadas às 
regras de conduta anticorrupção e socioambiental que regem as suas atividades e devem ser 
observadas pelos parceiros. 
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5.4 - Programa de Integridade

Os princípios e regras anticorrupção previstos no Código de Conduta são difundidos aos 
funcionários da Companhia com forte engajamento da alta administração, através de ciclos de 
palestras, reuniões e treinamentos, bem como circulares e comunicados enviados pela alta 
administração da Companhia com o objetivo de reiterar o compromisso com as práticas 
anticorrupção.  

O Código de Conduta prevê expressamente que violações às regras anticorrupção são passíveis 
de punição criminal, civil e administrativa, nos termos da legislação anticorrupção em vigor, 
sujeitando, ainda, os infratores a medidas disciplinares que, dependendo da natureza e gravidade 
da infração, poderão culminar em demissão por justa causa ou imediata rescisão contratual, 
conforme o caso. 

 

(b)  canal de denúncias  

A Companhia disponibiliza um endereço eletrônico específico, divulgado através do Código de 
Conduta, por meio do qual qualquer pessoa pode reportar denúncias ou reclamações à alta 
administração da Companhia. Também é possível acessar o referido canal de denúncias através 
do website de Relações com Investidores da Companhia. 

As denúncias e reclamações recebidas através deste canal são tratadas pela área de compliance. 

 

(c)  procedimentos em processos de fusão, aquisição  e reestruturações societárias 
visando à identificação de vulnerabilidades e de ri sco de práticas irregulares nas pessoas 
jurídicas envolvidas 

No âmbito de operações societárias envolvendo a Companhia e terceiros, são realizados 
processos de verificação de determinadas pessoas envolvidas no que se refere ao seu contexto 
reputacional. 

 

(d) razões pelas quais o emissor não adotou control es voltados para a prevenção, 
detecção e remediação de fraudes e ilícitos pratica dos contra a administração pública 

Não aplicável, pois os controles adotados estão descritos acima. 
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5.5 - Alterações significativas

 

No último exercício social, não houve alterações significativas nos principais riscos a que a 
Companhia está exposta ou na política de gerenciamento de riscos. 

Na data deste Formulário de Referência, não havia expectativas sobre a redução ou aumento na 
exposição aos principais riscos descritos na seção 4 deste Formulário de Referência. 
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5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos

 

Não existem outras informações que a Companhia considere relevante para este item 5. 
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6.1 / 6.2 / 6.4 - Constituição do emissor, prazo de duração e data de registro na CVM

Data de Constituição do Emissor

País de Constituição

Prazo de Duração

Data de Registro CVM

Forma de Constituição do Emissor

25/07/2007

30/12/2005

Sociedade Limitada

Brasil

Prazo de Duração Indeterminado
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6.3 - Breve histórico

 

Em 1966, nosso fundador e acionista controlador José Isaac Peres constituiu a Veplan, uma 
corretora e incorporadora de imóveis, a qual lançou o edifício Cidade do Rio de Janeiro, um 
marco imobiliário à época, sendo totalmente vendido em dois dias. Em 1971, a fusão da Veplan 
com a H.C. Cordeiro Guerra resultou na Veplan-Residência, que continuou sua trajetória de 
sucesso com mais de 300 empreendimentos lançados, vendidos e construídos, destacando-se o 
shopping center Ibirapuera, em São Paulo, a primeira experiência do Sr. Peres na área de 
shopping centers, lançado em 1973 e inaugurado em 1975. 

Em 1975, o Sr. Peres deixou a Veplan-Residência e constituiu a Embraplan e a Multiplan 
Planejamento, sendo a primeira com foco nas áreas de planejamento, engenharia e projetos e a 
segunda com foco em incorporação imobiliária residencial e comercial. 

Em 1977, foi constituída a Multishopping, com estratégia de negócios voltada para o ramo de 
shopping centers, iniciando com a inauguração do BH Shopping, em 1979. Entre 1981 e 1983, ela 
inaugurou o RibeirãoShopping, o BarraShopping, o MorumbiShopping e o ParkShopping. 

No período entre 1983 e 2003, o Grupo Multiplan desenvolveu diversos empreendimentos 
imobiliários, comerciais e residenciais, no Brasil e no exterior, quais sejam, o condomínio 
residencial Chácara Santa Elena, em São Paulo; o CascaiShopping, em Portugal; o condomínio 
residencial Barra Golden Green, no Rio de Janeiro; o prédio de escritórios Morumbi Office Tower, 
em São Paulo; o Centro Médico BarraShopping, no Rio de Janeiro; o shopping DiamondMall, em 
Belo Horizonte; o condomínio residencial de alto luxo Il Villaggio, em Miami; o shopping New York 
City Center, no Rio de Janeiro; o Shopping Anália Franco, em São Paulo; o Centro Empresarial 
BarraShopping, no Rio de Janeiro, formado por 11 edifícios comerciais; o condomínio residencial 
Península Green, no Rio de Janeiro; o ParkShoppingBarigüi, em Curitiba; e o condomínio 
residencial Royal Green Península, no Rio de Janeiro. 

Em 2005, com objetivo de reestruturar as atividades do Grupo Multiplan e preparar a Companhia 
para o futuro processo de abertura de capital, foi constituída a Multiplan Empreendimentos 
Imobiliários Ltda., para que passasse a concentrar debaixo dela todos os investimentos 
imobiliários no Brasil, inclusive em shopping centers, prédios de escritórios, edifícios residenciais, 
edifícios comerciais e outros. Em 2006, a Companhia foi transformada em sociedade por ações, 
passando a adotar a sua atual denominação social. 

No decorrer de 2006, a Companhia aumentou significativamente a sua área bruta locável própria 
(ABL) por meio de aquisições e operações societárias, que elevaram a participação detida pela 
Companhia na área bruta locável da sua rede de shopping centers para 62,0%, proporcionando-
nos participação majoritária em oito dos shopping centers do nosso portfólio naquele ano. 

Ainda em 2006, a Ontario Teachers Pension Plan (OTPP), fundo de pensão constituído de acordo 
com as leis do Canadá, passou a ser um de nossos acionistas controladores (vide item 15.5. 
Acordo de Acionistas deste Formulário de Referência) e parceiro estratégico. A OTPP detém 
100% da Cadillac Fairview, empresa que possui um dos maiores portfólios de propriedades 
comerciais e de escritórios da América do Norte.  

Em janeiro de 2007, adquirimos a fração ideal adicional de 50% no BarraShoppingSul, então em 
estágio de desenvolvimento, passando a deter 100% desse empreendimento. 

Em junho de 2007, adquirimos o Pátio Savassi, nosso terceiro shopping center na cidade de Belo 
Horizonte, onde também estão localizados o BH Shopping e o DiamondMall. Com isso, 
consolidamos nossa posição na cidade, ao mesmo tempo em que promovemos uma 
administração sinérgica dos empreendimentos. 
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6.3 - Breve histórico

Em julho de 2007, aderimos ao Nível 2 de Governança Corporativa da B3, adotando todas as 
práticas de governança corporativa requeridas por esse segmento de listagem, e obtivemos o 
registro de companhia aberta junto à CVM. Neste mesmo mês, realizamos uma oferta pública de 
distribuição primária e secundária de ações ordinárias, de 36.939.435 ações ordinárias, 
resultando em uma captação, sem considerar o exercício do lote suplementar, de R$666,0 
milhões. Em agosto de 2007, emitimos o lote suplementar de 41.700 ações ordinárias, totalizando 
mais R$1,01 milhão de captação. 

Em setembro de 2007, aumentamos nossa participação no Shopping Pátio Savassi, localizado na 
cidade de Belo Horizonte, para 83,8% e assumimos o controle e a administração deste shopping 
center. 

Em abril de 2008 adquirimos participação de 37,5% no Shopping Santa Úrsula, localizado na 
Cidade de Ribeirão Preto.  

Em novembro de 2008, inauguramos o BarraShoppingSul, empreendimento no qual detemos 
100% de participação e administramos. 

Em setembro de 2009, a Companhia realizou uma oferta pública primária de distribuição de ações 
mediante a emissão de 29.900.000 novas ações ordinárias, totalizando uma captação de R$792,3 
milhões. 

Em novembro de 2009 foi inaugurado o Shopping Vila Olímpia, em São Paulo, o 13º shopping 
center detido e administrado pela Companhia, com ABL de 28.091 m². 

Em julho de 2010, a Companhia adquiriu participação adicional de 15,6% no shopping Pátio 
Savassi, elevando sua participação total para 96,5%. 

Em setembro de 2010, a Companhia inaugurou a quinta e maior expansão do BH Shopping, 
localizado em Belo Horizonte, adicionando 11,026 m² de ABL total ao shopping center. 

Em outubro de 2010, a Companhia inaugurou a segunda expansão do ParkShoppingBarigüi, 
localizado em Curitiba, adicionando 8.105 m² de ABL total e 95 operações ao shopping center. 

Em novembro de 2010, a Companhia adquiriu participação adicional de 25,0% no Shopping Santa 
Úrsula, aumentando sua participação no empreendimento de 37,5% para 62,5%. 

Em novembro de 2011, a Companhia inaugurou o ParkShoppingSãoCaetano, na cidade de São 
Caetano, dotado de uma ABL de 39,2 mil m². 

Em dezembro de 2011, a Companhia adquiriu um terreno de aproximadamente 35 mil m² na 
Barra da Tijuca, cidade do Rio de Janeiro, correspondente à área originalmente ocupada pelo 
hipermercado Walmart e contígua ao VillageMall. 

Em fevereiro de 2012, a Companhia concluiu a venda do empreendimento Morumbi Business 
Center, edifício de escritórios padrão classe A, localizado ao lado do MorumbiShopping, à Oracle 
do Brasil Sistemas Ltda. pelo valor de R$165,0 milhões. 

Em fevereiro de 2012, a Companhia adquiriu participação adicional de 30,0% no Shopping Vila 
Olímpia, aumentando sua participação para 60,0%. 

Em março de 2012, a Standard & Poor’s atribuiu Grau de Investimento na Escala Global a 
Companhia, elevando o rating de crédito corporativo de BB+ para BBB-, com perspectiva estável. 
A Companhia foi a primeira empresa brasileira do setor imobiliário a receber o Grau de 
Investimento da Standard & Poor’s na Escala Global. Na Escala Nacional Brasil, a agência de 
classificação de risco elevou o rating da empresa de brAA+ para brAAA, o mais alto grau de 
classificação de crédito concedido pela Standard & Poor’s. 
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Entre outubro e dezembro de 2012, a Companhia inaugurou três novos shopping centers, quais 
sejam, (i) o JundiaíShopping, com ABL total de 34,5 mil m², (ii) o ParkShoppingCampoGrande, 
localizado na zona oeste do Rio de Janeiro, com ABL de 42,3 mil m²; e (iii) o VillageMall, 
localizado na Barra da Tijuca, com 25,5 mil m² de ABL. 

Em dezembro de 2012, a Companhia concluiu as obras do ParkShopping Corporate, integrado ao 
ParkShopping, com duas torres comerciais para locação e ABL total de 13.360 m². 

Em dezembro de 2012, a Companhia entregou o Centro Profissional RibeirãoShopping, uma torre 
de escritórios localizada junto ao RibeirãoShopping, com 12.569 m² de área privativa para venda, 
com 288 escritórios. 

Em abril de 2013, a Companhia realizou oferta pública de distribuição primária de ações mediante 
a emissão de 10.800.000 novas ações ordinárias ao valor de R$58,00 por ação, totalizando uma 
captação de R$626,4 milhões. 

Em agosto de 2013, a Companhia concluiu as obras do Morumbi Corporate, empreendimento 
composto por duas torres comerciais de alto padrão para locação, localizado na cidade de São 
Paulo, que adicionou uma ABL própria de 74,2 mil m² ao portfólio. 

Em novembro de 2013, a Companhia inaugurou o Parque Shopping Maceió, localizado na cidade 
de Maceió, Estado de Alagoas. O Parque Shopping Maceió é uma joint venture entre a 
Companhia (50%) e a Aliansce Shopping Centers S.A. (50%). 

Em dezembro de 2013, a Companhia concluiu a 3ª expansão em um período de oito anos do 
RibeirãoShopping, aumentando a ABL total do shopping para 67,2 mil m², um crescimento de 
44,1% sobre a área anterior no período. 

Em outubro de 2014, a Companhia realizou sua terceira emissão de debêntures simples, não 
conversíveis em ações, da espécie quirografária, no valor total de R$400,0 milhões, mediante 
distribuição pública com esforços restritos de colocação. Na mesma data, a Companhia realizou o 
resgate antecipado facultativo da sua segunda emissão de debêntures. 

Em janeiro e maio de 2015, a Companhia passou a integrar, respectivamente, o Índice Bovespa 
(Ibovespa) da B3 e o Índice Brasil 50 - IBrX 50 da B3. 

Em agosto de 2015, foram entregues os dois projetos imobiliários para venda localizados 
próximos ao BarraShoppingSul, em Porto Alegre, o Diamond Tower (torre comercial) e o 
Rèsidence du Lac (torre residencial), totalizando 23.760 m² de área privativa. 

Em abril de 2016 foi inaugurada a expansão do Centro Médico do BarraShopping, adicionando 
3,5 mil m² à ABL do shopping center. A nova área está localizada acima da sétima expansão do 
BarraShopping, entregue em meados de 2014, e é ocupada por laboratórios, clínicas e centros de 
diagnóstico, que complementam os serviços oferecidos no Centro Médico existente desde 1994. 

Em outubro de 2016 foi concluída a aquisição de participações minoritárias equivalentes a 10,3% 
da ABL do BarraShopping, localizado no Rio de Janeiro, e a 8,0% da ABL do MorumbiShopping, 
em São Paulo.  

Em dezembro de 2016 foi concluída a aquisição de participação minoritária equivalente a 4,5% da 
ABL do BarraShopping. 

Em janeiro de 2017 foi concluída a aquisição de participação minoritária equivalente a 9,33% da 
ABL do ParkShoppingBarigüi. 
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6.3 - Breve histórico

Em março de 2017 foi concluído um Aumento de Capital Privado no valor de R$600,0 milhões, 
através da emissão de 10.256.411 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo 
valor de R$58,50 por ação. 

Em agosto de 2017 foi inaugurada a nona expansão do RibeirãoShopping. A expansão possui um 
moderno centro médico com mais de 30 clínicas, day hospital, centro de imagens, laboratório de 
análises clínicas, auditório e um centro de pesquisas avançado na área de saúde. O complexo 
reúne atendimento de diversas especialidades médicas, tecnologia de ponta, conforto e facilidade 
para os clientes.  

Em novembro de 2017, a Companhia inaugurou o seu 19º shopping center, o 
ParkShoppingCanoas, localizado na cidade de Canoas, estado do Rio Grande do Sul. O shopping 
center possui 48,8 mil m² de ABL e a Companhia tem participação de 80,0%. 

Também em novembro de 2017, a Companhia inaugurou a segunda fase da Expansão II do Pátio 
Savassi, em Belo Horizonte, com 2,3 mil m² de ABL total, complementando o mix de operações 
do shopping center com grandes áreas de conveniência, alimentação e varejo. Inaugurou também 
a primeira fase da expansão I do VillageMall, com 1,1 mil m² de ABL e 5 novas operações. 

Em dezembro de 2017, a Companhia anunciou o início das obras do ParkShopping Jacarepaguá, 
o 20º shopping center da Companhia, que será desenvolvido na região de Jacarepaguá, na 
cidade do Rio de Janeiro. O empreendimento terá uma Área Bruta Locável (ABL) de 
aproximadamente 41 mil m² e a inauguração está prevista para novembro de 2019. 
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6.5 - Informações de pedido de falência fundado em valor relevante ou de recuperação
judicial ou extrajudicial

 

Até a data de apresentação deste Formulário de Referência, não houve pedido de falência ou de 
recuperação judicial ou extrajudicial da Companhia.  
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6.6 - Outras informações relevantes

 

Não existem outras informações que a Companhia considere relevante para este item 6. 
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7.1 - Descrição das principais atividades do emissor e suas controladas

 

Objeto Social da Companhia 

A Companhia tem por objeto social as seguintes atividades: (a) o planejamento, a implantação, o 
desenvolvimento e a comercialização de empreendimentos imobiliários de qualquer natureza, 
seja residencial ou comercial, inclusive e especialmente centros comerciais e polos urbanos 
desenvolvidos a partir deles; (b) a compra e venda de imóveis e a aquisição e alienação de 

direitos imobiliários, e sua exploração, por qualquer forma, inclusive mediante locação; (c) a 

prestação de serviços de gestão e administração de centros comerciais, próprios ou de terceiros; 

(d) a consultoria e assistência técnica concernentes a assuntos imobiliários; (e) a construção civil, 

a execução de obras e a prestação de serviços de engenharia e correlatos no ramo imobiliário; (f) 

a incorporação, promoção, administração, planejamento e intermediação de empreendimentos 
imobiliários; (g) a importação e exportação de bens e serviços relacionados às suas atividades; 

(h) a geração de energia elétrica para consumo próprio, podendo, entretanto, comercializar o 
excedente de energia elétrica; e (i) a aquisição de participação societária e o controle de outras 

sociedades e participar de associações com outras sociedades, sendo autorizada a celebrar 
acordo de acionistas, com vistas a atender ou complementar seu objeto social.  

Visão Geral da Companhia 

Somos uma empresa full service no setor imobiliário, responsável pelo planejamento, 
desenvolvimento, administração e a propriedade de um dos maiores e melhores portfólios de 
shopping centers do Brasil. Focamos também no desenvolvimento de projetos multiúso 
integrados às operações de shopping centers, tais como torres comerciais, residenciais, hotéis, 
centros médicos e centros de convenções, para a venda ou locação. 

Nossos shopping centers estão localizados em algumas das principais cidades nas regiões Sul, 
Sudeste e Nordeste e também no Distrito Federal. Nosso portfólio está concentrado em shopping 
centers regionais, democráticos e de destino. Regionais devido ao tamanho dos 
empreendimentos e às suas áreas de abrangência. Democráticos devido ao tamanho e mix, que 
atraem consumidores de todas as classes, apesar de nossos shopping centers terem um foco 
mais direcionado às classes A e B. Por fim, são shopping centers de destino devido ao seu mix de 
lojas que refletem as necessidades e desejos dos seus respectivos públicos-alvo em opções de 
compras, lazer e serviços. 

Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia possuía em seu portfólio de empreendimentos em 
operação participações em 19 shopping centers e dois conjuntos de torres comerciais para 
locação, com participação média de 78,5%, resultando em uma área bruta locável (“ABL ”) própria 
de 722,6 mil m², com aproximadamente 5.800 lojas e 54.000 vagas de estacionamento.  

Crescimento dos últimos cinco anos encerrado em 31 de dezembro de 2017 

No período de cinco anos encerrado em 31 de dezembro de 2017, a ABL Própria aumentou em 
38,6%, de 521,4 mil m² para 722,6 mil m², e a ABL Total aumentou em 31,8%, de 698,6 mil m² 
para 920,7 mil m². Neste mesmo período, inauguramos dois novos shopping centers, onze 
expansões e um conjunto de torres comerciais para locação. Durante o referido período, 
adquirimos também participação adicional em três de nossos shopping centers em operação. 
Ainda, entregamos dois projetos imobiliários para venda, lançados em 2011. 

No decorrer deste mesmo período, as vendas totais em nossos shopping centers apresentaram 
um CAGR de 8,6%, alcançando R$14,7 bilhões, enquanto a receita de locação de shopping 
centers apresentou um CAGR de 9,5%, atingindo um valor de R$908,7 milhões no período de 12 
meses encerrado em 31 de dezembro de 2017. No mesmo período a receita bruta da Companhia 
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7.1 - Descrição das principais atividades do emissor e suas controladas

apresentou um CAGR de 4,1%, atingindo um valor de R$1,3 bilhão no período de 12 meses 
encerrado em 31 de dezembro de 2017. 

 

Portfólio de Empreendimentos 

A tabela abaixo apresenta a lista de nossos empreendimentos para locação, incluindo aqueles em 
operação e em desenvolvimento: 
 
 

 
(1) Em 31 de dezembro de 2017. 
(2) Participação detida por meio de contrato de arrendamento com prazo de 30 anos, válido até 2026. 
(3) ParkShoppingBarigüi inclui aquisição de 9,3% ocorrida em janeiro de 2017. 
(4) Pátio Savassi iniciou suas operações em 2004, e foi adquirido pela Companhia em 2007. 
(5) Shopping Santa Úrsula iniciou suas operações em 1999, e foi adquirido pela Companhia em 2008. 
(6) Data estimada de inauguração, sujeita a mudanças. 
  

ABL Própria Taxa de 

ABL Total Participação da da Companhia Ocupação

Portfólio - 31 de dezembro de 2017 Inauguração Estado Final (1) Companhia (1) Final (1) Final (1)

Shopping Centers em operação

BHShopping 1979 MG 47.169  m²   80,0% 37.735  m²        96,2%

RibeirãoShopping 1981 SP 74.832  m²   81,6% 61.075  m²        95,9%

BarraShopping 1981 RJ 78.152  m²   65,8% 51.446  m²        99,3%

MorumbiShopping 1982 SP 56.102  m²   73,7% 41.365  m²        96,4%

ParkShopping 1983 DF 53.649  m²   61,6% 33.060  m²        98,7%

DiamondMall (2) 1996 MG 21.384  m²   90,0% 19.246  m²        97,9%

New York City Center 1999 RJ 22.257  m²   50,0% 11.129  m²        100,0%

Shopping AnáliaFranco 1999 SP 51.590  m²   30,0% 15.477  m²        98,0%

ParkShoppingBarigüi (3) 2003 PR 52.323  m²   93,3% 48.833  m²        99,9%

Pátio Savassi (4) 2004 MG 21.115  m²   96,5% 20.376  m²        97,1%

Shopping Santa Úrsula (5) 1999 SP 23.108  m²   62,5% 14.442  m²        91,2%

BarraShoppingSul 2008 RS 73.001  m²   100,0% 73.001  m²        96,8%

Shopping Vila Olímpia 2009 SP 28.367  m²   60,0% 17.020  m²        97,4%

ParkShoppingSãoCaetano 2011 SP 39.253  m²   100,0% 39.253  m²        98,3%

JudiaíShopping 2012 SP 35.324  m²   100,0% 35.324  m²        98,9%

ParkShoppingCampoGrande 2012 RJ 43.820  m²   90,0% 39.438  m²        92,7%

VillageMall 2012 RJ 26.102  m²   100,0% 26.102  m²        96,9%

Parque Shopping Maceió 2013 AL 36.905  m²   50,0% 18.452  m²        96,3%

ParkShoppingCanoas 2017 RS 48.711  m²   80,0% 38.969  m²        91,6%

Subtotal Shopping Centers em operação 833.165  m² 77,0% 641.744  m²      96,9%

Torres comerciais em operação

ParkShopping Corporate 2012 DF 13.360  m²   50,0% 6.680  m²          35,3%

Morumbi Corporate 2013 SP 74.198  m²   100,0% 74.198  m²        97,2%

Subtotal torres comerciais em operação 87.558  m²   92,4% 80.878  m²        87,8%

Subtotal Shopping Centers e torres comerciais em op eração 920.723  m² 78,5% 722.622  m²      96,0%

Shopping Centers em desenvolvimento (6)

ParkShopping Jacarepaguá 2019 RJ 40.000  m²   91,0% 36.400  m²        -

Expansões em desenvolvimento (6)

VillageMall - Expansão 1 2018 RJ 2.700  m²     100,0% 2.700  m²          -

Total do portfólio 963.423  m² 79,1% 761.722  m²      -
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Localização Geográfica dos Empreendimentos da Companhia 

O mapa abaixo mostra a localização geográfica dos empreendimentos da Companhia em 31 de 

dezembro de 2017: 
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7.1.a - Informações específicas de sociedades de economia mista

 

(a) interesse público que justificou sua criação 

Não aplicável, uma vez que a Companhia não é uma sociedade de economia mista. 

 

(b) atuação do emissor em atendimento às políticas públicas, incluindo metas de 
universalização, indicando: 

Não aplicável, uma vez que a Companhia não é uma sociedade de economia mista. 

 

(c) processo de formação de preços e regras aplicáv eis à fixação de tarifas 

Não aplicável, uma vez que a Companhia não é uma sociedade de economia mista 
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7.2 - Informações sobre segmentos operacionais

(a) produtos e serviços comercializados  

A administração da Companhia reconhece quatro segmentos responsáveis pelas receitas e 
despesas da Companhia, quais sejam: (i) propriedades para locação; (ii) imobiliário para venda; 
(iii) projetos para locação; e (iv) gestão e outros. A segmentação é necessária dado que as 
margens, a apropriação de receitas e despesas e os produtos finais são diferentes entre cada 
segmento. A Companhia identificou e diferenciou quatro segmentos abaixo: 

Propriedades para locação 

Refere-se à participação da Companhia nos condomínios civis de shopping centers, em seus 
respectivos estacionamentos, e empreendimentos comerciais para locação. Este é o segmento 
principal da receita da Companhia, sendo sua parcela responsável por 91,3% da receita bruta 
total da Companhia no exercício social findo em dezembro de 2017, 88,7% no exercício social 
findo em dezembro de 2016, e 86,7% no exercício social findo em dezembro de 2015. Nesta 
operação, o fator determinante no montante de suas receitas e despesas é a participação que a 
Companhia detém em cada empreendimento. A descrição de suas receitas e despesas segue 
abaixo: 

Receitas: as receitas são apropriadas na proporção da participação do empreendedor em cada 
condomínio e são provenientes de: 

• receitas de locação em shopping centers: são cobranças feitas pelos proprietários (a 
Companhia e seus sócios) pela locação de áreas em seus shopping centers. A receita 
inclui três tipos de locação: (i) aluguel mínimo (baseado num contrato comercial indexado 
ao IGP-DI), somado ao efeito da linearidade (retirada da volatilidade – ganhos contratuais 
e sazonais), (ii) aluguel complementar (diferença, quando positiva, entre um percentual 
incidente sobre as vendas dos lojistas e o aluguel mínimo estipulado em contrato), e (iii) 
merchandising/mídia (locação de quiosques/mídia do empreendimento). 

• receita de locação de torres comerciais: locação de escritórios e lajes corporativas nos 
empreendimentos imobiliários para locação, por meio de contratos indexados ao IGP-M, 
com termo padrão de cinco ou mais anos. 

• receitas de estacionamento: receitas provenientes da cobrança de clientes pela 
permanência de seus veículos no espaço de estacionamento dos empreendimentos. 

Despesas: incluem despesas com lojas vagas, contribuições para o fundo de promoção, jurídicas, 
arrendamento, marketing, despesas com estacionamento, corretagem, provisões decorrentes de 
inadimplência, entre outras despesas decorrentes da participação e administração nos shopping 
centers. Vale ressaltar que despesas de manutenção, operação (condomínio edilício) e promoção 
(associação de lojistas) dos shopping centers são de responsabilidade dos lojistas. 

Outros: incluem as despesas de depreciação. 

Os ativos de propriedades para locação são compostos principalmente por propriedades para 
investimentos em operação e contas a receber de receitas de locação e estacionamento. 

Imobiliário para venda 

A operação imobiliária para venda inclui receitas, despesas e custos da venda de imóveis 
desenvolvidos normalmente no entorno dos shopping centers. Como mencionado anteriormente, 
esta atividade também contribui para a geração de fluxo de cliente para os shopping centers 
melhorando seu resultado. Adicionalmente, a valorização e conveniência que um shopping center 
traz para o entorno possibilita que a Companhia mitigue riscos e aumente receitas dos imóveis 
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vendidos. As receitas são decorrentes da venda dos imóveis e as despesas e custos decorrentes 
da construção. Ambos podem ser apropriados de acordo com o andamento físico-financeiro da 
obra (Percentage of completion method – POC). As despesas são decorrentes em grande parte 
de corretagem e marketing. Os ativos deste segmento estão concentrados no estoque de terrenos 
e imóveis a comercializar e no saldo de contas a receber. Este segmento gerou contribuições 
negativas equivalentes a 0,1% da receita bruta total da Companhia nos exercícios sociais findos 
em dezembro de 2017 e 2016, e contribuição positiva equivalente a 1,6% da receita bruta total da 
Companhia no exercício social findo em dezembro de 2015. 

Projetos para locação 

A operação de projetos inclui despesas e receitas decorrentes do desenvolvimento de shopping 
centers e empreendimentos imobiliários para locação. O custo de desenvolvimento registrado no 
balanço como propriedades para investimento, mas as despesas como marketing, corretagem, 
impostos sobre a propriedade (IPTU), estudos de viabilidade, entre outros, são classificadas como 
despesa no resultado da Companhia. Da mesma forma, a Companhia considera que a maior 
parte de sua receita de cessão de direitos, referente ao valor pago pelo lojista para se beneficiar 
da infraestrutura do shopping center, é decorrente de projetos abertos nos últimos cinco anos 
(prazo médio de reconhecimento da receita de cessão de direitos), sendo assim produto da 
comercialização das lojas durante seu processo de desenvolvimento. Ao desenvolver seus 
projetos, a Companhia pode buscar seu padrão de qualidade dos shopping centers nos quais terá 
participação no futuro. Este segmento foi responsável por 0,4% da receita bruta total da 
Companhia no exercício social findo em dezembro de 2017, 1,0% no exercício social findo em 
dezembro de 2016, e 2,0% no exercício social findo em dezembro de 2015. O ativo de projetos é 
composto principalmente pelas obras em andamento das propriedades para investimento e 
contas a receber (cessão de direitos) das áreas já contratadas. 

Gestão e outros 

A administração de seus shopping centers é essencial para seu sucesso sendo um foco da 
Companhia. Para tal, a Companhia incorre em despesas de sede para realizar estes e outros 
serviços. A Companhia presta serviços de administração para seus sócios e lojistas com base em 
taxas estabelecidas em contratos. Adicionalmente, a Companhia cobra (i) de seus sócios nos 
empreendimentos taxa de corretagem pelo trabalho realizado na locação de lojas, e (ii) cobra de 
seus lojistas taxa de transferência pelo trabalho realizado na locação de lojas. Esta rúbrica 
também inclui impostos, resultados financeiros e outros por serem resultados que dependem da 
estrutura da Companhia e não somente da operação de cada segmento descrito anteriormente. 
Por estas razões este segmento apresenta prejuízo. O ativo deste segmento é composto 
principalmente pelo caixa da Companhia, impostos de renda diferidos e ativos intangíveis. 

Este segmento foi responsável por 8,3% da receita bruta total da Companhia no exercício social 
findo em dezembro de 2017, 10,3% no exercício social findo em dezembro de 2016, e 9,7% no 
exercício social findo em dezembro de 2015. 

(b) receita proveniente do segmento e sua participa ção na receita líquida da 
Companhia 

A receita líquida consolidada das operações da Companhia nos exercícios sociais findos em 31 
de dezembro de 2017, 2016 e 2015 totalizou, respectivamente, R$1.156,4 milhões, R$1.109,9 
milhões e R$1.065,0 milhões. A tabela a seguir detalha os valores das receitas provenientes de 
cada segmento e sua participação na receita líquida da Companhia em cada um dos períodos 
abaixo indicados: 
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(consolidado) Exercício social findo em 31 de dezembro de 

Receita Líquida 2017 2016 2015 

(em R$ mil)  
% da Receita 

Líquida 
 

% da Receita 
Líquida  

 
% da Receita 

Líquida  

Propriedades para locação 1.172.609 101,40% 1.096.886 98,82% 1.025.962 96,33% 

Imobiliário para venda (712) (0,06%) (724) (0,07%) 18.859 1,77% 

Projetos para locação 5.448 0,47% 12.398 1,12% 23.308 2,19% 

Gestão e outros 106.490 9,21% 127.613 11,50% 115.148 10,81% 

Total da Receita Bruta 1.283.835 111,02% 1.236.173 111,37% 1.183.277 111,10% 

Total de Impostos e contribuições 
sobre vendas e serviços 
prestados 

(127.456) (11,02%) (126.223) (11,37%) (118.247) (11,10%) 

Total da Receita Líquida 1.156.379 100,00% 1.109.95 0 100,00% 1.065.030 100,00% 

A Companhia entende que a apresentação acima está mais em linha com as Demonstrações 
Financeiras da Companhia, pois nas mesmas não é apresentada a abertura da receita líquida por 
segmento, sendo feita apenas a abertura da receita bruta. 

(c) lucro ou prejuízo resultante do segmento e sua participação no lucro líquido da 
Companhia 

A Companhia registrou lucro líquido consolidado nos exercícios sociais findos em 31 de dezembro 
de 2017, 2016 e 2015, respectivamente, R$368,5 milhões, R$311,8 milhões e R$362,0 milhões. A 
tabela a seguir detalha o lucro (prejuízo) líquido de cada segmento e sua participação no total do 
lucro antes do imposto de renda e da contribuição social da Companhia em cada um dos períodos 
abaixo indicados: 

 
(consolidado) Exercício social findo em 31 de dezembro de 

Lucro antes do imposto de 
renda e da contribuição social 

2017 2016 2015 

(em R$ mil) 
Lucro antes 
IR e CSLL 

% do lucro 
antes IR e 

CSLL  

Lucro antes 
IR e CSLL  

% do lucros 
antes IR e 

CSLL  

Lucro antes 
IR e CSLL  

% do lucro 
antes do IR e 

CSLL  

Propriedades para locação 749.226 170,81% 703.870 159,13% 662.300 149,66% 

Imobiliário para venda 14.986 3,42% 20.053 4,53% 4.576 1,03% 

Projetos para locação (53.800) (12,27%) (33.015) (7,46%) (29.011) (6,56%) 

Gestão e outros (271.788) (61,96%) (248.593) (56,20%) (195.334) (44,14%) 

Total do lucro antes do 
imposto de renda e da 
contribuição social 

438.624 100,00% 442.315 100,00% 442.531 100,00% 

Imposto de renda e contribuição 
social e outros 

(70.088) (15,98%) (130.513) (29,51%) (80.572) (18,21%) 

Lucro líquido do exercício 368.536 84,02% 311.802 7 0,49% 361.959 81,79% 
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(a) características do processo de produção  

I. Propriedades para Locação 

Focamos na gestão de shopping centers, no desenvolvimento e construção de novos ativos 
imobiliários, na expansão deles e no desenvolvimento de imobiliário tanto para locação quanto 
para a venda. Esses processos incluem desde o desenvolvimento do projeto, lançamento do 
empreendimento, passando pela gestão operacional e construção. Nossa principal atividade 
reside na locação e na administração dos espaços locados visando à geração de renda. Também 
comercializamos espaços de shopping centers, tais como áreas comuns dos shopping centers, 
estas locadas para a colocação de stands, quiosques e similares, merchandising e realização de 
eventos.  

No ramo de shopping centers, nossa atividade ainda envolve a comercialização de lojas que 
engloba a gestão planejada do mix de lojas e a definição da política comercial dos shopping 
centers. Atuamos na intermediação de contratos de locação com os lojistas. 

Nosso Portfólio de Shopping Centers 

BH Shopping 

Em 1979, inauguramos na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, o BH Shopping, 
nosso primeiro shopping center. Foi também o primeiro e o maior shopping center construído no 
Estado, tendo sido apontado como o preferido dos mineiros, segundo pesquisa realizada em 2013 
pelo Ibope Inteligência. 

Em 2008, o BH Shopping passou por uma grande revitalização com a ampliação da sua praça de 
alimentação, que ganhou 30 novas operações, e a inauguração do Espaço Gourmet com 
operações inéditas e sofisticadas em um ambiente diferenciado. Houve ainda ampliação e 
reforma do estacionamento, além de atualização da sinalização e do mobiliário do mall. 

Em 2010, o BH Shopping inaugurou sua quinta e maior expansão, com 11.026 m² de ABL total, 
que adicionou 80 novas lojas ao shopping center. 

Voltado para um público majoritariamente de classe alta (84% classes A e B, sendo 56% 
mulheres), o BH Shopping possui tráfego anual estimado em 12,9 milhões de consumidores e 
vendas de R$1,2 bilhão no período de 12 meses encerrado em 31 de dezembro de 2017. Foi 
inaugurado com 130 lojas e atualmente, após cinco expansões, tem 441 lojas e ABL de 47.169 
m². O BH Shopping gera aproximadamente 6.300 empregos diretos e indiretos. 

Em 31 de dezembro de 2017, a participação condominial do BH Shopping era dividida da 
seguinte forma: 

Empreendedor % no Condomínio 

Companhia………………………………………………………………………………………… 80,0 

Caixa de Empregados da Usiminas..........………………………………………………..…… 20,0 
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RibeirãoShopping 

Em 1981, inauguramos o RibeirãoShopping, na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, 
com o objetivo de atender a uma das regiões de maior crescimento econômico do País. O 
RibeirãoShopping conta com algumas das mais importantes grifes nacionais, atraindo clientes de 
cidades da região, em um raio de aproximadamente 80 Km. 

Em 2011, a Companhia anunciou o plano master para desenvolver expansões e uma série de 
empreendimentos imobiliários integrados ao RibeirãoShopping. Os projetos foram desenvolvidos 
em etapas e contemplam três novas expansões para o RibeirãoShopping. A primeira das três 
expansões foi inaugurada em 2012, acrescentando 4,1 mil m² de ABL, com 41 novas lojas e 
1.200 vagas cobertas. Em agosto e dezembro de 2013, a Companhia inaugurou as expansões VII 
e VIII do RibeirãoShopping, respectivamente, agregando 15,8 mil m² de ABL total, 84 novas lojas, 
operações de serviços e entretenimento, uma academia de 3,2 mil m² e um centro de convenções 
de 3,5 mil m². 

O RibeirãoShopping tem em seu entorno o Centro Empresarial RibeirãoShopping, um prédio 
comercial com 20 andares e centro de convenções, e o Hotel IBIS Ribeirão Preto, configurando 
um projeto multiúso, que reúne centro de compras, entretenimento e serviços, e o Centro 
Profissional RibeirãoShopping, uma torre de escritórios com 12.569 m² de área privativa, com 288 
escritórios entregue em 2012. 

Em agosto de 2017 foi inaugurada a nona expansão do RibeirãoShopping com 6,2 mil m². A 
expansão trouxe um moderno centro médico com mais de 30 clínicas, day hospital, centro de 
imagens, laboratório de análises clínicas, auditório e um centro de pesquisas avançado na área 
de saúde. O complexo reúne atendimento de diversas especialidades médicas, tecnologia de 
ponta, conforto e facilidade para os clientes.  

Voltado para um público majoritariamente de classe alta (73% classes A e B, sendo 53% 
mulheres), possui tráfego anual 10,8 milhões de consumidores e vendas de R$817,0 milhões no 
período de 12 meses encerrado em 31 de dezembro de 2017. Com 436 lojas, tem ABL total de 
74.832 m² e gera aproximadamente 3.900 empregos diretos e indiretos. 

Em 31 de dezembro de 2017, a participação condominial do RibeirãoShopping era composta da 
seguinte forma: 

Empreendedor % no Condomínio (1) 

Companhia………………………………………………………………………………………… 80,0 

PREVI........................................................………………………………………………..…… 17,6 

PrevHab................................................………………………………………………..…........ 2,4 
(1) Participação ponderada pela ABL de cada condomínio civil que constitui o shopping center. 

BarraShopping 

Em 1981, inauguramos na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, o BarraShopping, 
um dos maiores centros integrados de compras, serviços e lazer da América Latina. Ocupa a 
posição de maior shopping center do nosso portfólio. Localizado na Barra da Tijuca, bairro nobre 
do Rio de Janeiro, o BarraShopping recebe um dos maiores fluxos de pessoas da América Latina 
em shopping centers. 

O BarraShopping dá nome a um dos maiores complexos multiúso do País que inclui o New York 
City Center, integrado por um mall de 45 lojas; o Centro Médico BarraShopping; o Centro 
Empresarial BarraShopping, conjunto de 11 edifícios comerciais interligados ao shopping center 
por uma passarela, e ao VillageMall, com 161 lojas. Entre os anos de 2000 e 2003, realizamos a 
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venda e entrega das unidades do Centro Empresarial BarraShopping, que representava uma área 
total de 39.846 m². 

Em 2009, foi inaugurado no BarraShopping o Boulevard Gourmet, área com vários restaurantes 
de renome. Em 2014, o BarraShopping inaugurou a Fase I da sua sétima expansão, que agregou 
51 novas lojas com 2,8 mil m² e 628 vagas cobertas de estacionamento. O projeto conta ainda 
com uma segunda fase, a Expansão Centro Médico BarraShopping, que adicionou dois andares 
para locação, entregue em 2016. 

O Complexo BarraShopping fica próximo ainda a empreendimentos residenciais desenvolvidos 
por nós, como o Barra Golden Green, formado por 14 edifícios, localizado na orla da Barra da 
Tijuca; o Península Green, com quatro prédios e o Royal Green Península, com dois prédios, 
localizados na Península, a 800 metros do BarraShopping. 

Em 2016 foram concluídas as aquisições de participações minoritárias equivalentes a 14,8% da 
ABL do BarraShopping, sendo 10,3% adquiridas da coproprietária Fundação Sistel de Seguridade 
Social e 4,5% adquiridas da Carvalho Hosken S.A. Engenharia e Construções.  

Voltado para um público majoritariamente de classe alta (77% classes A e B, sendo 61% 
mulheres), o BarraShopping possui tráfego anual estimado de 25,8 milhões de consumidores e 
atingiu vendas totais de R$2,2 bilhões no período de 12 meses encerrado em 31 de dezembro de 
2017. Foi inaugurado com 120 lojas e, atualmente, após sete expansões, conta com 694 lojas e 
ABL total de 78.152 m². Este shopping center gera cerca de 10.400 empregos diretos e indiretos. 

Em 31 de dezembro de 2017, a participação condominial ponderada no BarraShopping era 
composta da seguinte forma: 

Empreendedor % no Condomínio (1) 

Companhia………………………………………………………………………………………… 65,8 

PREVI........................................................………………………………………………..…… 19,1 

FAPES...................................................………………………………………………..…........ 15,1 
(1) Participação ponderada pela ABL de cada condomínio civil que constitui o shopping center. 

MorumbiShopping 

Em 1982, inauguramos o MorumbiShopping, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
situado em região com grande fluxo de clientes com alto poder aquisitivo (90% de classes A e B, 
sendo 52% mulheres). 

O forte posicionamento de mercado do MorumbiShopping é resultado de seu foco em moda, 
destinando áreas exclusivas para marcas nacionais e internacionais. Sua área fashion serviu de 
inspiração para criação de um evento de grande destaque da moda do Brasil, atualmente 
conhecido como São Paulo Fashion Week. Outro diferencial do MorumbiShopping foi o Gourmet 
Shopping, um centro gastronômico que reúne alguns dos melhores restaurantes de São Paulo.  

O MorumbiShopping faz parte de um complexo multiúso formado pelos edifícios de escritórios 
Morumbi Office Tower, vendido em 1993, Centro Profissional MorumbiShopping, vendido em 
2007, Morumbi Business Center, vendido em 2012, e Morumbi Corporate, que fazia parte do 
portfólio da Companhia em 31 de dezembro de 2017. Os 3 edifícios do complexo do 
MorumbiShopping que foram vendidos representavam uma área total de 36.748 m². 

Em 2016 foi concluída a aquisição de participação minoritária equivalente a 8,0% da ABL do 
MorumbiShopping adquirida da coproprietária Fundação Sistel de Seguridade Social.  

O MorumbiShopping possui tráfego anual estimado em 24,0 milhões de consumidores e vendas 
de R$1,8 bilhão no período de 12 meses encerrado em 31 de dezembro de 2017. Inaugurado em 
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1982 com 160 lojas, conta atualmente com 503 lojas e ABL total de 56.102 m², e gera 
aproximadamente 6.800 empregos diretos e indiretos. 

Em 31 de dezembro de 2017, a participação condominial do MorumbiShopping era composta da 
seguinte forma: 

Empreendedor % no Condomínio (1) 

Companhia………………………………………………………………………………………… 73,7 

PREVI........................................................………………………………………………..…… 13,3 

FUNCEF............................................................………………………………………………. 9,0 

FAPES..........................................………………………………………................................. 4,0 
(1) Participação ponderada pela ABL de cada condomínio civil que constitui o shopping center. 

ParkShopping 

Em 1983, inauguramos o ParkShopping, em Brasília, Distrito Federal. Com marcas de renome 
nacional e internacional, o shopping center rapidamente se tornou uma referência na capital 
federal em moda e estilo. 

Em 2008, ano em que completou 25 anos, o ParkShopping inaugurou a primeira etapa de sua 
oitava expansão com 22 marcas, sendo 20 inéditas na cidade, e passou por uma grande 
revitalização, ganhando nova praça central, praça de alimentação mais moderna e espaçosa, 
além de reformas no piso, teto, fachada e sistema de iluminação. 

Em 2009 foi inaugurada a Expansão Frontal do ParkShopping, adicionando 8.476 m² de ABL total 
ao shopping center, por meio de 78 novas lojas. Um novo estacionamento, com 2.100 vagas, 
também foi inaugurado. Em 2011, inaugurou-se o espaço gourmet, que adicionou cinco 
restaurantes de alto padrão em uma área de 1.343 metros quadrados. 

Em 2012, a Companhia entregou o ParkShopping Corporate, projeto padrão classe A, integrado 
ao ParkShopping, com duas torres comerciais para locação, e participação da Companhia de 
50%. As torres possuem uma ABL total de 13.360 m². 

Voltado para um público majoritariamente de classe alta (88% classes A e B, sendo 59% 
mulheres), o shopping center possui tráfego anual estimado de mais de 12,6 milhões de 
consumidores e vendas de R$1,2 bilhão no período de 12 meses encerrado em 31 de dezembro 
de 2017. O ParkShopping foi inaugurado com 122 lojas e, atualmente, conta com 397 lojas e ABL 
total de 53.649 m² e gera aproximadamente 4.200 empregos diretos e indiretos.  

Em 31 de dezembro de 2017, a participação condominial ponderada no ParkShopping era 
composta da seguinte forma: 

Empreendedor % no Condomínio (1) 

Companhia………………………………………………………………………………………… 61,7 

PREVI........................................................………………………………………………..…… 26,3 

IRB.....................................................………………………………………………..…........... 12,0 
(1) Participação ponderada pela ABL de cada condomínio civil que constitui o shopping center. 

DiamondMall 

Em 1996, inauguramos o DiamondMall, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. O 
empreendimento destaca-se pela arquitetura e design contemporâneos – tem o formato de um 
diamante – e pelo mix de lojas completo e exclusivo. Localizado no bairro de Lourdes, região 
densamente ocupada por um público de alto poder aquisitivo, seu perfil de cliente é exigente e 
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sofisticado (90% classes A e B, 55% mulheres). Arte e cultura estão sempre presentes nos 
eventos diferenciados e a comunicação com o público é direcionada. 

O DiamondMall inaugurou a academia de ginástica Companhia Athletica em 2004, em uma área 
de 6.205 m², e uma expansão em 2005, com a abertura do terceiro piso de lojas que adicionou 
aproximadamente 6.219 m² à ABL total do shopping. Em 2008, o DiamondMall passou por uma 
revitalização com a troca de mobiliário, paisagismo, reforma do teto e mudança da decoração da 
praça de alimentação. 

Em 2009, o Empório Verdemar iniciou suas operações no DiamondMall, em uma área de 1.365 
m², um misto de supermercado, empório de luxo e padaria que é referência em Belo Horizonte. 

O DiamondMall possui tráfego anual de consumidores estimado em 8,1 milhões e vendas de 
R$599,4 milhões no período de 12 meses encerrado em 31 de dezembro de 2017. Com 269 lojas 
e ABL total de 21.384 m², o shopping center gera aproximadamente 3.000 empregos diretos e 
indiretos. 

O imóvel onde está localizado este shopping center nos foi arrendado por um prazo de 30 anos 
pelo Clube Atlético Mineiro, com início em 1996. Nos termos do contrato, o Clube Atlético Mineiro 
tinha o direito a (i) 15% sobre todos os aluguéis recebidos das locações das lojas, stands ou 
áreas do DiamondMall, (ii) 15% sobre receitas de estacionamento, e (iii) 10% da receita bruta de 
cessão de direitos. 

A Companhia faz jus a 90% do resultado auferido nos termos de tal arrendamento, sendo os 10% 
restantes alocados à Usiminas. 

New York City Center 

Em 1999, inauguramos o New York City Center, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 
Janeiro, um completo centro de entretenimento, gastronomia e serviços. O New York City Center 
tem projeto arquitetônico arrojado e foi integrado ao BarraShopping em 2003 por meio de uma 
expansão do BarraShopping com 52 lojas. 

Os cinemas da rede UCI têm 18 salas em formato stadium, equipadas com telas de grande porte 
e a mais avançada tecnologia de som. A Companhia Athletica ocupa um espaço de 
aproximadamente 5,2 mil m² para atender aos mais diversos tipos de atividade física. 

Voltado para um público majoritariamente de classe média-alta, o New York City Center possui 
tráfego anual de consumidores estimado em 10,1 milhões (77% classes A e B, sendo 61% 
mulheres) e vendas de R$229,4 milhões no período de 12 meses encerrado em 31 de dezembro 
de 2017. Com 45 lojas e ABL total de 22.257 m², o shopping center gera aproximadamente 1.500 
empregos diretos e indiretos. 

Em 31 de dezembro de 2017, a participação condominial do New York City Center era composta 
da seguinte forma: 

Empreendedor % no Condomínio 

Companhia………………………………………………………………………………………… 50,0 

PREVI........................................................………………………………………………..…… 50,0 

 

ShoppingAnáliaFranco 

Em 1999, a Companhia inaugurou o ShoppingAnáliaFranco, na zona leste na cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, uma das regiões com maior concentração populacional da capital 
paulista. 
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Em agosto de 2009, o ShoppingAnáliaFranco inaugurou sua primeira expansão, que acrescentou 
mais um piso e 76 novas lojas ao empreendimento. 

O ShoppingAnáliaFranco possui tráfego anual de consumidores estimado em 13,6 milhões (91% 
classes A e B, sendo 56% mulheres) e vendas de R$1,2 bilhão no período de 12 meses 
encerrado em 31 de dezembro de 2017. Com 402 lojas e ABL total de 51.590 m², o shopping gera 
aproximadamente 3.900 empregos diretos e indiretos. 

Em 31 de dezembro de 2017, a participação condominial do ShoppingAnáliaFranco era dividida 
da seguinte forma: 

Empreendedor % no Condomínio (1) 

Anália Franco Comércio e Desenvolvimento Imobiliário S.A…………………...…………… 70,0 

Companhia................................................………………………………………………..…… 30,0 
(1) Administramos esse shopping center, apesar de nossa participação minoritária. 

ParkShoppingBarigüi 

Em 2003, inauguramos o ParkShoppingBarigüi, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, que se 
tornou uma referência na cidade e no estado do Paraná, diferenciando-se pelo mix completo e 
diversificado, reunindo compras, serviços e entretenimento. Vizinho ao Parque Barigüi, o 
ParkShoppingBarigüi é totalmente integrado ao meio ambiente, com projeto arquitetônico que 
valoriza o entorno. 

Em 2008, inauguramos uma área de restaurantes, o ParkGourmet – considerada a primeira 
expansão do shopping center – e um novo estacionamento com 740 vagas com a construção 
também de uma passarela de 115 metros de comprimento. Em 2009, o ParkShoppingBarigüi 
inaugurou a sua segunda expansão com 88 novas lojas, sendo uma âncora e uma praça de 
alimentação com 14 operações. Em 2010 uma nova expansão adicionou 8.105 m² de ABL total e 
95 operações ao shopping center. 

Em 11 de janeiro de 2017 a Companhia adquiriu, através de sua subsidiária Multiplan Greenfield 
XI Empreendimento Imobiliário Ltda, 9,33% da fração ideal do ParkShoppingBarigüi pertencente a 
Invest Bens Administradora de Bens S/A. 

Voltado para um público majoritariamente de classe alta (91% classes A e B, sendo 54% 
mulheres), possui tráfego anual de consumidores estimado em 10,5 milhões e vendas de R$1,0 
bilhão no período de 12 meses encerrado em 31 de dezembro de 2017. Com 318 lojas, possui 
ABL total de 52.323 m² e gera aproximadamente 3.900 empregos diretos e indiretos. 

Em 31 de dezembro de 2017, a participação condominial do ParkShoppingBarigüi era composta 
da seguinte forma: 
 
Empreendedor % no Condomínio 

Companhia......................................………………...……………………………...…………… 93,3 

Denelli Administração e Participações Ltda……………………………................................. 6,7 

 

Pátio Savassi 

Adquirimos em 2007 o Pátio Savassi, nosso terceiro shopping center na cidade de Belo 
Horizonte, Estado de Minas Gerais, onde também estão localizados o BH Shopping e o 
DiamondMall. Com isso, consolidamos nossa posição na cidade, ao mesmo tempo em que 
promovemos uma administração sinérgica dos empreendimentos. Desde a aquisição, o Pátio 
Savassi ganhou diversas novas lojas já presentes em outros de nossos shopping centers. 
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Perfeitamente integrado às ruas da Savassi, luxuoso bairro da capital mineira que concentra 
pontos comerciais sofisticados, o Pátio Savassi, por meio de espaços abertos e de seu projeto de 
paisagismo, destaca-se pelo design moderno e pelo ambiente agradável. O efeito do projeto 
arquitetônico é o de uma grande praça de bairro com áreas de convivência ao ar livre, jardins, 
cafés, restaurantes e um anfiteatro.  

Em 2010, a Companhia aumentou sua participação no Pátio Savassi através da aquisição 
adicional de 15,6% elevando a participação total para 96,5% do shopping center. 

Em novembro de 2017, a Companhia inaugurou a segunda fase da Expansão II do Pátio Savassi, 
com 2,3 mil m² de ABL, complementando o mix de operações do shopping center com grandes 
áreas de conveniência, alimentação e varejo. 

O Pátio Savassi conta atualmente com 237 lojas, 21.115 m² de ABL total e vendas de R$420,3 
milhões no período de 12 meses encerrado em 31 de dezembro de 2017. O perfil do público é 
93% classe A e B, sendo 56% de mulheres, e possui tráfego anual de consumidores estimado em 
8,8 milhões. Este shopping center gera aproximadamente 2.000 empregos diretos e indiretos. 

Em 31 de dezembro de 2017, a participação condominial do Pátio Savassi era composta da 
seguinte forma: 

Empreendedor % no Condomínio 

Companhia......................................………………...……………………………...…………… 96,5 

EMPABE – Empresa Patrimonial de Bens Ltda…………………………………………..…… 3,5 

Shopping Santa Úrsula 

Adquirimos no segundo trimestre de 2008 o Shopping Santa Úrsula, localizado na cidade de 
Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, que está localizado em uma área densamente ocupada por 
moradores das classes A e B. 

Com arquitetura moderna e aproveitamento da luz natural, o Shopping Santa Úrsula tem uma 
ambientação agradável e elegante. Entre 2008 e 2011, o empreendimento passou por uma 
completa revitalização, com uma série de melhorias em sua infraestrutura – como a duplicação de 
escadas rolantes, a implementação de passarelas interligando o mall e a reforma da praça de 
alimentação. O mix de lojas também foi reformulado para oferecer mais e melhores marcas aos 
consumidores.  

Em 2010, a Companhia aumentou sua participação no Shopping Santa Úrsula com a compra de 
participação adicional de 25,0%, elevando a sua participação de 37,5% para 62,5%. 

Inaugurado em 1999, o Shopping Santa Úrsula tem 198 lojas, 23.108 m² de ABL total e tráfego 
anual estimado de 2,9 milhões de pessoas (57% das classes A e B, sendo 66% mulheres). No 
período de 12 meses encerrado em 31 de dezembro de 2017, as vendas foram de R$161,0 
milhões. Este shopping center gera aproximadamente 1.900 empregos diretos e indiretos. 

Em 31 de dezembro de 2017, a participação condominial do Shopping Santa Úrsula era composta 
da seguinte forma: 

Empreendedor % no Condomínio  

MANATI...........................................………………...……………………………...…………… 75,0(1) 

Companhia………………………………………...…………………………………………..…… 25,0 
(1) A Companhia possui 50,0% do capital social da Manati e, como consequência, detém participação total (direta e indireta) de 62,5%. 
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BarraShoppingSul 

Inaugurado no dia 18 de novembro de 2008, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do 
Sul, o BarraShoppingSul é um dos maiores shopping centers da região Sul em termos de ABL, e 
possui um projeto de arquitetura moderno e oferece serviços e lazer de forma integrada. É o 
nosso terceiro maior shopping center, em termos de ABL, atrás apenas do BarraShopping, 
localizado na cidade do Rio de Janeiro, e do RibeirãoShopping, localizado em Ribeirão Preto. 

São 278 lojas, com 10 lojas âncoras, 10 megalojas, um parque de diversões indoor e um cinema 
com oito salas de última geração. Possui ainda uma área de restaurantes com vista para o rio 
Guaíba, além do Centro de Eventos BarraShoppingSul, com 3.290 m², criado especialmente para 
gerar tráfego para o BarraShoppingSul. 

O BarraShoppingSul foi concebido sob o conceito multiúso, que inclui duas torres comerciais, a 
Cristal Tower e a Diamond Tower, interligadas ao shopping center, além de um edifício 
residencial, o Résidence du Lac. As duas torres comerciais (Cristal Tower e Diamond Tower) 
totalizam 25.712 m², e o edifício residencial (Résidence du Lac) totaliza 9.960 m² de área vendida. 

O BarraShoppingSul tem 73.001 m² de ABL total, tráfego anual estimado de 9,9 milhões de 
pessoas (86% das classes A e B, sendo 55% mulheres) e vendas de R$727,1 milhões no período 
de 12 meses encerrado em 31 de dezembro de 2017. Este shopping gera aproximadamente 
3.100 empregos diretos e indiretos. 

Em 31 de dezembro de 2017, a participação condominial do BarraShoppingSul era 100% de 
nossa Companhia. 

Shopping Vila Olímpia 

Inaugurado no dia 18 de novembro de 2009, o Shopping Vila Olímpia fica localizado no coração 
da Vila Olímpia, um dos bairros que mais crescem na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
e próximo a áreas nobres como Vila Nova Conceição, Moema e Itaim, atraindo um público 
exigente e qualificado. 

Para atender a este perfil de consumidor, o shopping tem fachada clean e elegante, inspirada na 
estética fabril do início do século XX e design de interiores diferenciado, com corredores amplos e 
iluminação especial. Destaca-se por oferecer um centro gastronômico completo, boliche de última 
geração e sete salas de cinema, sendo duas premium, e teatro com 1.554 m² e capacidade de 
799 lugares. 

Em 2012, a Companhia aumentou sua participação no Shopping Vila Olímpia com a compra de 
participação adicional de 30,0%, aumentando para 60,0%. A operação ocorreu através da 
Morumbi Business Center Empreendimento Imobiliário Ltda., subsidiária da Companhia. 

Voltado para um público majoritariamente de classe alta (91% classes A e B, sendo 69% 
mulheres), o Shopping Vila Olímpia possui tráfego anual estimado de 7,4 milhões de 
consumidores e atingiu vendas totais de R$451,8  milhões no período de 12 meses encerrado em 
31 de dezembro de 2017. O Shopping Vila Olímpia tem 240 lojas e 28.367 m² de ABL. Este 
shopping gera aproximadamente 3.000 empregos diretos e indiretos. 

Em 31 de dezembro de 2017, a participação condominial do Shopping Vila Olímpia era composta 
da seguinte forma: 

Empreendedor % no Condomínio 

MPH Empreendimento Imobiliário Ltda...............………………...…………………………… 60,0 (1) 

Helfer…….………………………………………...…………………………………………..…… 40,0 
(1) Detemos 100,0% do capital social da MPH Empreendimento Imobiliário Ltda. 
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ParkShoppingSãoCaetano 

Inaugurado em 9 de novembro de 2011 na cidade de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, 
o empreendimento possui infraestrutura completa de compras, serviços e entretenimento. O 
shopping está localizado no primeiro bairro projetado da região, o Espaço Cerâmica, uma área de 
300 mil m² totalmente planejada e sustentável que reúne moradia, trabalho e lazer. 

O projeto arquitetônico do shopping privilegia a integração dos espaços e a iluminação natural 
através do uso de painéis de vidro, transmitindo a sensação de se estar ao ar livre. 

Dentro da estratégia da Companhia de desenvolver projetos multiúso, o 
ParkShoppingSãoCaetano já nasceu com a previsão de uma segunda fase que compreende uma 
área para expansão de 13.411 m² e a construção de quatro torres comerciais no terreno 
adjacente ao shopping center.  

O ParkShoppingSãoCaetano tem 252 lojas e 39.253 m² de ABL total, possui tráfego anual 
estimado de 5,4 milhões de consumidores (93% das classes A e B) e atingiu vendas totais de 
R$634,9 milhões no período de 12 meses encerrado em 31 de dezembro de 2017. Este shopping 
gera aproximadamente 3.800 empregos diretos e indiretos. 

Em 31 de dezembro de 2017, a participação condominial do ParkShoppingSãoCaetano era 100% 
de nossa Companhia. 

JundiaíShopping 

Inaugurado dia 17 de outubro de 2012 na cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, o 
JundiaíShopping possui tráfego anual estimado de 5,8 milhões de consumidores (classes A e B) e 
oferece à população local uma infraestrutura inédita de entretenimento, serviços, compras e 
gastronomia. São 245 lojas, com 18 âncoras e megalojas, em 35.324 m² de ABL total e 2.094 
vagas de estacionamento, e atingiu vendas totais de R$482,5 milhões no período de 12 meses 
encerrado em 31 de dezembro de 2017. 

A 60 km de São Paulo, o empreendimento atende tanto à população residente, quanto à flutuante, 
pela facilidade de acesso às cidades vizinhas. 

O projeto está em sintonia com a estratégia da Companhia de criar complexos multiúsos. Estão 
previstas a construção de duas torres comerciais, além de uma futura expansão, que poderá 
adicionar 13.260 m² de ABL total ao shopping. Este shopping gera aproximadamente 2.800 
empregos diretos e indiretos. 

Em 31 de dezembro de 2017, a participação condominial do JundiaíShopping era 100% de nossa 
Companhia. 

ParkShoppingCampoGrande 

Inaugurado no dia 28 de novembro de 2012, o ParkShoppingCampoGrande, localizado na cidade 
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, possui 397 lojas, 21 âncoras e megalojas, sete salas 
de cinema, um parque indoor e 2.740 vagas de estacionamento, atingiu vendas totais de R$547,6 
milhões no período de 12 meses encerrado em 31 de dezembro de 2017 e um fluxo estimado de 
8,7 milhões de consumidores (classes B e C). Com público potencial de 650 mil pessoas em sua 
área de influência, o shopping atende ao consumidor regional. 

Entre suas características estão os amplos acessos e as alamedas que facilitam a locomoção, 
além de um complexo gastronômico externo: o Boulevard Gourmet, com um projeto arquitetônico 
inédito. São seis restaurantes, um grande lago e uma praça de alimentação suspensa rodeada de 
muito verde e luz natural. 
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O ParkShoppingCampoGrande tem 43.820 m² de ABL total e gera aproximadamente 4.400 
empregos diretos e indiretos. 

Em 31 de dezembro de 2017, a participação condominial no ParkShoppingCampoGrande era 
composta da seguinte forma: 

Empreendedor % no Condomínio 

Companhia...........................................................………………...…………………………… 90,0 

WP Empreendimentos e Participações Ltda…….…………….......……………………..…… 10,0 

VillageMall 

Inaugurado em 4 de dezembro de 2012 na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, o 
VillageMall é focado em moda, cultura, serviços e gastronomia, contando com marcas inéditas 
internacionais e nacionais consagradas no mercado de luxo. Para o lazer, há um teatro para 
1.060 pessoas, destinado a grandes espetáculos, quatro salas VIP’s de cinema, um espaço para 
eventos de 1.800 m² e uma área gastronômica com terraço voltado para a Lagoa da Tijuca. 

O shopping center possui 8.000 m² de vidro em claraboias e átriuns com grande aproveitamento 
da luz natural. Em 2011, recebeu o VIII Grande Prêmio de Arquitetura Corporativa, como 
destaque do setor comercial, categoria projeto predial. A futura área de expansão do VillageMall e 
do VillageMall Corporate totaliza 49.600 m². Localizado em uma das áreas mais privilegiadas da 
Barra da Tijuca, o shopping center é um forte complemento ao complexo composto pelo 
BarraShopping, o New York City Center e o Centro Empresarial BarraShopping. 

Em novembro de 2017, a Companhia inaugurou a primeira fase da expansão I do shopping 
center, com aproximadamente 1,1 mil m² de ABL e cinco novas operações, no segundo piso do 
shopping center. 

O VillageMall tem 161 lojas e 26.102 m² de ABL total, possui tráfego anual de 3,3 milhões de 
consumidores (classe A) e atingiu vendas totais de R$524,0 milhões no período de 12 meses 
encerrado em 31 de dezembro de 2017. Este shopping gera aproximadamente 1.600 empregos 
diretos e indiretos. 

Em 31 de dezembro de 2017, a participação condominial do VillageMall era 100% da Companhia. 

Parque Shopping Maceió 

Inaugurado em 7 de novembro de 2013 na cidade de Maceió, estado de Alagoas, possui 36.905 
m² de ABL total, 163 lojas, nove salas de cinema, e mais de 1.800 vagas de estacionamento. O 
Parque Shopping Maceió marca a entrada da Multiplan na região nordeste do País. No período de 
12 meses encerrado em 31 de dezembro de 2017, as vendas foram de R$396,4 milhões. 

Com tráfego anual de 5,9 milhões de consumidores (classes A, B e C), o shopping center está 
localizado em um terreno com aproximadamente 200 mil m², que no futuro permitirá o 
desenvolvimento de um complexo multiúso, com torres residenciais e comerciais no entorno do 
shopping center. 

A Multiplan tem uma participação de 50,0% no empreendimento, em sociedade com a Aliansce 
Shopping Centers S.A., responsável pela administração da propriedade. 

Em 31 de dezembro de 2017, a participação condominial do Parque Shopping Maceió era 
composta da seguinte forma: 

Empreendedor % no Condomínio 

Parque Shopping Maceió S/A…………………..………………...…………………………… 100,0 (1) 
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(1) A Companhia possui 50,0% do capital social da controlada em conjunto Parque Shopping Maceió S/A e, como consequência, detém 
participação indireta de 50,0% no empreendimento Parque Shopping Maceió. 

ParkShopping Canoas 

Inaugurado em 24 de novembro de 2017 na cidade de Canoas, estado do Rio Grande do Sul, o 
ParkShopping Canoas destaca-se por unir natureza, entretenimento e compras através de um mix 
completo distribuídos em 48.711 m² ABL. À disposição dos clientes, há 2.600 vagas de 
estacionamento, sendo 1.500 cobertas e com sensores que indicam os espaços disponíveis. 

O projeto conta com grande foco na sustentabilidade e no baixo custo condominial para seus 
lojistas. Entre os destaques está a maior planta fotovoltaica já construída sobre um 
empreendimento na América do Sul, com painéis solares com capacidade de produção de 1,3 
megawatts, espalhados em uma área de 18,0 mil m².  

O shopping center possui ainda um moderno sistema de reuso de águas pluviais, uma estação de 
tratamento de esgoto, além de luminárias com lâmpadas de alta eficiência energética e vidros 
low-e, permitindo uma significativa redução do consumo de energia e ar-condicionado. Todos 
esses fatores qualificaram o empreendimento a receber a pré-certificação do selo Leed, que 
reconhece mundialmente o alto padrão de sustentabilidade do ativo. 

A Companhia investiu também em obras de infraestrutura para melhorar os acessos e a 
circulação da região, e na expansão do Parque Municipal Getúlio Vargas, inaugurado em 
setembro de 2016 e integrado ao ParkShopping Canoas através de uma passarela. O parque 
oferece uma série de atrações para toda a família, como espaço de entretenimento infantil, 
labirinto, equipamentos de ginástica para adultos e pista de caminhada. O parque conta também 
com um anfiteatro e um lago artificial com show de águas dançantes com sonorização e 
iluminação sincronizadas. 

Com apenas 36 dias de operação em 2017, registrou vendas de R$71,9 milhões e tráfego de 
quase 1 milhão de consumidores. 

Em 31 de dezembro de 2017, a participação condominial do ParkShopping Canoas era composta 
da seguinte forma: 

Empreendedor % no Condomínio 

Companhia...........................................................………………...…………………………… 80,0 

Unipark Empreendimentos e Participações Ltda…….……….............................................. 20,0 

 

ParkShopping Corporate 

O ParkShopping Corporate, localizado em Brasília, foi entregue em 2012. O ParkShopping 
Corporate é composto por duas torres comerciais, com seis pavimentos cada, interligados ao 
ParkShopping por uma passarela. Com 13.360 m² de ABL total, o local oferece 396 vagas de 
estacionamento exclusivas. 

Em 31 de dezembro de 2017, a participação condominial no ParkShopping Corporate era 
composta da seguinte forma: 

Empreendedor % no Condomínio 

Companhia…………………………………………..………………...…………………………… 50,0 

PREVI…………………………………..………………...………………………………………… 30,0 

IRB…………………………………..………………...…………………………………………… 20,0 
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Morumbi Corporate 

O Morumbi Corporate, inaugurado em 2013, complementa o complexo criado em torno do 
MorumbiShopping, sendo integrado ao shopping center através de uma passarela climatizada. 
Composto por duas torres comerciais, com 18 e 26 andares, o empreendimento possui um total 
de 74.198 m² de ABL total. Um dos destaques do projeto é uma praça elevada interligada às duas 
torres que abriga cinco restaurantes de alto padrão. O projeto de arquitetura segue as diretrizes 
da construção sustentável, visando à certificação LEED. O Morumbi Corporate recebeu a 
certificação LEED Gold, concedida pela Green Building Council Brasil. 

Em 31 de dezembro de 2017, a participação condominial do Morumbi Corporate era 100% de 
nossa Companhia.  

Seguros 

A Companhia mantém vigente um programa de seguros para os shopping centers e torres 
comerciais, com vigência de 30 de novembro de 2016 a 30 de novembro de 2018 (“Programa de 
Seguros ”). O referido Programa de Seguros prevê coberturas diversas para cada 
empreendimento, destacando-se: (a) coberturas para riscos patrimoniais, (b) coberturas para 
riscos de responsabilidade civil, e (c) coberturas para riscos ambientais. As coberturas estão 
sujeitas às condições e exclusões previstas nas respectivas apólices, entre as quais se destacam 
a exclusão para danos decorrentes de atos terroristas.  

A Companhia também mantem vigentes coberturas de risco engenharia para as obras de 
expansão, revitalização, readequação ou construção de novos empreendimentos. 

Adicionalmente, a Companhia possui apólices de seguro de responsabilidade civil de conselheiros 
e diretores (“D&O”), contratadas com prazo de vigência englobando o período compreendido 
entre os dias 4 de julho de 2017 e 4 de julho de 2018. 

Riscos de paralisação das atividades 

Eventuais sinistros não cobertos em nossas apólices podem gerar paralisação temporária de 
nossos shopping centers sem que tenhamos cobertura. Para maiores informações veja o fator de 
risco “Perdas não cobertas pelos nossos seguros contratados podem resultar em prejuízos para 
nós, o que poderá gerar efeitos adversos sobre os nossos negócios” no item 4.1 deste Formulário 
de Referência. 

II. Imobiliário para Venda 

No desenvolvimento de novos projetos imobiliários (comerciais ou residenciais) para a venda, 
caracterizamo-nos por ser uma empresa full service, ou seja, com efetiva participação em todas 
as fases do negócio, sendo que nossa atuação abrange desde a prospecção dos terrenos até a 
entrega das unidades, seguindo as fases abaixo descritas. 

• Prospecção de Terrenos . Nossa equipe e empresas especializadas conduzem 
pesquisas de mercado para identificação e seleção de terrenos, avaliações preliminares, 
análise financeira, análise jurídica e concepção inicial do masterplan do projeto. Com base 
nestes elementos, decidimos quanto à negociação do terreno e, em alguns casos, 
buscamos minimizar a necessidade de desembolso financeiro ao acordar junto ao 
proprietário a compra através de opções ou permutas, facultando-lhe reter um percentual 
da propriedade do empreendimento. A aquisição efetiva do terreno, que gera 
compromissos financeiros relevantes para nós poderá ser condicionada à análise de 
viabilidade descrita abaixo. 
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• Análise de Viabilidade . Nesta fase são realizadas profundas pesquisas de mercado 
(incluindo levantamentos de tráfego e acesso ao local, concorrência existente, perfil do 
consumidor, necessidades locais, potencial do mercado entre outros). Através de várias 
reuniões com corretores, arquitetos e engenheiros, é definido o projeto básico para o 
empreendimento, em especial, do produto a ser comercializado no futuro. Também é 
realizado o relatório de viabilidade final do projeto, detalhando os projetos técnicos e 
levantando o custo total do empreendimento. Procuramos, ainda, obter o financiamento 
necessário através da assinatura de contratos junto aos bancos financiadores e 
preparação de toda a documentação jurídica e legal necessária. Uma vez cumpridas 
essas etapas, é realizada uma reunião específica para decidir pela aprovação e 
continuidade do lançamento do projeto. 

• Lançamento . Tomada a decisão de realizar o lançamento, definimos a estratégia de 
marketing do projeto, elaboração do material promocional de vendas, tudo visando a atrair 
o público. São realizadas diversas reuniões de treinamento e preparação com os 
corretores, para esclarecer suas dúvidas e aprofundar o conhecimento sobre o projeto. 
Buscamos nesta fase testar a aceitação do produto, liberando os corretores para iniciar o 
esforço de vendas e reserva de unidades. Esta fase culmina com a festa de lançamento 
do empreendimento ao público. 

• Desenvolvimento . Nesta fase é realizada a comercialização do projeto, por meio da 
venda das unidades disponíveis. São idealizadas campanhas de marketing, utilizando 
mídia impressa e televisiva para divulgação do projeto e incremento da comercialização. 
Como regra geral, a construção do empreendimento é iniciada somente (i) após a venda 
de, no mínimo, 50% das unidades, e (ii) da assinatura do contrato definitivo de 
financiamento da obra, quando aplicável. Sempre que necessário, durante o período de 
construção, novas campanhas de marketing são realizadas, visando a atingir a maior 
comercialização possível até o seu término, quando é feita a entrega das unidades aos 
adquirentes. 

Seguros 

Para as fases de desenvolvimento dos projetos do segmento imobiliário, são realizadas 
contratações de coberturas de risco de engenharia. 

Riscos de paralisação das atividades 

Eventuais sinistros não cobertos em nossas apólices podem gerar paralisação temporária de 
nossos empreendimentos sem que tenhamos cobertura. Para maiores informações, veja o fator 
de risco “Perdas não cobertas pelos nossos seguros contratados podem resultar em prejuízos 
para nós, o que poderá gerar efeitos adversos sobre os nossos negócios” no item 4.1 deste 
Formulário de Referência. 

III. Projetos para Locação  

Atuamos como uma empresa full service no desenvolvimento de novos projetos imobiliários, 
participando efetivamente em todas as fases do negócio. Nossas atividades abrangem desde a 
fase de prospecção dos empreendimentos/terrenos até a fase operacional e construção. Segue 
abaixo uma descrição das fases de desenvolvimento dos projetos: 

• Prospecção de Terrenos . A prospecção de terrenos para o segmento de projetos segue 
o mesmo processo descrito para o segmento imobiliário mencionado acima. 

• Análise de Viabilidade . De forma similar à análise realizada no segmento imobiliário, o 
segmento de projetos realiza pesquisas de mercado. Com base nestas informações é 
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definido o projeto para o empreendimento de acordo com a demanda e as características 
do local. No caso de shopping centers, esta análise envolve especialmente a definição da 
ABL e do mix de lojas, sendo que a busca por lojistas estratégicos é iniciada a partir de 
contatos com os principais lojistas âncoras e os mais importantes lojistas de varejo, 
visando a aferir a aceitação do mix proposto. Também é realizado o relatório de 
viabilidade final do empreendimento, para o qual é necessário o detalhamento dos 
projetos técnicos e levantamento do custo total envolvido. Procuramos obter os recursos 
necessários através da assinatura de contratos junto com bancos financiadores e à 
preparação de toda a documentação jurídica necessária. Uma vez que essas etapas 
sejam cumpridas, se decide quanto à aprovação e à continuidade do lançamento do 
projeto. 

• Lançamento . Uma vez decidido o lançamento, definimos a estratégia de marketing, 
elaboramos o material promocional, tudo visando ao lançamento para potenciais 
locatários e, no caso de shopping centers, o conhecimento dos consumidores. São 
realizadas diversas reuniões de treinamento e preparação com os corretores, para 
esclarecer suas dúvidas e aprofundar o conhecimento sobre o projeto. Em se tratando de 
shopping centers, buscamos, nesta fase, contratar os principais lojistas âncoras e os 
grandes lojistas nacionais e internacionais, bem como preparar a documentação jurídica e 
o orçamento do empreendimento. De modo geral, para cada projeto é alocado um diretor 
responsável, que definirá a equipe local necessária para assessorá-lo. Esta fase culmina 
com a festa de lançamento do empreendimento ao público. 

• Desenvolvimento . Nesta fase é realizada a comercialização do projeto, por meio da 
locação de suas lojas e espaços. Durante o período de construção, é realizada a entrega 
das chaves aos locatários, quando é liberado seu acesso ao empreendimento para que 
iniciem suas obras. Com o objetivo de sempre manter a qualidade do empreendimento, 
todos os projetos de arquitetura, decoração e fachada dos locatários são revisados e 
aprovados por nós. 

IV. Gestão e outros 

• Administração de empreendimentos . Após a definição da data para a inauguração do 
empreendimento, todos os serviços operacionais são contratados para constituir o 
condomínio, sendo definida a campanha de marketing para a inauguração. A participação 
da administradora do empreendimento, nesta fase, é fundamental para a perfeita 
operação e sucesso do empreendimento. Além de outros empreendimentos imobiliários, 
atualmente administramos 18 dos 19 shopping centers em que detemos participação. 
Nossa experiência inclui a preparação e monitoramento do planejamento, gerenciamento 
da estrutura, estabelecimento de normas de funcionamento e participação da gestão 
financeira e jurídica dos empreendimentos. 

 

(b) características do processo de distribuição  

Propriedades para locação 

O segmento de propriedades para locação não apresenta um processo de distribuição. 

Imobiliário para venda 

O segmento imobiliário para venda não apresenta um processo de distribuição. 

Projetos para locação 

O segmento de projetos para locação não apresenta um processo de distribuição. 
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Gestão e outros 

O segmento de gestão e outros não apresenta um processo de distribuição. 

 

(c) características dos mercados de atuação   

Visão Geral do Principal Setor de Atuação 

O Mercado de Shopping Centers no Brasil 

Ao longo das últimas décadas, o mercado de shopping centers no Brasil passou por um 
crescimento expressivo, sendo que ainda se encontra em estágio de forte expansão. De acordo 
com a ABRASCE, o primeiro shopping center do Brasil foi inaugurado em 1966, em São Paulo. 
Desde então, o setor passou por décadas de notável crescimento em termos de ABL, faturamento 
e empregos gerados. 

Os gráficos abaixo ilustram o crescimento do mercado de shopping centers no Brasil ao longo das 
últimas décadas. 

 
Número de Shopping Centers no Brasil  

 

Fonte: ABRASCE 

 
ABL de Shopping Centers no Brasil  

 

Fonte: ABRASCE 

 

Sua primeira fase de crescimento acentuado se deu ao longo da década de 1980, com a 
inauguração de importantes shopping centers regionais, como o Barra Shopping no Rio de 
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Janeiro (1981), o Shopping Eldorado em São Paulo (1981), o Morumbi Shopping em São Paulo 
(1982), o Shopping Center Iguatemi em Porto Alegre (1983) e o ParkShopping em Brasília (1983), 
entre outros. 

A estabilidade econômica e política ao longo da segunda metade da década de 1990 propiciou 
uma segunda onda de crescimento acelerado no setor, que contou com 98 lançamentos e um 
aumento de 111,4% em ABL ao longo de dez anos, indo de 1,7 milhão de m² em 1990 para 3,6 
milhões de m² em 1999, de acordo com a ABRASCE. 

Ao longo dos últimos anos, o setor passou por um renovado período de crescimento expressivo, 
sustentado por um contexto de expansão da economia e aumento significativo no nível de renda 
da população brasileira, o que elevou o patamar de consumo na economia. Em 2017, segundo a 
ABRASCE, o setor alcançou um volume de vendas de R$167,8 bilhões, um aumento de 6,2% em 
relação ao ano anterior, ante um crescimento de 2,3% do comércio varejista. 

Em 2018, com a melhora na economia, e mesmo com o cenário político brasileiro ainda instável, 
a ABRASCE prevê um total de 23 inaugurações, comparado a 20 inaugurações em 2016 e 13 em 
2017. O gráfico abaixo ilustra o número de inaugurações e o total de shopping centers ao longo 
dos últimos anos.  

Shopping Centers no Brasil - Número de Inaugurações e Total de Empreendimentos  

 

Fonte: ABRASCE 

 

Ao longo da última década, o setor passou por um processo de evolução de seus padrões de 
governança corporativa e profissionalização, como resultado direto da abertura de capital de seis 
empresas de shopping centers neste período. 

De acordo com a ABRASCE, o mercado de shopping centers gerou cerca de 1,0 milhão de 
empregos e recebeu 463,3 milhões de visitas por mês em 2017. Ainda, de acordo com a 
ABRASCE, o mercado de shopping centers foi responsável por 20% do varejo nacional em 2017, 
excluindo vendas de combustíveis e de gás liquefeito de petróleo (GLP). 
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Os gráficos abaixo retratam a evolução no faturamento, número de empregos gerados e no 
tráfego de pessoas em shopping centers no Brasil ao longo dos últimos anos. 

Shopping Centers no Brasil - Faturamento em Shopping Centers (R$ bilhões) 

 

Fonte: ABRASCE 

 
 
 
Shopping Centers no Brasil - Número de Empregos Gerados ('000) 

 

Fonte: ABRASCE 

 

Shopping Centers no Brasil - Tráfego de Pessoas (Milhões de Visitas/Mês) 

 

Fonte: ABRASCE 

 

Classificação dos Shopping Centers 

A ABRASCE define shopping centers como sendo os “empreendimentos com ABL superior a 5 
mil m², formados por diversas unidades comerciais, com administração única e centralizada, que 
pratica aluguel fixo e percentual”. 
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Dentro do setor, a ABRASCE classifica os empreendimentos com base em suas ABLs, de acordo 
com os critérios expostos na tabela abaixo: 

 

Distribuição Geográfica dos Shopping Centers no Bra sil 

De acordo com a ABRASCE, em 2017, existia no Brasil um total de 571 shopping centers, 
totalizando uma ABL de 15,6 milhões de m². Entretanto, a distribuição da ABL ao longo das 
regiões brasileiras é significativamente heterogênea, como pode-se verificar pelo gráfico abaixo. 
 

Número de Shopping Centers por Região e Participação na ABL  Total d o Brasil  

 

Fonte: ABRASCE 

 

Sudeste 

A região Sudeste foi pioneira em empreendimentos do setor de shopping centers no Brasil. Além 
disso, é a região economicamente mais significativa do País, sendo responsável por 53,9% do 
PIB nacional em 2015, de acordo com o IBGE. A força econômica da região está refletida no 
mercado de shopping centers em termos de número de empreendimentos (304) e estoque de 
ABL (8,6 milhões de m²) da região, equivalentes a 53,2% e 55,0% do total nacional, 
respectivamente, segundo a ABRASCE em 2017. Ainda de acordo com a ABRASCE, em 2017, o 
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estado de São Paulo concentrava 62,8% do ABL da região Sudeste, seguido pelo estado do Rio 
de Janeiro, com 20,4% do total da região.  

Nordeste 

Segundo a ABRASCE, em 2017, o Nordeste era a segunda região brasileira em termos de ABL, 
com mais de 2,6 milhões de m², ou 17,0% do total nacional, distribuídos em 86 empreendimentos.  

Sul 

De acordo com a ABRASCE em 2017, a região Sul era a terceira maior do país em termos de 
ABL, totalizando mais de 2,2 milhões de m², ou 14,3% do total nacional, distribuídos em 98 
empreendimentos. Ainda segundo a ABRASCE, em 2017, na região Sul se destaca o Estado do 
Rio Grande do Sul, com 871 mil m² de ABL, ou 39,0% do total da região. 

Centro-Oeste 

A região Centro-Oeste apresenta 56 shopping centers e aproximadamente 1,3 milhão de m² de 
ABL, ou 8,3% do total nacional, segundo a ABRASCE em 2017.  

Norte  

A região Norte é a de menor expressão no setor nacional de shopping centers, com 27 
empreendimentos, totalizando 826 mil m² de ABL, ou 5,3% do total nacional, segundo a 
ABRASCE em 2017. 

Potencial de Crescimento 

No Brasil, o mercado de shopping centers é caracterizado por uma forte concentração regional, 
sobretudo nas regiões Sudeste e Sul, que representam, juntas, 69,3% do ABL total nacional, de 
acordo com a ABRASCE em 2017. Essa concentração se traduz em uma importante 
oportunidade de desenvolvimento do setor em regiões menos exploradas, como as regiões Norte 
e Centro-Oeste. 

Além disso, pode-se perceber o notável potencial de crescimento do setor quando se comparam 
os dados do Brasil com os de outros países relevantes. Por exemplo, em 2017, a ABL nos 
Estados Unidos era de 2.191 m² por cada mil habitantes, enquanto que, no Brasil, essa métrica se 
encontrava em apenas 75 m² por cada mil habitantes, de acordo com a ABRASCE e International 
Council of Shopping Centers (ICSC). Ademais, as vendas em shopping centers no Brasil ainda 
compõem uma parcela reduzida do total de vendas do varejo.  

Os gráficos abaixo indicam valores de ABL por cada mil habitantes para um conjunto de países 
relevantes: 

Shopping Centers no Mundo – ABL por Mil Habitantes (m²) 

 

Fonte: ABRASCE, International Council of Shopping Centers (ICSC), e Conseil National des Centeres Commerciaux 
(CNCC). 
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De modo geral, o mercado de shopping centers é influenciado diretamente pelo ritmo de 
crescimento do consumo no Brasil e, portanto, pelo crescimento econômico do país. Sendo 
assim, uma vez que contribui para a expansão do consumo, o aumento do nível de renda do 
consumidor é um dos fatores que contribuíram para a expansão do setor. 

O gráfico abaixo indica o crescimento em termos reais da renda per capita no Brasil: 

Renda média mensal da população (R$ de 2017) 

  

Fonte: IPEA, calculada a partir das respostas à Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE). 

 

Além disso o setor de shopping centers é exposto a flutuações nos preços do mercado imobiliário. 
Dessa forma, aumentos de preços no mercado imobiliário podem diminuir a rentabilidade do 
setor, desestimulando novos empreendimentos. 

Por último, o mercado de shopping centers no Brasil é diretamente afetado por variações na 
inflação, uma vez que comumente os aluguéis mínimos no setor são reajustados com base em 
índices de inflação. Dessa forma, devido à sua proteção intrínseca à inflação, um aumento nas 
expectativas de inflação pode tornar o setor mais atraente para investidores. 

O gráfico abaixo indica o valor do IPCA no Brasil nos últimos anos: 

Inflação no Brasil - IPCA (% a.a.) 

 

Fonte: IBGE / SNIPC (Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor).  

 

Mercado Imobiliário  

Além da atuação destacada no setor de shopping centers, a Companhia também tem por objeto o 
desenvolvimento, comercialização e administração de empreendimentos imobiliários comerciais e 
residenciais. Ao longo de sua trajetória, a Companhia já realizou diversos empreendimentos 
comerciais e residenciais de sucesso, com os mais variados conceitos, dos quais podemos 
destacar: Centro Profissional Morumbi Shopping; Centro Empresarial Barra Shopping; Morumbi 
Office Tower; Morumbi Business Center; Centro Profissional Ribeirão Shopping; Park Shopping 
Corporate; Morumbi Corporate; Diamond Tower; Chácara Santa Elena; Il Villaggio; Résidence du 
Lac; Península Green; Royal Green Península; e Barra Golden Green. 
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Buscamos, continuamente, a obter retornos de oportunidades de vendas e locação por meio do 
desenvolvimento de novos projetos imobiliários, que ofereçam potencial de rentabilidade e 
valorização, visando auferir receitas de venda ou locação. 

De acordo com pesquisa ABRAINC (Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias) e FIPE 
(Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), ao longo de 2017 o mercado teve leve 
recuperação na demanda devido ao cenário econômico mais estável, que gerou uma maior 
confiança dos potenciais compradores. Em 2017, o indicador ABRAINC-FIPE, considerando 
informações de 20 das 34 associadas da ABRAINC, apresentou vendas de 109,4 mil unidades, 
um aumento de 6,2% frente ao volume vendido ao longo de 2016. No mesmo período, o volume 
de lançamentos imobiliários alcançou 82,5 mil unidades, 18,2% superior ao total lançado em 
2016, mas as entregas totalizaram 86,3 mil unidades em 2017, 38,8% inferior ao observado ao 
longo de 2016.  

 

(i) participação em cada um dos mercados 

Propriedades para locação 

A participação da Companhia no mercado nacional de shopping centers em relação à ABL, 
conforme divulgada pela ABRASCE, na data base de dezembro de 2017 era de: 

• 5,3%, levando-se em consideração a ABL total dos shopping centers do portfólio da 
Companhia, e 

• 4,1%, levando-se em consideração somente a ABL própria da Companhia nos shopping 
centers do portfólio da Companhia. 

Em relação ao volume de vendas dos lojistas, conforme divulgada pela ABRASCE, a participação 
da Companhia no mercado nacional de shopping centers na data base de dezembro de 2017 era 
de 8,7%. 

Com relação aos demais segmentos do mercado imobiliário em que a Companhia atua, não 
dispomos de estudos próprios ou informações públicas precisas que nos permitam explicitar a 
nossa participação. 

Imobiliário para venda 

A participação da Companhia no mercado de incorporação tem como base o desenvolvimento de 
empreendimentos comerciais e residenciais de alto padrão. A Companhia busca constantemente 
terrenos em áreas cujos retornos esperados sejam elevados, incluindo áreas no entorno de seus 
shopping centers, onde são identificadas oportunidades tanto pela atratividade do negócio 
(localização beneficiada pela existência do shopping center), quanto pelo sucesso do conceito de 
multiúso. 

Projetos para locação 

A Companhia desenvolve projetos de shopping centers e de imobiliário para a venda e para a 
locação, pois beneficia-se da experiência acumulada (no desenvolvimento de projetos), bem 
como da possibilidade de realizar seus empreendimentos aproveitando o conhecimento 
desenvolvido em projetos anteriores. Até dezembro de 2017, a Companhia desenvolveu 17 
shopping centers dos 571 existentes no país, além de ter realizado empreendimentos comerciais 
para locação. 

Gestão e outros 
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Uma das principais atividades da Companhia é a gestão de seus próprios empreendimentos e 
demais propriedades para locação. As vantagens de se ter a administração de um 
empreendimento resultam numa maior eficiência no manejo de locatários, na habilidade para 
promover e implementar expansões, renovações e melhorias na operação. Além disso, o esforço 
de gestão dos empreendimentos, particularmente naqueles que tiverem sócios-empreendedores, 
permite a cobrança por esses serviços. 

(ii) condições de competição nos mercados 

Propriedades para locação, Imobiliário para venda e  Projetos para locação 

Os setores imobiliário e de shopping center no Brasil são altamente competitivos e fragmentados. 
Os principais fatores competitivos nos ramos de incorporações imobiliárias e de shopping center 
incluem visão empreendedora, disponibilidade e localização de terrenos, preços, financiamento, 
projetos, qualidade e reputação. Uma série de empreendedores dos setores de shopping centers 
e de incorporação imobiliária concorrem conosco na aquisição de terrenos, na tomada de 
recursos financeiros para incorporação e na busca de compradores e locatários potenciais. 

Nossos principais competidores no setor de shopping centers são Aliansce Shopping Centers, BR 
Malls Participações, General Shopping Brasil, Iguatemi Empresa de Shopping Centers e Sonae 
Sierra Brasil. Já no setor de incorporações imobiliárias comerciais e residenciais concorremos 
com empresas como BR Properties, Cyrela Brazil Realty, Cyrela Commercial Properties, 
Direcional Engenharia, Even Construtora e Incorporadora, Ez Tec Empreendimentos e 
Participações, Gafisa, Helbor Empreendimentos, e MRV Engenharia e Participações. 

Gestão e outros 

Atualmente a Companhia faz gestão somente de seus próprios shopping centers, motivo pelo 
qual a Companhia não está sujeita à competição neste segmento operacional. 

 

(d) eventual sazonalidade 

Propriedades para locação 

Em nossos shopping centers, historicamente, datas festivas e feriados, tais como Natal, Dia das 
Mães, entre outros, têm um impacto positivo nas vendas, em consequência de um aumento nas 
receitas de locação e estacionamento. 

Imobiliário para venda 

Não é possível precisar o efeito da sazonalidade em nossas operações imobiliárias para venda, 
pois têm uma característica de oportunidade de mercado, e são consideradas como eventos 
pontuais. 

Projetos para locação 

Não é possível precisar o efeito da sazonalidade em nossas operações de projetos para locação, 
pois são geradas em decorrência da atividade de desenvolvimento de novos shopping centers e 
expansões, de desenvolvimento de projetos imobiliários e da receita de cessão de direitos 
decorrente desses projetos. As nossas receitas de cessão de direitos são dependentes do 
sucesso de locação dos novos empreendimentos. 

Gestão e outros 

Não é possível precisar o efeito da sazonalidade em nossas operações de gestão e outros, pois 
esta conta é composta principalmente de (i) serviços de administração prestados pela Companhia 
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a seus sócios e lojistas, que podem variar principalmente de acordo com o resultado operacional 
líquido dos shopping centers, (ii) taxas de corretagem pela locação de lojas cobrada pela 
Companhia a seus sócios na propriedade, que podem variar de acordo com o volume de 
locações, e (iii) resultados financeiros, que podem variar de acordo com o nível de alavancagem 
financeira da Companhia e também podem ser impactados pelas variações na taxa básica de 
juros e seu impacto no custo financeiro dos contratos.  

 

(e) principais insumos e matérias primas, informand o: 

(i) descrição das relações mantidas com fornecedore s, inclusive se estão sujeitas a 
controle ou regulamentação governamental, com indic ação dos órgãos e da respectiva 
legislação aplicável 

Entre os fornecedores destacam-se as prestadoras de serviços públicos tais como companhias de 
eletricidade, fornecimento de água, entre outros, sujeitas a regulamentação específica pelas 
administrações públicas. 

No que diz respeito ao desenvolvimento dos seus projetos imobiliários, a Companhia mantém 
relacionamento com diferentes construtoras, sem relação de exclusividade. As relações mantidas 
com tais fornecedores não estão sujeitas a controle ou regulamentação governamental. 

(ii) eventual dependência de poucos fornecedores 

Conforme descrito no item 7.3.(e)(i), a Companhia mantém relacionamento com diversos 
fornecedores, reduzindo de maneira significativa a sua dependência. 

(iii) eventual volatilidade em seus preços 

A Companhia está exposta a eventual volatilidade nos preços de insumos e matérias primas, 
principalmente os insumos utilizados na operação de shopping center, tais como eletricidade e 
fornecimento de água, e custos relacionados ao desenvolvimento de projetos. A Companhia tem 
políticas de acompanhamento de gastos e monitoramento das variações de preços de insumos e 
matérias primas, incluindo custos de obras os quais em alguns casos têm contratos com valores 
pré-determinados. 
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7.4 - Clientes responsáveis por mais de 10% da receita líquida total

 

(a) montante total de receitas provenientes do cliente 

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui clientes responsáveis por mais de 
10% da receita líquida. 

 

(b) segmentos operacionais afetados pelas receitas provenientes do cliente 

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui clientes responsáveis por mais de 
10% da receita líquida. 
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(a) necessidade de autorizações governamentais para  o exercício das atividades e 
histórico de relação com a administração pública pa ra obtenção de tais autorizações 

Regulamentação Relativa a Shopping Centers 

Geral 

No Brasil não há lei específica que regule a atividade de shopping center, sendo a relação 
empreendedor/lojistas prevista somente no artigo 54 da Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991 
(“Lei do Inquilinato ”). Assim, a organização e a regulamentação do convívio entre os 
empreendedores, proprietários, lojistas e usuários dos shopping centers são feitas, principalmente, 
por meio da própria Lei do Inquilinato e dos seguintes instrumentos: 

• as normas gerais ou complementares reguladoras das locações ajustadas por instrumento 
próprio; 

• os contratos de locação com os lojistas do empreendimento; 

• o contrato de cessão de direito de integrar a estrutura técnica do empreendimento; 

• o regimento interno; 

• o estatuto da associação de lojistas; 

• o contrato de serviços com a empresa administradora do shopping center; e, 

• outros, relacionados a associações com terceiros, se for o caso. 

Condomínio Edilício 

No Brasil, muitos dos shopping centers de maior relevância no mercado são constituídos através 
de condomínios edilícios. A Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964 e suas alterações posteriores 
(“Lei de Condomínio e Incorporação ”) dispõe sobre o condomínio em edificações e as 
incorporações imobiliárias, e outras disposições sobre esse assunto se encontram nos artigos 1.331 
e seguintes do Código Civil. 

Quando o shopping center é constituído dessa forma, cada uma das lojas constitui uma unidade 
autônoma, com matrícula imobiliária própria junto ao Registro de Imóveis, havendo coexistência 
entre as unidades autônomas (áreas privativas), que podem ser de propriedade de um ou mais 
titulares, denominado(s) condômino(s), e as áreas comuns, que são de propriedade comum de 
todos os condôminos. 

Salvo quando exigido quórum especial, seja por determinação do Código Civil, da Lei de 
Condomínios e Incorporação ou da própria convenção de condomínio edilício, nos termos do artigo 
1.352 do Código Civil, as deliberações condominiais serão aprovadas pelo voto da maioria dos 
condôminos presentes, que representem, pelo menos a metade das frações ideais, sendo que o 
valor do voto de cada condômino é calculado proporcionalmente à fração ideal da respectiva 
unidade autônoma. Se a unidade autônoma for detida por mais de um proprietário, o voto deve ser 
único. Importante ressalvar que a convenção de condomínio regula a relação entre os proprietários 
de cada unidade autônoma. 

Sem prejuízo das disposições condominiais, o Código Civil em seus artigos 1.331 e seguintes 
especifica expressamente os seguintes quóruns para aprovação de deliberações do condomínio 
edilício: 

• maioria dos condôminos para a realização de obras úteis; 
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• 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 

• a 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. 

Vale ressaltar que o condômino, único proprietário de uma determinada unidade autônoma, quando 
da sua venda, não é obrigado a oferecer direito de preferência aos demais condôminos que sejam 
proprietários de unidades autônomas diversas, inseridas no mesmo condomínio edilício. 

Condomínio Civil 

Os condomínios civis (também chamados de condomínios voluntários ou Pro Indiviso) são, 
atualmente, regulamentados pelos artigos 1.314 e seguintes do Código Civil. Nesta modalidade de 
condomínio, duas ou mais pessoas são coproprietárias de um imóvel, de forma proporcional à 
participação de cada um na fração ideal do imóvel. Dentre os dispositivos aplicáveis aos 
condôminos, destacam-se: 

• cada condômino poderá alienar a sua parte, respeitado o direito de preferência dos demais 
e, independentemente da anuência dos demais, poderá o condômino gravar sua parte ideal; 

• sendo o bem divisível, o condômino poderá a qualquer tempo exigir a divisão da coisa; 

• sendo o bem indivisível, poderá o condômino solicitar a alienação do bem em hasta pública, 
preferindo-se na venda, em condições iguais de oferta, o condômino ao estranho, e entre 
os condôminos, aquele que tiver na coisa benfeitorias mais valiosas, e, não as havendo, o 
de quinhão maior; 

• os condôminos poderão acordar que a coisa fique indivisível 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 pela coisa 
comum na proporção de sua participação; e 

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

Assim, nos shopping centers constituídos sob a forma de condomínio civil, todo o empreendimento 
consiste em um único imóvel, com uma única matrícula imobiliária junto ao Registro de Imóveis, 
hipótese em que os titulares de participação no imóvel são proprietários de uma fração ideal do 
empreendimento. Em alguns shoppings centers, pode existir a situação em que o empreendimento 
é constituído sob a forma de condomínio edilício e a propriedade das unidades autônomas é detida 
em regime de condomínio civil (cada unidade autônoma possui mais de um proprietário), aplicando-
se ambos os regimes jurídicos. 

Normas Gerais 

As normas gerais podem ser estabelecidas por instrumento público ou particular, e tem por objetivo 
regular a organização e o funcionamento do shopping center. O instrumento pode ser denominado 
de: Instrumento Declaratório das Normas Gerais Reguladoras do Funcionamento e das Locações 
do shopping center, ou Escritura Instituidora das Normas Gerais das Locações, dentre outros. 

Dentre as principais disposições contidas na escritura de normas gerais, pode-se mencionar: 
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• regras para utilização e funcionamento das lojas; 

• vedação ao locatário da alteração do seu ramo de comércio, visando a manutenção do mix 
de lojas; 

• disposições sobre as áreas comuns; 

• conceitos e definições decorrentes da forma de aluguel contratada, que inclui percentual 
incidente sobre o faturamento dos locatários; 

• fiscalização, pelo(s) locador(es), do faturamento do locatário, com a finalidade de verificar 
o correto pagamento do aluguel; 

• pagamento das despesas condominiais, também chamadas de encargos comuns; 

• proibição de mudança do locatário, seja pela transferência, parcial ou total das lojas; 

• aprovação do projeto e layout das lojas, bem como o prazo de execução; e 

• penalidades para o descumprimento das obrigações. 

O objeto das normas gerais é estabelecer os princípios que vigorarão nas operações das lojas que 
integram os shopping centers, abrangendo inclusive seus direitos e deveres no funcionamento do 
shopping center, bem como estipular as regras gerais aplicáveis a todos os que participam, direta 
ou indiretamente, sejam locatários (lojistas), sejam proprietários (empreendedores) ou terceiros 
contratados e/ou subcontratados. 

Os locatários (lojistas) obrigam-se perante as normas gerais no momento da assinatura do contrato 
de locação, assumindo desde então o compromisso de cumprir com seus termos e condições. 

Contratos de Locação em Shopping Centers 

As locações em shopping centers são regidas pela Lei do Inquilinato e suas alterações posteriores, 
e em especial pelo artigo 54, que prevê que entre os lojistas e os empreendedores prevalecerão as 
condições livremente pactuadas, e as disposições procedimentais previstas na lei. 

De acordo com a Lei do Inquilinato, o locatário tem direito à renovação compulsória do contrato de 
locação, desde que preenchidos os seguintes requisitos, de forma cumulativa: (i) o contrato seja 
formalizado por escrito e tenha prazo determinado de vigência igual ou superior a 5 (cinco) anos 
(ou, somados, o prazo dos contratos de locação anteriores de vigência ininterrupta resultem em um 
prazo igual ou superior a cinco anos); (ii) o locatário demonstre ter explorado seu comércio, no 
mesmo ramo, pelo prazo mínimo e ininterrupto de três anos; e (iv) a ação seja proposta no período 
de um ano, no máximo, até seis meses, no mínimo, anteriores à data de término do prazo do 
contrato em vigor. 

A Lei do Inquilinato prevê, ainda, o direito de locadores e locatários de proporem ação revisional a 
fim de adequar o valor cobrado de aluguel ao valor de mercado. Para tanto, a ação pode ser 
proposta após 3 (três) anos de vigência do contrato ou do acordo anteriormente realizado. 

No que se refere às peculiaridades de contratos de locação em shopping centers, podem ser 
mencionadas as cláusulas de fixação de aluguel (mínimo ou percentual, sendo devido o maior entre 
os dois valores), cobrança de aluguel dobrado nos meses de dezembro, impossibilidade de 
alteração do ramo do comércio e da denominação do estabelecimento (nome fantasia), limitações 
à cessão da locação, a fiscalização das atividades dos lojistas e a filiação à Associação de Lojistas. 

O valor do aluguel costuma ser estipulado entre o mais alto dos seguintes valores: (i) valor fixo ou 
mínimo, que é calculado com base na localização e no tamanho da loja ocupada pelo locatário; e 
(ii) um percentual do faturamento do locatário. 
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Em decorrência do aumento elevado das vendas no mês de dezembro, pode ser cobrado dos 
locatários (lojistas) o pagamento de um 13º aluguel, que é representado pelo pagamento em dobro 
do valor do aluguel mínimo. 

O valor do aluguel mínimo em dobro no mês de dezembro e a cobrança de um percentual incidente 
sobre o faturamento bruto dos locatários são disposições contratuais inerente ao negócio de 
shopping centers. 

Os locatários (lojistas) estão impedidos de alterar o ramo de comércio em que atuam ou os produtos 
que comercializam sem a prévia autorização do(s) locadores (empreendedores), tendo em vista a 
necessidade do shopping center manter o seu mix de lojas equilibrado e distribuído, garantindo o 
sucesso do fundo de comércio elaborado pelos locadores (empreendedores). Pelo mesmo motivo, 
os locatários (lojistas) não podem ceder o contrato de locação sem a prévia autorização dos 
locadores (empreendedores). 

Em razão da modalidade de aluguel que prevê a cobrança de aluguel sobre o faturamento dos 
locatários (lojistas), os contratos de locação estipulam o direito dos locadores (empreendedores) 
fiscalizarem a contabilidade dos locatários (lojistas), com acesso aos livros, documentos de controle 
e sistemas de contabilidade. 

Com relação às garantias, estas podem ser nas modalidades previstas no artigo 37 da Lei do 
Inquilinato. Desde 2009, com a alteração da Lei do Inquilinato trazida pela Lei 12.112/09, nas 
locações garantidas por fiança, se a locação for prorrogada por prazo indeterminado, o fiador 
poderá exonerar-se mediante notificação com prazo de 120 dias de antecedência. Neste caso o 
locatário terá 30 dias para substituir a garantia, sob pena de rescisão do contrato. 

Cessão de Direitos de Uso de Integrar a Estrutura Técnica 

Ao desenvolver suas atividades em shopping center, os locatários (lojistas) se beneficiam do mix e 
da estrutura tecnicamente planejada e implementada pelos locadores (empreendedores). 

Em contrapartida pelos direitos e benefícios aproveitados pelos locatários (lojistas), os 
empreendedores costumam cobrar um preço pela cessão de direito de uso do espaço do shopping 
center. 

O valor e as condições de pagamento do preço pela cessão de direito de uso do espaço são fixados 
entre os empreendedores e os locatários (lojistas) no mesmo momento em que contratam a 
locação, o que assegura aos locatários (lojistas) o direito de participarem do empreendimento 
enquanto vigente o seu contrato. 

Ao longo da vigência do contrato de locação, os locatários (lojistas) somente poderão transferir a 
locação, juntamente com o direito de integrar a estrutura técnica do shopping center a terceiros 
com a prévia e expressa a anuência dos locadores (empreendedores). 

Regimento Interno 

Os empreendedores, diretamente ou por intermédio da administradora do shopping center, são 
responsáveis pela elaboração de um regimento interno que deverá regular de forma detalhada, e 
subsidiariamente aos demais instrumentos e contratos, normas internas necessárias ao 
funcionamento do shopping center, obrigando os locatários (lojistas) a observá-la e a cumpri-la de 
forma rigorosa. 

Associação de Lojistas 

Dentre as obrigações assumidas pelos locatários (lojistas) ao contratar com os locadores 
(empreendedores) está a obrigação de filiar-se à associação de lojistas (“Associação de 
Lojistas ”). 
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A Associação de Lojistas é uma sociedade sem fins lucrativos instituída pelos empreendedores, 
com personalidade jurídica própria, cujas finalidades são, entre outras, amparar e representar os 
interesses de seus associados perante terceiros, cultivar a relação entre os associados locatários, 
estabelecer normas éticas e regulamentos disciplinadores das atividades de seus associados e, 
principalmente, promover a divulgação do shopping center. 

A Associação de Lojistas é mantida com recursos do fundo de promoção, a ser constituído com 
contribuições mensais de seus associados. Os locatários (lojistas) contribuem, mensalmente, para 
o fundo de promoção e propaganda nos termos estabelecidos no contrato de locação ou no Estatuto 
da Associação de Lojistas. 

Contrato de Administração e Serviços 

A administração dos shopping centers poderá ser exercida por pessoa jurídica diversa dos 
empreendedores ou do condômino, que poderão celebrar com a empresa administradora escolhida 
um contrato de administração, nele estipulando direitos e obrigações relacionados aos serviços a 
serem prestados. 

Este contrato deverá prever a possibilidade da administradora introduzir modificações no projeto 
estrutural da edificação, fiscalizar as atividades dos locatários (lojistas), promover a manutenção 
das dependências de uso comum. 

Está prevista nas normas gerais uma taxa de administração a ser paga mensalmente pelos 
locatários (lojistas). 

Os serviços de administração do shopping center também podem consistir na comercialização das 
lojas para locação e de espaços de mídia. 

Veículos de Investimento em Shopping Centers 

Além dos instrumentos acima mencionados, em termos de constituição, organização, investimento, 
e desenvolvimento de suas atividades, os shopping centers também podem se utilizar dos 
seguintes veículos: (i) sociedades de propósito específico, reguladas pelo Código Civil e pela Lei 
das Sociedades por Ações; e (ii) fundos de investimentos imobiliários, regulamentados pela 
Comissão de Valores Mobiliários. 

Sociedade de Propósito Específico (SPE) 

SPEs são sociedades constituídas pela Companhia com o objetivo específico de desenvolver, 
construir e explorar shopping centers, regulamentadas pelo Código Civil ou pela Lei das Sociedades 
por Ações. 

Regulamentação relativa à atividade imobiliária par a venda 

A matéria relativa à propriedade de bens imóveis é disciplinada pelo Código Civil. Devido à sua 
importância, a transferência de propriedade de bens imóveis por ato inter vivos após cumpridas 
determinadas formalidades legais, se opera com o registro do título de transferência perante o 
Registro de Imóveis competente, nos termos dos artigos 1.227 e 1.245 do Código Civil. O Código 
Civil, via de regra, exige que a alienação de bens imóveis, bem como a constituição, transferência, 
modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis, observe a forma de escritura pública, 
exceto nos casos de operação envolvendo o Sistema Financeiro Imobiliário (SFI) e o Sistema 
Financeiro da Habitação (SFH), dentre outros previstos em lei. 

Incorporação 

As atividades de incorporação são disciplinadas pela Lei de Condomínio e Incorporação, que define 
a incorporação imobiliária como a atividade exercida com o intuito de promover e realizar a 
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construção, para a alienação total ou parcial, de edificações ou conjunto de edificações de unidades 
autônomas. 

As principais obrigações do incorporador são: (i) obter todas as aprovações e autorizações dos 
órgãos competentes necessárias à implementação do empreendimento; (ii) registrar a incorporação 
no Registro de Imóveis competente, sem o que não poderá negociar as unidades autônomas; (iii) 
indicar, nos documentos preliminares, o prazo para que o incorporador desista da realização do 
empreendimento; (iv) indicar, no material publicitário e contratos celebrados com os adquirentes 
das unidades, o número do registro da incorporação; (v) providenciar a construção do edifício, 
dentro do prazo ajustado no contrato e de acordo com os projetos aprovados pelas autoridades 
competentes; (vi) entregar ao adquirente as unidades prontas e acabadas, de acordo com as 
especificações contratadas, e transferir a propriedade da unidade vendida, firmando a respectiva 
escritura de venda; e (vii) providenciar a averbação da construção e o registro da especificação e 
convenção do condomínio no cartório de Registro de Imóveis competente. A obrigação principal do 
adquirente, por sua vez, consiste no pagamento do preço relativo à fração ideal do terreno, à 
construção e às acessões a ela vinculadas. 

A construção do empreendimento incorporado pode ser contratada e paga tanto pelo incorporador 
quanto pelos adquirentes finais das unidades. A Lei de Condomínio e Incorporação prevê dois 
regimes de construção dos edifícios objeto de incorporação: (i) a construção por empreitada; e (ii) 
a construção por administração. 

A construção sob o regime de empreitada pode ser de duas espécies diferentes: (i) a preço fixo, 
convencionado antes do início da construção, ou (ii) a preço reajustável, por índices previamente 
determinados pelas partes contratantes. 

Na construção por administração, os adquirentes dos imóveis em construção são responsáveis pelo 
pagamento do custo integral da obra, sob a forma de rateio dos gastos mensais feitos pelo 
incorporador ou pelo construtor, não havendo um preço previamente determinado para a 
construção, mas apenas estimado. 

 

(b) política ambiental do emissor e custos incorrid os para o cumprimento da regulação 
ambiental e, se for o caso, de outras práticas ambi entais, inclusive a adesão a padrões 
internacionais de proteção ambiental 

A Companhia, incluindo os empreendimentos nos quais detém participação, aderiram a padrões 
internacionais de proteção ambiental, como por exemplo, a adequação de alguns de seus 
empreendimentos aos padrões da certificação Leadership in Energy and Environmental Design – 
LEED. Entre os empreendimentos que receberam o selo LEED temos o ParkShopping Corporate 
em Brasília, com início da construção em 2010 e entrega em 2012, e o Morumbi Corporate, com 
início da construção em 2011 e entrega em 2013. 

Além disso, desde 2015 a Multiplan elabora o seu Inventário de Emissões de Gases do Efeito Estufa 
(GEE), em parceria com a Draxos Consultoria e Gestão Ambiental Ltda. O inventário é desenvolvido 
de acordo com as especificações do Programa Brasileiro GHG Protocol, que sistematiza a 
contabilização, quantificação e publicação de inventários corporativos de emissões de GEE.  Como 
resultado desta iniciativa, a Multiplan integra o Índice de Carbono Eficiente (ICO2) da B3, que 
compreende as ações participantes do IBrX50 que adotam práticas transparentes sobre a emissão 
de gases efeito estufa (GEE). 

Licenças e Autorizações Ambientais 
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A Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 (“Política Nacional do Meio Ambiente ”), em conjunto 
com a Resolução CONAMA nº. 237/97, determina que a instalação e operação de 
empreendimentos potencialmente poluidores ou que de qualquer forma causem ou possam causar 
degradação do meio ambiente está condicionada ao prévio licenciamento ambiental. Esse 
procedimento é necessário tanto para as fases de concepção do projeto (viabilidade ambiental) e 
de instalação inicial do empreendimento, quanto para o seu funcionamento, as ampliações e 
modificações nele procedidas, sendo que as licenças emitidas precisam ser renovadas 
periodicamente e sua validade está sujeita ao cumprimento de condicionantes ambientais impostas 
pela autoridade competente. 

De acordo com a Lei Complementar nº. 140/2011, para os empreendimentos de impacto ambiental 
regional ou realizados em áreas de interesse ou domínio da União, a competência para licenciar é 
atribuída ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (“IBAMA ”). 
Nos demais casos, a competência é dos órgãos ambientais municipais, quando o impacto é local, 
ou estaduais. 

O processo de licenciamento ambiental é regulamentado pela Resolução nº 237/97 do Conselho 
Nacional do Meio Ambiente (“CONAMA”) e segue, basicamente, três estágios subsequentes: 
licença prévia, licença de instalação e licença de operação. 

No processo de licenciamento dos empreendimentos causadores de significativo impacto 
ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental competente, com fundamento em estudo de 
impacto ambiental e respectivo relatório - EIA/RIMA, que foram instalados a partir de julho de 2000, 
a Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, impõe, a título de compensação ambiental, a destinação de 
até 0,5% do custo total previsto para a implantação do empreendimento para a criação e 
manutenção de uma unidade de conservação. 

Quando obrigatória, a ausência de licença ambiental, independentemente da atividade estar ou não 
causando danos efetivos ao meio ambiente, pode sujeitar o infrator a penalidades administrativas, 
como a suspensão parcial ou total da atividade. Na prática, a imposição de multas nos valores 
máximos é aplicada quando a ausência de licenciamento está combinada com algum dano 
ambiental significativo, efetivo ou iminente, especialmente relacionado à saúde humana. 

Ainda, exercer atividades potencialmente poluidores ou que de qualquer forma causem ou possam 
causar degradação do meio ambiente sem a referida licença ambiental configura crime e pode 
sujeitar o infrator à pena de detenção, de um a seis meses, sendo pessoa física, ou multa, tratando-
se de pessoa física ou jurídica, ou ambas as penas cumulativamente (no caso de pessoa física). 
Com relação à pena de detenção, havendo sentença condenatória, a prisão do infrator geralmente 
é substituída por penas restritivas de direito, que incluem, para as pessoas físicas: (i) a prestação 
de serviços à comunidade, (ii) a interdição temporária de direitos, (iii) a suspensão parcial ou total 
das atividades, (iv) a prestação pecuniária e (v) o recolhimento domiciliar. Para as pessoas jurídicas, 
as penas restritivas de direitos compreendem: (i) a suspensão parcial ou total de atividades, (ii) a 
interdição temporária de estabelecimento, obra ou atividade, e (iii) a proibição de contratar com o 
Poder Público, bem como dele obter subsídios, subvenções ou doações. 

A responsabilização nas esferas administrativa e penal não exclui a obrigação civil de reparar 
eventual dano decorrente da infração. As demoras ou indeferimentos, por parte dos órgãos 
ambientais licenciadores, na emissão ou renovação dessas licenças, assim como a eventual 
impossibilidade de atender às exigências estabelecidas por órgãos ambientais no curso do 
processo de licenciamento ambiental– o que inclui o atendimento às condicionantes impostas nas 
licenças ambientais –, poderão prejudicar ou mesmo impedir, conforme o caso, a instalação e a 
manutenção desses empreendimentos. 
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A implantação de empreendimentos imobiliários normalmente envolve a execução de 
terraplanagens, assim como, em muitos casos, a supressão ou poda de vegetação. Quando não 
sumariamente proibidas por lei, a realização de tais atividades em áreas especialmente protegidas 
ou mesmo o corte ou a poda de árvores isoladas que estão sujeitas a à proteção legal específica, 
dependem da prévia autorização dos órgãos ambientais competentes. Para a emissão de tais 
autorizações geralmente é exigido o plantio de novas árvores e até mesmo a aquisição de áreas 
de florestas com extensão no mínimo equivalente às áreas impactadas, a título de compensação 
ambiental. Intervenções não autorizadas nessas áreas ou o corte ou a poda de árvores protegidas 
pode sujeitar o responsável a sanções administrativas e penais, além da obrigação de recuperar o 
ambiente degradado. 

Resíduos Sólidos 

A legislação ambiental brasileira estabelece regras para a disposição adequada de resíduos sólidos 
de forma compartilhada entre o poder público, setor empresarial e coletividade, nos termos da Lei 
12.305/2010 e Decreto 7.404/2010. Os resíduos oriundos da construção civil também estão 
regulados pela Resolução CONAMA nº. 307/2002, conforme alterada. A disposição inadequada dos 
resíduos que venha a causar dano ao meio ambiente sujeita, ou mesmo nos casos em que não há 
a comprovação do dano ambiental, o infrator às penalidades e responsabilizações previstas na 
referida legislação e também na Lei Federal nº. 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais) e o Decreto 
Federal nº. 6.514/2008, por exemplo. Uma vez que a responsabilidade civil ambiental é objetiva e 
solidária, podemos ser responsabilizados por danos causados por terceiros associados a nossas 
atividades, como prestadores de serviço responsáveis pela destinação de nossos resíduos.  

Áreas Contaminadas 

Os órgãos ambientais têm adotado posturas cada vez mais severas em relação ao gerenciamento 
de áreas contaminadas, inclusive com o estabelecimento de padrões ambientais orientadores para 
a qualidade do solo e águas subterrâneas. O não cumprimento das diretrizes estabelecidas pelos 
órgãos ambientais e de saúde para a realização de estudos e análises em áreas suspeitas de 
contaminação ou a exposição de pessoas a riscos de intoxicação nesses locais poderá sujeitar o 
responsável pela construção de empreendimentos imobiliários nessas áreas a sanções penais e 
administrativas. 

Além disso, o proprietário de imóvel localizado em área contaminada poderá ser obrigado a arcar 
com o custo da descontaminação do local, ainda que não seja ele o causador da contaminação. 

Como decorrência da necessidade de atendimento da legislação ambiental, a Companhia adquire 
terrenos onde pretende desenvolver empreendimentos, tentando considerar todos os aspectos 
ambientais necessários e aplicáveis, com ênfase para a eventual existência de mananciais, árvores, 
vegetação e a localização destes terrenos quanto às características de área de preservação 
permanente (“APP”). Portanto, antes mesmo da aquisição de terrenos, quando permitido pelos 
instrumentos de aquisição, são analisados pela Companhia os aspectos ambientais relacionados 
ao empreendimento objetivado e ao imóvel escolhido.  

Responsabilização Ambiental 

A legislação ambiental brasileira prevê a imposição de sanções penais e administrativas a pessoas 
físicas e jurídicas que praticarem condutas caracterizadas como crime ou infração ambiental, 
independentemente da obrigação de reparar os eventuais danos ambientais causados. Apesar da 
Companhia nunca ter sofrido sanção ambiental que pudesse impactar de maneira relevante os seus 
negócios, as sanções que podem vir a ser impostas pela prática de eventuais crimes e infrações 
administrativas ambientais que incluem, dentre outras: 
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• a imposição de multas calculadas de acordo com a capacidade econômica e os 
antecedentes da pessoa infratora, bem como com a gravidade dos fatos e antecedentes, 
as quais podem ser aplicadas em dobro ou no triplo em caso de reincidência; 

• a suspensão ou interdição de atividades do respectivo empreendimento; e 

• a perda de benefícios e incentivos fiscais. 

De acordo com a Política Nacional do Meio Ambiente, conforme anteriormente mencionado, a 
responsabilidade civil por danos ambientais é solidária e objetiva. Isso significa que a obrigação de 
reparação poderá afetar a todos aqueles que direta ou indiretamente derem causa ao dano 
ambiental, independentemente da comprovação de culpa dos agentes. Dessa forma, tanto as 
atividades potencialmente poluidoras do meio ambiente desenvolvidas pelas incorporadoras como 
a contratação de terceiros para proceder qualquer serviço nos empreendimentos, incluindo, por 
exemplo, a supressão de vegetação e a realização de terraplanagens, não isenta as incorporadoras 
de responsabilidade por eventuais danos ambientais causados por estas e pelos terceiros 
contratados, caso estes não desempenhem suas atividades em conformidade com as normas 
ambientais. 

Na esfera criminal, a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 (“Lei de Crimes Ambientais ”) elege 
como responsáveis pelas condutas caracterizadas como criminosas todos aqueles que, de 
qualquer forma, concorrem para sua prática, sendo cada qual penalizado na medida de sua 
culpabilidade. Prevê, ainda, a responsabilidade da pessoa jurídica, a qual resta caracterizada se a 
infração for cometida (i) por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão 
colegiado, (ii) no interesse ou benefício da pessoa jurídica que representa. A responsabilidade da 
pessoa jurídica não exclui a das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes, o que acaba, 
muitas vezes, por estender a responsabilidade de tais atos aos membros das pessoas jurídicas que 
tenham participado de tais decisões ou tenham se omitido, quando poderiam evitar os prejuízos 
delas advindos. 

Por fim, a Lei de Crimes Ambientais prevê a possibilidade da desconsideração da pessoa jurídica 
sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao meio 
ambiente. Nessa situação, os sócios passam a ser pessoalmente responsáveis pela reparação do 
dano ao meio ambiente. Isso quer dizer os sócios e administradores da empresa podem ser 
responsabilizados, atingindo sua esfera patrimonial. 

 

(c) dependência de patentes, marcas, licenças, conc essões, franquias, contratos de 
royalties relevantes para o desenvolvimento das ati vidades 

A Companhia possui autorização para utilizar a marca nominativa “Multiplan”, registrada perante o 
Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (“INPI”) sob o nº 740500562, conforme concedida pela 
acionista controladora Multiplan Planejamento, Participações e Administração S.A., titular da 
respectiva marca, a qual é utilizada pela Companhia e suas controladas na condução de suas 
atividades. 

A Companhia e suas controladas são titulares de diversos registros de marca junto ao INPI, 
conforme indicado no item 9.1(b) deste Formulário de Referência. 

As principais marcas da Companhia estão devidamente registradas nas classes de serviços e 
produtos que se referem às suas atividades. As marcas registradas e os pedidos de registro de 
marcas são criteriosamente acompanhados pela Companhia. 
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A Companhia não possui dependência de marcas, licenças, concessões, franquias, contratos de 
royalties relevantes para o desenvolvimento de suas atividades. 

PÁGINA: 117 de 436

Formulário de Referência - 2018 - MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. Versão : 4



7.6 - Receitas relevantes provenientes do exterior

 

(a) receita proveniente dos clientes atribuídos ao país sede do emissor e sua 
participação na receita líquida total do emissor 

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui receitas provenientes de clientes 
localizados no exterior. 

(consolidado) Exercício social findo em 31 de dezembro de 

Receita Líquida 2017 2016 2015 

(em R$ mil) 
 

% da 
Receita 
Líquida 

 
% da 

Receita 
Líquida  

 
% da 

Receita 
Líquida  

Clientes atribuídos ao país sede 1.156.379 100,00% 1.109.950 100,00% 1.065.030 100,00% 

Clientes localizados no exterior 0 0,00% 0 0,00%  0,00% 

Total da Receita Líquida 1.156.379 100,00% 1.109.95 0 100,00% 1.065.030 100,00% 

 

(b) receita proveniente dos clientes atribuídos a c ada país estrangeiro e sua 
participação na receita líquida total do emissor 

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui receitas provenientes de clientes 
localizados no exterior. 

 

(c) receita total proveniente de países estrangeiro s e sua participação na receita líquida 
total do emissor 

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui receitas provenientes de clientes 
localizados no exterior. 
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Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui operações em outros países que não 
o Brasil e, portanto, não está sujeita à regulação estrangeira. 
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Responsabilidade Social, Patrocínio e Incentivo Cul tural  

Desenvolvemos ações em nossos empreendimentos, procurando beneficiar moradores e 
comunidades do entorno dos shopping centers, além de funcionários, colaboradores de empresas 
terceirizadas e de lojistas. Cedemos frequentemente espaço de locação para que instituições 
possam expor seus produtos e arrecadar recursos; promover e estimular doações, eventos 
beneficentes e campanhas de cunho educacional, cultural e relacionados à saúde. Por ocasião da 
construção de novos empreendimentos, também realizamos, em parceria com o poder público, 
uma série de melhorias nas cidades onde atuamos. 

Consideramos fundamental manter um relacionamento próximo a nosso público, conhecendo 
suas demandas e expectativas, identificando e antecipando as oportunidades relativas ao nosso 
negócio. Desta forma, é possível promover a geração de valor e o desenvolvimento sustentável 
dos empreendimentos. Para tanto, realizamos periodicamente pesquisas qualitativas e 
quantitativas de satisfação com lojistas e clientes, públicos que sentem e exercem maior impacto 
nas atividades dos nossos shopping centers e com quem mantemos relacionamento. 

Adicionalmente, a preservação do meio ambiente é uma preocupação crescente em empresas do 
mundo todo. Temos pesquisado tecnologias e equipamentos para promover a redução do 
consumo de recursos naturais, como água e energia, além de adotar programas de tratamento de 
resíduos e reciclagem de materiais. Os empreendimentos obedecem às leis ambientais e vêm 
implementação novas políticas para ampliar a sua responsabilidade socioambiental. Um dos 
procedimentos adotados desde 2008 foi a compra de energia proveniente de fontes alternativas, 
como pequenas centrais hidrelétricas e usinas termelétricas que utilizam biomassa como 
combustível, que contribuem para a redução da emissão de gases danosos à atmosfera terrestre. 

Os shopping centers também estão começando a utilizar com maior intensidade a energia 
fotovoltaica. Os primeiros testes no ParkShoppingSãoCaetano, em 2011, com uma pequena 
experiência de viabilidade. Foi instalado no estacionamento do empreendimento um pequeno 
número de painéis fotovoltaicos, que são capazes de gerar energia para iluminar todo seu 
estacionamento.  

O ParkShopping Canoas, na cidade de Canoas, estado do Rio Grande do Sul, está utilizando 
energia solar como parte do abastecimento. Foram  instalados painéis fotovoltaicos com 
capacidade de produção de aproximadamente 1.3 megawatts, o que deverá representar 
aproximadamente de 8% a 10% da energia a ser consumida pelo shopping center.  

O ParkShopping Canoas possui também um sistema de reuso de águas pluviais, Estação de 
Tratamento de Esgoto (ETE), luminárias com lâmpadas LED de máxima eficiência energética, e 
utilização de vidros “low-e”, de alta performance, com redução significativa do consumo de 
energia e do ar condicionado. Todas essas características já qualificaram o empreendimento que 
recebeu pré-certificação do selo Leed, o selo que reconhece o alto padrão de sustentabilidade do 
empreendimento. 

Em abril de 2018, A Multiplan e o MorumbiShopping entregaram à Prefeitura de São Paulo a 
Praça Sol Peres. Na revitalização foi refeito todo o paisagismo com plantio, manutenção e 
adubação de gramas e de plantas de pequeno e de grande porte. Foram construídos um espelho 
d’água, dois espaços para animais domésticos, sendo um para animais de grande porte e outro 
para animais de pequeno porte e uma duna de areia. Para que os frequentadores possam 
desfrutar de momentos de lazer, construiu-se uma área de convivência, um espaço multiuso, um 
local para práticas desportivas, e um caminho feito de piso intertravado. As crianças ganharam 
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um espaço para brincar com gira-giras e área livre. A iluminação do local agora é composta por 
luz de LED. 

Em 2016, a Companhia restaurou o Parque das Artes, localizado em frente ao RibeirãoShopping, 
localizado em Ribeirão Preto. Foram revitalizados 45 mil m², dos quais 23 mil m² estão cobertos 
por três lagos artificiais interligados. Entre as ações realizadas estão a recuperação da pista de 
corrida e caminhada com 1.500 metros de extensão, construção de quatro praças de convivência, 
plantio de 36 mil m² de grama e de arbustos nativos da região. O parque ganhou ainda uma nova 
fauna permanente, incluindo um casal de cisnes negros e diversas espécies de marrecos.  

No mesmo ano, a Companhia também revitalizou totalmente o Parque Getúlio Vargas, na cidade 
de Canoas, estado do Rio Grande do Sul. Com uma área de 28.000 m² o parque recebeu uma 
série de atrações para toda a família, como espaço de entretenimento infantil, labirinto, 
equipamentos de ginástica para adultos e pista de caminhada. A praça também ganhou um 
anfiteatro com capacidade para 400 pessoas. O local ganhou ainda um lago artificial de 7.000 m², 
com decks, e uma esplanada de acesso ao espelho d’água. Toda a área recebeu novo 
paisagismo com vegetação nativa, toda a iluminação pública terá lâmpadas em LED e a praça 
terá três árvores fotovoltaicas para iluminação noturna autossustentável. A Companhia doou 
também uma central de segurança com câmeras e sala de comunicação, além de dois 
quadrículos para melhorar a segurança do parque. 

Também apoiamos e patrocinamos iniciativas que buscam promover e difundir princípios de 
justiça e progresso, defesa dos direitos humanos, assim como saúde e bem estar, que incluem:  

VI PRÊMIO AMAERJ JUÍZA PATRÍCIA ACIOLI DE DIREITOS HUMANOS: Prêmio promovido 
pela Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro – AMAERJ com a finalidade de 
homenagear a memória da Juíza Patrícia Acioli e fortalecer as iniciativas em prol dos direitos 
humanos. 

FÓRUM EMPRESARIAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: Evento realizado em 19 de junho 
2017, reuniu nomes de extremo relevo do sistema de justiça, do meio acadêmico, do mundo da 
comunicação e de outras áreas de atuação, assim como as forças vivas da sociedade civil, 
buscando aprofundar o debate e encontrar os melhores caminhos para o aprimoramento do 
Ministério Público e de sua política de atuação no Brasil. 

XII JORNADA DE CLÍNICA MÉDICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: Evento realizado pela 
Sociedade Brasileira de Clínica Médica – Regional Rio de Janeiro entre os dias 01 e 03 de junho 
de 2017. 

PROJETO MAIS SAÚDE: Iniciativa do Grupo Editorial Nacional Participações S.A., tem como 
escopo a doação de exemplares do livro digital (e-book) denominado Guia Interativo de Saúde 
das Mamas, de autoria do Dr. Maurício Magalhães Costa, a secretarias de educação e escolas 
públicas, com o intuito de promover a conscientização sobre a importância da prevenção ao 
câncer de mama feminino. 

MPD DIALÓGICO Nº 52 – RAIO X DO SISTEMA PRISIONAL: Revista editada e publicada pelo 
Movimento do Ministério Público Democrático que aborda temas relevantes de direitos humanos, 
valores político-jurídicos próprios do Estado Democrático de Direito e democratização do acesso 
à Justiça.  

XXVII EDIÇÃO DO TROFÉU DOM QUIXOTE: Premiação promovida pelo Instituto Justiça & 
Cidadania que anualmente agracia personalidades de destaque na defesa da ética, da 
moralidade, da dignidade, da justiça e dos direitos da cidadania. 

PÁGINA: 121 de 436

Formulário de Referência - 2018 - MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. Versão : 4



7.8 - Políticas socioambientais

A INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA NA PERSPECTIVA DO STJ: Evento realizado pelo Instituto 
Justiça & Cidadania no auditório externo do STJ, no dia 21 de junho de 2017, com o objetivo de 
discutir temas jurídicos de relevo sobre a incorporação imobiliária. 

5º CONGRESSO NACIONAL DO MPD:  Evento realizado pelo Movimento do Ministério Público 
Democrático, nos dias 24 a 26 de agosto de 2016, que reuniu nomes do sistema de justiça, do 
meio acadêmico, do mundo da comunicação e de outras áreas de atuação, assim como as forças 
vivas da sociedade civil, buscando aprofundar o debate e encontrar os melhores caminhos para o 
aprimoramento do Ministério Público e de sua política de atuação no Brasil. 

CONGRESSO NACIONAL DOS AUDITORES DE CONTROLE EXTERNO DOS TRIBUNAIS DE 
CONTAS DO BRASIL: Evento realizado pela Associação Nacional dos Auditores de Controle 
Externo dos Tribunais de Contas do Brasil (ANTC), nos dias 8 a 9 de novembro de 2016, que teve 
como objetivo a congregação de auditores de controle externo, autoridades e especialistas do 
setor público e acadêmicos para debater aspectos constitucionais relevantes da organização e 
funcionamento dos 34 Tribunais de Contas do Brasil. 

II CORRIDA E CAMINHADA NÃO ACEITO CORRUPÇÃO: Corrida de rua organizada pelo 
Instituto Não Aceito Corrupção, realizada no dia 11 de dezembro de 2016, como forma de 
mobilizar os cidadãos da cidade para a causa do combate à corrupção, que, juntamente com 
outras iniciativas, compôs a Semana de Combate à Corrupção promovida pelo referido instituto. 

Projetos Educacionais 

V.O.C.Ê - FAZ A DIFERENÇA!. Promovido pelo Shopping Pátio Savassi, em Belo Horizonte, o 
projeto integra e estreita os relacionamentos, motiva as equipes e seus colaboradores. O projeto 
pontua e premia a participação de todos em ações como Café com a Superintendente, Semana 
da Saúde, Dia da Beleza e Encontro Mensal, além de oferecer treinamentos. 

ELOS. O projeto foi desenvolvido pelo BH Shopping, de Belo Horizonte, e implantado 
posteriormente no DiamondMall, também na capital mineira, no RibeirãoShopping e no Shopping 
Santa Úrsula, em Ribeirão Preto. O Elos proporciona um atendimento de qualidade a todos os 
clientes, por meio do alinhamento da cultura organizacional com os funcionários e empresas 
terceirizadas dos shopping centers. Para isso, com o apoio do Centro Universitário Newton Paiva, 
em Belo Horizonte, e da Uniseb COC, em Ribeirão Preto, são oferecidos minicursos e eventos 
educativos, com a abordagem de aspectos pedagógicos, metodológicos e didáticos. 

ESTUDA RH. Para capacitar a força de trabalho, o programa visa ao conhecimento como 
principal ferramenta, por meio de oportunidades para o crescimento pessoal e profissional, 
retenção de talentos e estimulo à autoestima e orgulho de pertencer à Companhia. Para isso, são 
oferecidos cursos presenciais de ensino médio e fundamental dentro da empresa – seguindo os 
currículos estabelecidos pela Secretaria de Educação de cada Estado. As aulas são ministradas 
nos próprios empreendimentos, sem deslocamento ou custo para colaboradores, de forma a 
estimular a integração e um maior conhecimento do negócio. Os empreendimentos que já 
oferecem o Programa são (i) BarraShopping: possui capacidade para atender 120 alunos nas 
duas salas de aulas que dispõe para o programa, situadas no Espaço Sociocultural 
BarraShopping, e conta com a parceria da Secretaria da Educação do Estado do Rio de Janeiro e 
a FOCO Projetos Pedagógicos, e (ii) MorumbiShopping: possui capacidade para atender 70 
alunos. O shopping conta com o Serviço Social da Indústria (SESI) como parceiro para 
certificação do curso. 

FUNCIONÁRIO NOTA 10. Iniciado em 2010, tem como intuito premiar os colaboradores das 
áreas de manutenção, limpeza, estacionamento e segurança que se destacam não só em suas 
funções, mas no relacionamento com os clientes. 
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RETAIL CLUB. Tem como premissa capacitar as equipes de vendas e gerências dos lojistas, por 
meio de palestras e minicursos com temas relacionados ao varejo, levando em consideração o 
perfil de cada shopping, tendências do setor, cases inovadores e abordagens diferenciadas sobre 
o negócio. 

Projetos de Cidadania 

Promovemos diversas ações e iniciativas filantrópicas, alinhadas como o objetivo de promover o 
desenvolvimento e bem-estar social nas regiões em que atuamos, arrecadando e doando 
recursos para grupos e instituições de apoio a pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade 
social. 

Crianças do Bem. O shopping DiamondMall apoia o projeto social “Lacre do Bem”, com a 
arrecadação de lacres de latinhas de alumínio é possível realizar a troca por cadeiras de rodas, 
doadas para creches que cuidam de crianças portadoras de paralisia cerebral ou mobilidade 
reduzida. Ao todo, são necessárias 140 garrafas de 2 litros ou 385 mil lacres para adquirir uma 
cadeira de rodas de uso geral. Até o final de 2016, o shopping center contribuiu com a doação de 
quatro cadeiras de rodas. 

Ajuda a Mariana.  Desde 2015, O BH Shopping envia auxílio à cidade, que, naquele ano, sofreu o 
maior desastre ambiental do país após o rompimento de uma barragem. Em parceria com o 
Servas (entidade de serviço social do governo estadual de Minas Gerais), o shopping center 
montou um ponto de recolhimento de água potável para os moradores da cidade e promoveu 
ação de arrecadação de roupas e agasalhos para desabrigados. 

Outubro Rosa, Novembro Azul e Dezembro Laranja.  Em 2017, a Multiplan atuou em diversas 
campanhas de conscientização na área de saúde como Outubro Rosa (contra o câncer de 
mama), Novembro Azul (contra o câncer de próstata) e Dezembro Laranja (contra o câncer de 
pele).  

Apoio a vítimas do câncer.  O ParkShoppingCampoGrande, por sua vez, fez uma parceria com 
salões de beleza e com a Associação Brasileira de Apoio aos Pacientes de Câncer (ABRAPAC), 
incentivando a doação de cabelos para a associação. Cada doador recebeu um corte de cabelo 
gratuito nos salões de beleza durante todo o mês de outubro.  A Multiplan também apoia a 
Associação dos Amigos da Infância com Câncer (AMICCA), através de doações que apoiam o 
trabalho de seus profissionais e centro de atendimento, e ao Hospital Mario Kroeff, que também 
atende pessoas que sofrem de câncer.  

Doação de Sangue: Periodicamente o ParkShoppingCampoGrande, em parceria com o Hemorio, 
recebe a equipe de coleta do instituto no shopping e atende até 120 doadores por dia, no período 
de 4 dias da semana.  

Adoção de animais.  Os shopping centers da Multiplan também se preocupam com a proteção 
animal. Por isso, realizam regularmente eventos e feiras para conscientização. Os 
empreendimentos realizam eventos para doação de animais em parceria com o Instituto Luisa 
Mell; a apresentadora, ativista e defensora da causa animal esteve presente. Nesta linha, o 
RibeirãoShopping fez parceria com uma ONG de proteção aos animais e lançou o projeto Adote 
Pet, realizado uma vez por mês; em cada edição, aproximadamente 50 animais, entre cães e 
gatos, são adotados.  O Pátio Savassi desenvolveu o AMIDOG, evento de adoção de cães e 
gatos realizado em parceria com a Associação Sabarense Protetora dos Animais e da Natureza 
(ASPAN). 

Dia das Crianças. Os shopping centers da Multiplan realizam, anualmente, um evento em rede 
com a Hot Zone, no qual centenas de crianças de diversas instituições contaram com um dia de 
brincadeiras. 
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Projeto Haras Manoel Leão e Nadando na Frente. O Shopping Santa Úrsula apoia continuamente 
o Projeto Nadando na Frente, que incentiva a prática esportiva para crianças da periferia da 
cidade, e o Projeto Haras Manoel Leão, que promove a equoterapia para crianças com 
deficiências física e mental. 

Projeto Apadrinhar. Em dezembro de 2016 realizamos a doação da cadeira odontológica portátil e 
dos respectivos equipamentos destinados ao atendimento odontológico voluntário realizado no 
âmbito do projeto institucional “Apadrinhar – Amar e Agir para Materializar Sonhos”, instituído pela 
Diretoria de Direitos Humanos e Proteção Integral da Associação dos Magistrados do Estado do 
Rio de Janeiro – AMAERJ. 

Moto Patrulhamento. Em 2017, a Multiplan doou 100 motos totalmente equipadas à Guarda 
Municipal da cidade do Rio de Janeiro e outras 50, à de São Paulo, com o objetivo de apoiar e 
intensificar as ações de segurança das duas corporações.  

Projetos Relacionados à Saúde 

Os nossos empreendimentos estão diretamente relacionados à rotina das pessoas e, por isso, 
influenciam o hábito de seus consumidores. Aproveitamos este potencial de alcance para 
conscientizar a população sobre saúde, qualidade de vida e estimular hábitos saudáveis. 
Desenvolvemos e apoiamos diversas iniciativas nas regiões em que atuamos por meio dos 
shopping centers, como a promoção de corridas, torneios e aulas de diferentes modalidades 
esportivas. 

Desenvolvemos e patrocinamos diversos eventos para incentivar a prática de esportes, como a 
participação de corridas e circuitos nos shopping centers e o desenvolvimento de programas de 
aulas de esportes. Entre os principais eventos realizados, destacam-se: 

Track&Field Run Series. Competição que compreende percursos de 5 e 10 km nas cercanias dos 
empreendimentos com ampla estrutura de apoio aos participantes, como café da manhã e tenda 
para massagem gratuita. 

É Bom Estar no Shopping. Realizado no Shopping Santa Úrsula, oferece aos alunos e clientes 
aulas gratuitas de Tai Chi Chuan, pedindo a doação de um pacote de fraldas para crianças e 
idosos como taxa de inscrição. Em parceria com a Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP), 
oferecemos testes gratuitos de glicemia, colesterol e aferição de pressão, efetuados por alunos do 
curso de enfermagem. 

Atletas da equipe BH Shopping. O BH Shopping patrocina, há diversos anos, os atletas da equipe 
BH Shopping/Minas que treinam no Minas Tênis Club. 

Projetos Ambientais 

Centro de Transformação Socioambiental. Em parceria com a Prefeitura de Porto Alegre e com a 
ONG Solidariedade, investimos na criação do Centro de Transformação Socioambiental (CTSA), 
no Bairro Cristal, que abriga uma central de reciclagem de materiais, proporcionando a 
capacitação profissional da população do entorno, prioritariamente pessoas que vivem em 
habitações irregulares, com níveis de renda inferiores a três salários-mínimos e em situação de 
vulnerabilidade social. O Centro também qualifica os trabalhadores com uma série de cursos nas 
áreas de educação ambiental, empreendedorismo e cidadania. Os primeiros alunos, formados em 
novembro de 2008, no curso de Auxiliar de Serviços Gerais, foram aproveitados para trabalhar no 
BarraShoppingSul contratados por firmas prestadoras de serviço e por lojistas. 

Economia de energia. O New York City Center, no Rio de Janeiro, é considerado modelo de uso 
inteligente de energia. O projeto arquitetônico – de ampla área aberta, com pé-direito de 35 
metros e cobertura de lona branca de 5.400 m² – favorece o uso da luz natural e a ventilação, 
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dispensando o uso de ar condicionado. Essa cobertura de lona impede a entrada de calor, mas 
reflete a claridade, iluminando o ambiente. As luzes do shopping são acesas apenas no final do 
dia por meio de sensores. Todas essas medidas representam uma economia de cerca de 20% 
nos custos com energia em comparação com um shopping center de arquitetura tradicional. 

Adoção de canteiros. O BH Shopping adota aproximadamente 67 mil m² de área verde em seu 
entorno, sendo responsável por serviços de jardinagem, manutenção, limpeza e conservação. 
Entre as áreas adotadas destacam-se a Praça Marcelo Góes Menecucci Sobrinho, em frente ao 
BH Shopping, e as quatro alças do trevo da Rodovia BR 356, que inspirou a logomarca da 
Companhia. Em 2007, o BH Shopping venceu o concurso Cidade Jardim Regional Centro Sul, 
promovido pela Prefeitura de Belo Horizonte, pela conservação da Praça Marcelo Góes. 

Projetos Culturais 

Acreditamos que o investimento em cultura é uma ponte para a promoção da cidadania. Por isso, 
empregamos nossos recursos físicos e financeiros para a promoção de eventos culturais voltados 
aos públicos que passam pelos shopping centers. Os shopping centers recebem e promovem 
eventos e exposições para públicos de todas as faixas etárias com música, teatro, história e 
esportes. Assim, atuamos como multiplicadora do desenvolvimento social por meio da ampliação 
do acesso à cultura nas regiões em que operamos, potencializando o caráter envolvedor de 
nossos negócios e estendendo seu alcance a milhares de pessoas diariamente. Entre os 
inúmeros eventos realizados em nossos shopping centers, destacam-se: 

Projetos Grandes Encontros. Lançado em maio de 2003 pelo ShoppingAnáliaFranco em parceria 
com a Rádio Eldorado, o projeto Grandes Encontros consiste na realização de shows mensais 
gratuitos com grandes nomes da música popular brasileira. O projeto tem como objetivo criar uma 
ação de impacto para gerar aumento de tráfego e vendas para o shopping center, estreitando o 
relacionamento com o consumidor e posicionando o empreendimento como espaço de interação 
social e cultural e de consumo. Desde 2005, o projeto agregou também o aspecto beneficente, 
incentivando os clientes a doarem um quilo de alimento não-perecível quando vão assistir aos 
shows. 

Era dos Dragões. A atração busca recriar o suposto habitat destes seres que fazem parte do 
imaginário da humanidade há séculos em um verdadeiro passeio pelas lendas de dragões mais 
conhecidas do mundo. Curiosidades como, nome, tamanho, origem e até mesmo sobre seus 
ovos, poderão ser conferidas na mostra. Monitores também poderão contar, por exemplo, que 
enquanto na Europa os dragões são seres temidos, que cospem fogos e aterrorizam cidades, na 
Ásia, eles são vistos como criaturas nascidas da natureza, que comem vegetais e trazem fartura, 
chuva e bondade para as vilas por onde passavam. 

Guerreiros. A mostra gratuita e reúne mais de 150 peças, entre originais e réplicas, como 
espadas, armaduras, escudos, roupas, capacetes, peças arqueológicas, representação de 
famosas batalhas, entre outros objetos. A exposição está dividida em áreas classificadas segundo 
antigas civilizações: Gregos, Medievais, Persas, Egípcios, Romanos, Samurais e Vikings. Fazem 
parte da mostra, por exemplo, réplicas das armaduras do Rei Arthur e de “Alexandre, o Grande”, 
e peças originais, como uma espada medieval do século XIV, machados de ferro dos vikings, uma 
ponta de lança romana e armaduras dos samurais. Os objetos mais antigos da exposição são 
moedas romanas datadas dos anos 1600 a 1700 a.C., os machados vikings que datam de 800-
1000 d.C. e as katanas (espadas típicas usadas pelos Samurais) pertencentes ao Período Edo 
(1600-1800). 

Gigantes Marinhos. Crocodilos, lulas, tubarões e peixes assustadores como o Lakumasaurus, do 
período Cretáceo, estão expostos em réplicas de tamanho real. As réplicas representam os 
fósseis dos animais encontrados no fundo do mar e na terra, em regiões do Brasil, da Argentina e 
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da Colômbia que, anteriormente, eram banhadas pelo mar. A exposição agrega ciência, cultura e 
entretenimento e conta com o apoio da Fundación de Historia Natural Félix de Azara, sediada na 
Argentina, que promove as ciências naturais e antropológicas.  A mostra possui ainda totens 
explicativos, com informações sobre as espécies, período ao qual pertenceram, região e hábitos. 
É possível conhecer melhor bichos como o Kronosaurus, um grande carnívoro que chegava a 
pesar oito toneladas, além dos sítios arqueológicos onde ocorreram as escavações que revelaram 
os fósseis e esqueletos. 

Legados da Grécia. Com mais de 150 artefatos e esculturas, a mostra leva os visitantes a uma 
verdadeira viagem de quatro mil anos de história pela cultura grega. A exposição traz peças 
inspiradas nos acervos históricos dos principais museus do mundo. Quem visita a exposição 
encontra  os dez principais legados que surgiram na Grécia e que ainda exercem sua influência 
no mundo moderno: Arquitetura, Artes Plásticas, Filosofia, Literatura, Medicina, Ciência, Política, 
Esporte, Teatro e Música. Uma das principais obras presentes na mostra é uma maquete do 
Partenon, o mais célebre dos templos gregos, com 1,80m de comprimento e reproduzida nas 
cores originais do monumento. Já alguns dos principais personagens da história e mitologia 
grega, como Vênus de Milo, Hércules e Prometeu, estão presentes em réplicas de estátuas de 
tamanho natural. Os 12 Deuses do Olimpo também podem ser vistos, assim como uma réplica do 
famoso "presente grego", o Cavalo de Troia, com cinco metros de altura. Entre os demais 
destaques, estão o labirinto do Minotauro, o Oráculo de Delfos e um espaço especialmente 
destinado a contar a origem dos Jogos Olímpicos da Antiguidade. 

Evita - Figura, Mulher e Mito. A mostra é composta por um acervo de fotografia e réplicas de joias 
e vestidos de um dos maiores ícones de elegância do século 20, a argentina Evita Perón. Trazida 
com exclusividade para o Brasil pela Multiplan, a mostra foi produzida pelo renomado designer 
Marcelo Toledo. 

Segredos do Egito. A mostra reúne esculturas, joias, ferramentas, cerâmicas, pinturas, múmias, 
sarcófagos e outros objetos que representam as histórias misteriosas da terra dos faraós, cuja 
cultura remonta há 4 mil a.C. O acervo conta com mais 140 peças (47 originais), algumas 
adquiridas no Museu do Cairo. A mostra é dividida em subtemas: Vida Cotidiana, Construção, 
Guerra e Navegação, Dinastias e Deuses. A exposição apresenta um sarcófago Ushebti original e 
uma réplica do trono do faraó Tutankhamón, existentes em famosos museus do mundo. Os 
grandes destaques são as esculturas dos deuses Anúbis, Hórus, Amon e Thot, que chegam a 
medir até 2,5 metros de altura, além da réplica de uma esfinge. 

O Mundo dos Dinossauros. A mostra traz mais de 10 réplicas animatrônicas dos Tiranossauros 
Rex, Pterosauros, Velociraptor e Allosaurus, em tamanho real. Diferente das exposições 
convencionais, “O Mundo dos Dinossauros” permite que as pessoas conheçam detalhes e 
curiosidades sobre a vida dos dinossauros de forma interativa. As criaturas expostas emitem sons 
e movimentos, o que torna a atração ainda mais realista para o público. 

Tesouros, Mitos e Mistérios das Américas. Com mais de 100 réplicas de monumentos e obras de 
arte construídas por algumas das mais misteriosas civilizações do mundo, a exposição conta a 
história e apresenta a cultura dos antigos povos que habitaram a América há milhares de anos. 
São sete instalações principais: Moais da Ilha de Páscoa; Pirâmide de Chichén Itzá; Calendário 
Maia; Vitrines com o Ouro e Cerâmica da Colômbia; Estela de Quiriguá; e Ruínas de San Agustín, 
além de um personagem guerreiro indígena. 

 

Contrapartidas Sociais 
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Consideramos essencial ao desenvolvimento de nosso negócio gerarmos bem-estar para a 
comunidade situada no entorno de nossos empreendimentos. Ao iniciarmos a construção de um 
projeto ou operações em uma nova região, propomos uma solução única, estudada e 
desenvolvida de acordo com as necessidades locais. Entre as contrapartidas por nós já 
realizadas, destacam-se: 

• Em Canoas, além da revitalização do Parque Getúlio Vargas, citado acima, a Multiplan 
investiu R$ 35 milhões em construções de vias, sinalizações, calçadas, subestações de 
energia e linha de transmissão. As obras vão desde o alargamento da BR-116 à 
duplicação da Avenida Farroupilha, reformulando um total de 2,7 km de vias em uma área 
de 25 mil m². A empresa também construiu uma moderna passarela de 80 metros, de aço 
e vidro, que liga o Parque Municipal Getúlio Vargas ao shopping, com acesso direto 
através de escadas rolantes e elevadores.   

• Construímos, em um terreno cedido pela Prefeitura de São Caetano do Sul (SP), em 
frente ao ParkShopping São Caetano, uma creche com 1.019 m² e a entregamos à 
administração do município. O resultado foi tão positivo que a Secretaria de Educação 
pediu sua transformação em uma escola municipal de ensino infantil. 

• Embora não tenham ocorrido danos à vegetação original durante as obras de construção 
do empreendimento, o ParkShopping São Caetano fez plantios em grandes áreas com 
seu projeto paisagístico, acrescentando áreas verdes à região do entorno do shopping 
center. 

• Em Brasília, como parte da compensação ambiental pela construção do ParkShopping 
Corporate, revitalizamos o Parque Ecológico do Guará com plantio de orquidário e 
diversas espécies arbóreas. 

• Para reforçarmos a segurança dos que circulam pelo estacionamento do ParkShopping, 
em Brasília, construímos uma passarela que liga funcionários e clientes aos pontos de 
ônibus e metrô. 

• O Shopping Anália Franco, em São Paulo, mantém o Parque Esportivo do Trabalhador - 
PET, parque infantil com diversos equipamentos para crianças de até 12 anos, localizado 
ao lado do empreendimento. O parque foi doado pelo shopping à comunidade em 2010. 

• O MorumbiShopping conserva o paisagismo da praça contígua ao terreno do 
empreendimento, em São Paulo. O shopping center mantém um funcionário na praça, em 
horário comercial, responsável pela limpeza e cuidado do jardim. Todas as atividades de 
plantio, poda, limpeza, adubação e substituição das espécies de pequeno porte são da 
responsabilidade do MorumbiShopping. 

• O BH Shopping, em Belo Horizonte (MG), adota quase 70 mil m² de áreas verdes onde 
cuida do paisagismo e da jardinagem, manutenção, limpeza e conservação, além de uma 
praça que acaba de ser revitalizada e um canteiro central na BR 356. É também 
responsável pela manutenção de um terminal de ônibus anexo ao shopping center. 

• O VillageMall, no Rio de Janeiro, investiu na extensão da Via Parque, em um trecho de 
cerca de 400 metros, que inclui toda infraestrutura de águas pluviais, iluminação pública e 
paisagismo, com a preservação total do meio ambiente, visando a oferecer alternativas e 
melhorar o fluxo de veículos no entorno. 

• O JundiaíShopping, em São Paulo, investiu na duplicação das duas pistas de rolamento 
da Avenida 9 de Julho, na execução de um retorno, paisagismo e construção de uma 
praça com fonte, na rotatória localizada em frente ao shopping center. Fizeram parte deste 
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projeto uma nova iluminação e passarela de pedestres. Além disso, construímos uma 
Unidade Básica de Saúde para atender um pedido da Prefeitura de Jundiaí. 

• Em São Paulo, na obra do Morumbi Corporate, a Rua Henri Dunant foi duplicada no 
trecho em frente ao empreendimento. Também foi aberta uma nova rua na lateral do 
Morumbi Corporate, que ligará a via à Rua Antônio de Oliveira. No mesmo complexo, 
atendendo à Certidão de Diretrizes (nº082/08) do MorumbiBusinessCenter, foram 
realizados investimentos em melhorias do sistema viário próximo ao empreendimento, 
como controlador de semáforos, adequação da calçada, sinalização e ponto de ônibus. 

• Em São Paulo, foi construída uma passarela integrando o Morumbi Corporate ao 
complexo Morumbi Shopping, formado, além do shopping center, pelos empreendimentos 
Morumbi Office Tower, Centro Profissional Morumbi Shopping, Morumbi Business Center 
e Morumbi Corporate.  

(a) Se o emissor divulga informações sociais e ambi entais 

Publica relatório de sustentabilidade ou documento similar? 

A Companhia divulga informações sociais e ambientais por meio de seu Relatório de 
Sustentabilidade da Multiplan. 

Tem política de responsabilidade socioambiental? 

O Código de Conduta da Companhia é o documento formal que contempla expressamente em 
seu Capítulo V os princípios e valores relacionados aos aspectos sociais e ambientais que devem 
orientar a conduta dos administradores, funcionários, estagiários, fornecedores e prestadores de 
serviços regulares da Companhia e de suas subsidiárias.  

Como forma de disseminar seus padrões éticos, a Companhia adota cláusula de compliance em 
contratos celebrados com fornecedores e prestadores de serviços, exigindo destes o 
cumprimento, dentre outras regras de conduta, da legislação e regulamentação referente (a) ao 
meio ambiente; (b) à defesa do consumidor; (c) aos direitos humanos; e (d) ao combate à 
discriminação, à mão de obra infantil e ao trabalho escravo. 

 

(b) A metodologia seguida na elaboração dessas info rmações 

Em seu Relatório de Sustentabilidade, a Companhia adota a metodologia Global Reporting 
Initiative (GRI), versão G4, em sua opção “essencial”. O documento é de periodicidade anual. 

A GRI é uma organização holandesa independente e sem fins lucrativos, responsável pela 
criação de uma estrutura mundialmente reconhecida para medir o desempenho sustentável de 
empresas e outras entidades. A metodologia da GRI visa servir como estrutura para a elaboração 
de relatórios sobre o desempenho econômico, ambiental e social de uma organização e fazer 
com que a prática de relatos de sustentabilidade se torne padrão. É uma ferramenta que permite 
maior comparabilidade e relevância de informações nos relatórios publicados. 

 

(c) Se essas informações são auditadas ou revisadas  por entidade independente 

O Relatório de Sustentabilidade não é auditado ou revisado por entidade independente. 
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(d) A página na rede mundial de computadores onde p odem ser encontradas essas 
informações 

O referido relatório, com base nas atividades da Companhia entre 1º de janeiro e 31 de dezembro 
de 2016, está disponível no website de Relações com Investidores da Companhia, no endereço 
http://ri.multiplan.com.br/fck_temp/17_35/file/RS2016%20-
%20Multiplan%20Portugu%C3%AAs%20PDF%20Naveg%C3%A1vel.pdf. 

O Relatório de Sustentabilidade com base nas atividades da Companhia entre 1º de janeiro e 31 
de dezembro de 2017 está em fase de desenvolvimento e será divulgado pela Companhia. 

O Código de Conduta da Companhia está disponível para consulta no link: 
http://ri.multiplan.com.br/static/ptb/codigo-de-conduta.asp?idioma=ptb.  
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Nossas Estratégias  

Nossa Estratégia Operacional  

Como meta, temos a missão de deter os “melhores” shopping centers e empreendimentos nas 
cidades em que estamos presentes. Entendemos que o termo “melhores” pode ser definido pelos 
seguintes critérios: localização dos empreendimentos, mix de lojas, entretenimento e serviços, 
inovação constante em projetos de arquitetura e operações. Todos esses critérios refletem no 
desempenho dos lojistas, através de suas vendas, e no nosso desempenho através da receita de 
aluguel. Nossa prioridade e foco são nos consumidores. 

Buscamos ter participação majoritária e a administração das propriedades em que investimos, 
visando agilidade para aproveitar oportunidades de crescimento e mitigação de riscos. 

De maneira oportuna, identificamos projetos imobiliários integrados às operações de varejo – 
projetos multiúso. Além dos retornos atrativos gerados por esses projetos imobiliários, eles 
também geram um aumento do fluxo de consumidores nos shopping centers, contribuindo, assim, 
para a sua consolidação e possibilidade de expansões futuras. 

Nossa Estratégia de Crescimento  

Nossa estratégia de crescimento está baseada em cinco pilares: desenvolvimento de novos 
shopping centers e empreendimentos imobiliários, expansões de shopping centers existentes, 
aquisições de participações adicionais nas nossas propriedades, aquisições de propriedades de 
terceiros e desenvolvimento de projetos multiúso. 

Procuramos, com base nesses cinco pilares, projetos que possam oferecer os maiores retornos, 
mitigando seus riscos. Esta mitigação de riscos dá-se por meio da busca de empreendimentos e 
shopping centers que antecipem vetores de crescimento nas cidades e regiões onde planejamos 
investir, por meio de expansões em shopping centers que apresentem forte demanda de 
consumidores e lojistas, e por meio de aquisições que tragam benefícios sinérgicos ao nosso 
portfólio existente. 

Procuramos manter um banco de terrenos, opções de compra e oportunidades de permuta por 
participação que permitam o crescimento contínuo de nossas operações em momentos 
oportunos. 

Nossos Pontos Fortes 

Acreditamos nos destacar principalmente pelos seguintes pontos: 

Portfólio de Shopping Centers de Excelência no Bras il 

Nossa experiência na administração e no desenvolvimento de shopping centers resultou em um 
portfólio com 19 shopping centers estrategicamente localizados principalmente nas regiões 
Sudeste, Sul, e Distrito Federal, em estados que concentravam aproximadamente 69% do PIB 
nacional em 2015. Focamos em proporcionar ao nosso público consumidor serviços e lojas de 
alta qualidade, buscando como contrapartida atrair um grande fluxo de clientes, gerando mais 
vendas e, portanto, um maior retorno para os nossos investidores. A gestão do mix de lojistas faz 
parte do nosso exercício diário de administração, com o objetivo de manter atualizada a 
combinação de lojas que melhor atenda às preferências dos consumidores. A excelência do 
portfólio de shopping centers está refletida no sucesso de vendas dos lojistas desses 
empreendimentos. 
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Comparando o período de doze meses encerrado em 31 de dezembro de 2017 com o mesmo 
período de 2016, as vendas dos lojistas nos nossos shopping centers apresentaram um 
crescimento de 6,8%. No conceito de Vendas nas Mesmas Lojas, houve um crescimento de 5,2% 
no período de doze meses encerrado em 31 de dezembro de 2017 sobre o mesmo período de 
2016. Com relação à receita de locação, o aumento foi de 8,5%, e no conceito de Aluguel 
Mesmas Lojas, o crescimento foi de 7,1% durante o mesmo período. 

O investimento constante em renovações e expansões visa antecipar as necessidades dos 
nossos consumidores, bem como criar um ambiente em que prevaleça a qualidade do serviço. 

Sinergias entre Shopping Centers e Incorporação Imo biliária 

Nosso modelo de negócios explora as sinergias entre os shopping centers, imóveis comerciais e 
residenciais. Com esse propósito, buscamos desenvolver ao redor dos shopping centers 
complexos multiúso com empreendimentos de diversos tipos, tais como centros médicos, hotéis, 
torres comerciais e prédios residenciais. Esse modelo de negócios visa elevar as nossas taxas de 
retorno, aproveitando a valorização das regiões no entorno dos nossos shopping centers 
mediante a venda e/ou locação de unidades desses empreendimentos, trazendo como benefício 
adicional um maior fluxo de consumidores, contribuindo ainda mais para o aumento das vendas 
nos shopping centers. 

Potencial de Crescimento 

Possuímos estratégias bem definidas para sustentar nosso crescimento, que incluem, entre 
outras, expansões de projetos existentes, desenvolvimento de novos shopping centers e 
empreendimentos imobiliários, além da aquisição de novos ativos e de participações adicionais 
em empreendimentos nos quais temos participação. Nossa base consolidada de ativos, 
conhecimento operacional e experiência na execução de projetos de expansão e aquisições 
ampliam nossas oportunidades de crescimento e nos permitem gerar valor para nossos 
acionistas. No período de cinco anos encerrado em 31 de dezembro de 2017, a ABL Própria 
aumentou em 38,6%, de 521,4 mil m² para 722,6 mil m², e a ABL Total aumentou em 31,8%, de 
698,6 mil m² para 920,7 mil m². Possuíamos em 31 de dezembro de 2017 um banco de terrenos à 
disposição, de 820,5 mil m² para desenvolvimento de novos empreendimentos no futuro. 
Ademais, mantemos estreita parceria com os locatários de nossos empreendimentos e 
desenvolvemos programas especiais para informar e capacitar as equipes de venda. Essa 
relação com locatários é parte relevante da nossa estratégia de crescimento, na medida em que 
nos permite reforçar o vínculo com os mesmos e contribuir para o esforço de identificação e 
locação de áreas e/ou lojas em novos empreendimentos que venhamos a desenvolver. 

Estrutura de Participações de Controle no Setor de Shopping Centers 

Detemos participação igual ou superior a 50% em 18 dos 19 shopping centers em operação do 
nosso portfólio, com uma participação média de 77,0% da ABL. Somos responsáveis pela 
administração de 18 dos 19 shopping centers em operação do nosso portfólio, o que, combinado 
com nossas participações majoritárias, confere-nos maior flexibilidade no processo de 
gerenciamento desses empreendimentos, permitindo-nos instituir e aplicar nossa estratégia com 
presteza e eficiência. 

Visão Inovadora e Forte Reconhecimento da Marca 

Possuímos uma visão empreendedora e inovadora no mercado imobiliário brasileiro, orientada 
para o desenvolvimento de empreendimentos em novos mercados e identificação de novas 
oportunidades de negócios. Acreditamos que as áreas em que desenvolvemos projetos, a 
exemplo de vários de nossos shopping centers, localizados em áreas mais distantes das regiões 
centrais das cidades em que se situam, têm o potencial de se tornarem centros de grande 
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desenvolvimento econômico e urbano após a inauguração de nossos empreendimentos. Além 
disso, as marcas de nossos shopping centers são reconhecidas no Brasil não apenas nas regiões 
em que temos presença. 

Introduzimos inovações tais como áreas de lazer, centros médicos, abertura aos domingos e 
durante 24 horas no Natal, e lançamos eventos de moda em nossos shopping centers que 
evoluíram e deram origem ao Fashion Rio e São Paulo Fashion Week. Junto com nossa história 
de sucesso no setor e com a implementação de projetos e ações de marketing bem sucedidos, 
nossas inovações contribuíram para fortalecer a posição de nossa marca no mercado e 
funcionam como um gerador de fluxo de visitantes para nossos shopping centers. Esse impacto 
também contribui para aumentar o interesse de lojistas, novos e atuais, nacionais e 
internacionais, em obterem espaço para locação nos nossos empreendimentos. Realizamos a 
definição e gestão do mix de lojistas com o objetivo de manter atualizada a combinação de lojas 
que melhor atenda e se adaptem às preferências dos consumidores. 

Parceria Estratégica 

Um dos nossos acionistas controladores e parceiros estratégicos é a Ontario Teachers' Pension 
Plan (“OTPP”), que detém 100% da Cadillac Fairview, empresa que é um dos principais 
proprietários, operadores e desenvolvedores de shopping centers, prédios de escritório e 
propriedades multiuso da América do Norte, com carteira avaliada em mais de 29 bilhões de 
dólares canadenses, com aproximadamente 3,5 milhões de m2 de área bruta locável e 67 
propriedades localizadas no referido continente. A partir da parceria com a OTPP, passamos a 
compartilhar de seu know-how e expertise no setor de shopping centers. Compartilhamos a 
filosofia de melhores práticas com a OTPP, que permite a livre troca de informações, ideias, 
práticas operacionais e expertise, além de aumentar potencialmente nossa exposição a locatários 
internacionais. 

Contratos Relevantes 

Contrato de Arrendamento do DiamondMall 

Em 28 de julho de 1992, a Companhia e a Renasce (sucessora da IBR Administração e 
Participação e Comércio S.A.) celebraram com o Clube Atlético Mineiro (“CAM”) o contrato de 
arrendamento de um imóvel de aproximadamente 13.800 m² em Belo Horizonte, no qual foi 
construído o DiamondMall. O prazo original deste contrato de arrendamento é de 30 anos 
contados a partir da inauguração do DiamondMall, ocorrida em 7 de novembro de 1996. Nos 
termos do contrato, o CAM tinha o direito a 15% sobre todos os aluguéis recebidos das locações 
das lojas, stands ou áreas do DiamondMall. Além disso, é garantido um aluguel mínimo de R$181 
mil mensais devido em dobro no mês de dezembro de cada ano. De acordo com o contrato, 
somente o não cumprimento da Companhia com as datas de início da construção e inauguração 
do centro comercial, ensejaria a resilição contratual. Em 14 de janeiro de 2010, a Companhia e a 
Renasce firmaram com o CAM, a repactuação dos termos da remuneração do contrato de 
arrendamento, o qual, desde então, faz jus a: (i) 15% sobre todos os aluguéis decorrentes da 
sublocação do estacionamento do DiamondMall; e (ii) 10% da receita bruta decorrente da 
exploração do Diamond Mall, a título de cessão de direitos. Em 31 de dezembro de 2017, as 
partes estavam adimplentes com todas as suas obrigações relevantes decorrentes desse 
contrato. 

Em setembro de 2017, o Conselho Deliberativo do CAM aprovou a proposta de aquisição de 
participação de 50,1% no DiamondMall apresentada pela Companhia, que, subordinada a 
condições suspensivas, contempla a extensão do contrato de arrendamento por mais quatro 
anos, até novembro de 2030, simultaneamente com a aquisição de 50,1% da propriedade do 
empreendimento. O custo do arrendamento será reduzido da participação adquirida de 50,1% ao 
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final do quarto ano após a formalização do contrato. O valor a ser pago pela Companhia será de 
R$250 milhões, parcelados ao longo de três anos e indexados pela variação da taxa CDI. 

 

Contratos de Administração e Comercialização 

Administramos 18 dos 19 shopping centers do nosso portfólio. Celebramos um contrato de 
prestação de serviços de administração e comercialização com cada um dos shopping centers em 
que temos sócios, e prestamos serviços de assessoria administrativa, comercial, mercadológica e 
operacional para os lojistas desses shopping centers. A maior parte dos contratos possui prazo 
indeterminado e pode ser rescindindo a qualquer momento mediante aviso prévio por escrito com 
antecedência mínima de 60 dias. Para maiores informações sobre os direitos e obrigações 
decorrentes destes contratos, vide item 7.5(a) deste Formulário de Referência. 

Nossa remuneração por tais serviços compreende, em regra, o seguinte: 

(i) taxa paga pelos proprietários do shopping center, calculada através de um percentual que 
incide sobre o resultado operacional líquido do shopping center, onde este resultado 
operacional líquido é calculado deduzindo-se as despesas operacionais do shopping center 
(excluindo a própria taxa de administração) do total das receitas brutas totais do shopping 
center e sobre o resultado de estacionamento; 

(ii) taxas pagas pelos lojistas do shopping center, divididas em dois tipos, (a) taxa do 
condomínio, calculada como um percentual do total das despesas do condomínio; e (b) 
taxa de fundo de promoção, calculada como um percentual do total das despesas com 
fundo de promoção. O fundo de promoção é um fundo constituído pelas associações dos 
lojistas dos shopping centers e que tem por objetivo custear as despesas de promoções, 
publicidades e marketing; 

(iii) taxas de locação/corretagem cobradas dos proprietários, com base num percentual sobre o 
valor dos contratos assinados, tanto de locação de lojas quanto de locação de quiosques, 
merchandising ou mídias; 

(iv) comissões e taxas de transferência recebidas em decorrência da comercialização de lojas. 
Quando um lojista transfere o seu ponto para outro lojista, podemos cobrar uma comissão 
do valor negociado entre as partes; e 

(v) taxas de administração de obras cobradas dos proprietários nos processos de expansão, 
revitalização, readequação ou construção. 

Contratos de Locação 

Os contratos de locação das lojas dos nossos shopping centers seguem um modelo padrão 
desenvolvido pela Companhia. Normalmente, os contratos de locação são celebrados com um 
termo padrão de cinco anos, nos quais o valor do aluguel é determinado com base no maior valor 
entre (i) um aluguel mínimo fixado com base em valores de mercado e reajustado pelo IGP-DI; (ii) 
um aluguel calculado pela aplicação de um percentual que incide sobre a venda total do lojista. 
No mês de dezembro é cobrado o aluguel em dobro, com a cobrança de um valor adicional 
equivalente ao valor de um aluguel mínimo, na maioria das locações. Com relação aos direitos e 
obrigações decorrentes destes contatos, ver o item 7.5(a) deste Formulário de Referência. 
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8.1 - Negócios extraordinários

 

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não realizou aquisições ou alienações de ativos 
relevantes que não se enquadrassem na operação normal de seus negócios nos últimos três 
exercícios sociais.  

Para maiores informações sobre o histórico de operações, vide item 6.3 deste Formulário de 
Referência. 
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8.2 - Alterações significativas na forma de condução dos negócios do emissor

 

Não aplicável, tendo em vista que não houve alterações significativas na forma de condução dos 
negócios da Companhia nos últimos três exercícios sociais. 
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8.3 - Contratos relevantes celebrados pelo emissor e suas controladas não diretamente
relacionados com suas atividades operacionais

 

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não celebrou contratos relevantes com suas 
controladas não diretamente relacionados com suas atividades operacionais nos últimos três 
exercícios sociais. 
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8.4 - Outras inf. Relev. - Negócios extraord.

 

Não existem outras informações que a Companhia considere relevante para este item 8. 
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes - outros

 

A Companhia possui propriedades para investimentos, as quais fazem parte do ativo não 
circulante da Companhia, conforme listadas abaixo as propriedades para investimentos 
relevantes:  

Descrição do bem do ativo não 
circulante 

País de 
localização 

UF de 
localização 

Município de 
localização 

Tipo de 
propriedade 

BH Shopping Brasil MG Belo Horizonte Própria 

RibeirãoShopping Brasil SP Ribeirão Preto Própria 

BarraShopping Brasil RJ Rio de Janeiro Própria 

MorumbiShopping Brasil SP São Paulo Própria 

ParkShopping Brasil DF Brasília Própria 

DiamondMall Brasil MG Belo Horizonte Arrendada 

New York City Center Brasil RJ Rio de Janeiro Própria 

Shopping Anália Franco Brasil SP São Paulo Própria 

ParkShoppingBarigüi Brasil PR Curitiba Própria 

Pátio Savassi Brasil MG Belo Horizonte Própria 

Shopping Santa Úrsula Brasil SP Ribeirão Preto Própria 

BarraShoppingSul Brasil RS Porto Alegre Própria 

ShoppingVilaOlímpia Brasil SP São Paulo Própria 

ParkShoppingSãoCaetano Brasil SP São Caetano Própria 

JundiaíShopping Brasil SP Jundiaí Própria 

ParkShoppingCampoGrande Brasil RJ Rio de Janeiro Própria 

VillageMall Brasil RJ Rio de Janeiro Própria 

ParkShoppingCanoas Brasil RS Canoas Própria 

ParkShopping Corporate Brasil DF Brasília Própria 

Morumbi Corporate Brasil SP São Paulo Própria 

 

A Companhia possui, ainda, terrenos e imóveis a comercializar, os quais fazem parte do ativo 
não circulante da Companhia, conforme listados abaixo os terrenos relevantes: 

Descrição do bem do ativo 
não circulante 

País de 
localização 

UF de 
localização 

Município de 
localização 

Tipo de 
propriedade 

Terrenos no Rio de Janeiro Brasil RJ Rio de Janeiro Própria 

Terrenos em Ribeirão Preto Brasil SP Ribeirão Preto Própria 

Terrenos em Porto Alegre Brasil RS Porto Alegre Própria 
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Sede Brasil RJ Rio de Janeiro Própria

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.a - Ativos imobilizados

Descrição do bem do ativo imobilizado País de localização UF de localização Município de localização Tipo de propriedade
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Nome de domínio na internet morumbishopping.com.
br

Válido até 19/08/2020 Em caso de não pagamento da renovação ou mediante 
instauração, por terceiros, de procedimentos arbitrais sob as 
regras SACI-ADM, alegando que o domínio estaria sendo 
utilizado em violação de direitos de propriedade industrial de 
terceiros, eventualmente culminando na perda da do nome de 
domínio e do direito de uso.

Perda dos direitos de utilização de e-mails e de 
disponibilização de sites relacionados aos 
domínios perdidos.

Nome de domínio na internet multiplan.com.br Válido até 30/07/2018 Em casos de não pagamento da renovação ou processos 
alegando que o domínio está sendo utilizado indevidamente, 
ocorrem a perda da reserva do domínio e do direito de 
utilização.

Perda dos direitos de utilização de e-mails e de 
disponibilização de sites relacionados aos 
domínios perdidos.

Nome de domínio na internet barrashoppingsul.com.
br

Válido até 27/04/2020 Em casos de não pagamento da renovação ou processos 
alegando que o domínio está sendo utilizado indevidamente, 
ocorrem a perda da reserva do domínio e do direito de 
utilização.

Perda dos direitos de utilização de e-mails e de 
disponibilização de sites relacionados aos 
domínios perdidos.

Nome de domínio na internet barrashopping.com.br Válido até 10/04/2019 Em casos de não pagamento da renovação ou processos 
alegando que o domínio está sendo utilizado indevidamente, 
ocorrem a perda da reserva do domínio e do direito de 
utilização.

Perda dos direitos de utilização de e-mails e de 
disponibilização de sites relacionados aos 
domínios perdidos.

Nome de domínio na internet nycc.com.br Válido até 07/06/2018 Em casos de não pagamento da renovação ou processos 
alegando que o domínio está sendo utilizado indevidamente, 
ocorrem a perda da reserva do domínio e do direito de 
utilização.

Perda dos direitos de utilização de e-mails e de 
disponibilização de sites relacionados aos 
domínios perdidos.

Nome de domínio na internet parkshoppingcampogra
nde.com.br

Válido até 01/09/2021 Em casos de não pagamento da renovação ou processos 
alegando que o domínio está sendo utilizado indevidamente, 
ocorrem a perda da reserva do domínio e do direito de 
utilização.

Perda dos direitos de utilização de e-mails e de 
disponibilização de sites relacionados aos 
domínios perdidos.

Nome de domínio na internet patiosavassi.com Válido até 11/03/2022 Em caso de não pagamento da renovação ou mediante 
instauração, por terceiros, de procedimentos arbitrais sob as 
regras UDRP, alegando que o domínio estaria sendo utilizado 
em violação de direitos de propriedade industrial de terceiros, 
eventualmente culminando na perda da do nome de domínio e 
do direito de uso.

Perda dos direitos de utilização de e-mails e de 
disponibilização de sites relacionados aos 
domínios perdidos.

Nome de domínio na internet parkshopping.com.br Válido até 16/04/2021 Em casos de não pagamento da renovação ou processos 
alegando que o domínio está sendo utilizado indevidamente, 
ocorrem a perda da reserva do domínio e do direito de 
utilização.

Perda dos direitos de utilização de e-mails e de 
disponibilização de sites relacionados aos 
domínios perdidos.

Nome de domínio na internet parkshoppingbarigui.co
m.br

Válido até 10/10/2024 Em casos de não pagamento da renovação ou processos 
alegando que o domínio está sendo utilizado indevidamente, 
ocorrem a perda da reserva do domínio e do direito de 
utilização.

Perda dos direitos de utilização de e-mails e de 
disponibilização de sites relacionados aos 
domínios perdidos.

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis
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Marcas MorumbiShopping Válido até 12/08/2027 Caducidade do registro por desuso da marca, expiração do 
prazo de vigência sem o pagamento tempestivo da taxa de 
renovação, renúncia do direito por seu titular, declaração de 
nulidade do registro, obtido por terceiro após êxito em processo 
administrativo ou inobservância das demais regras 
estabelecidas pela legislação correlata.

Perda de exclusividade na utilização da marca.

Ainda, uma vez que a Companhia não comprove 
ser legítima titular das marcas que utiliza, está 
sujeita a demandas judiciais nas esferas penal e 
cível, por uso indevido de marca e violação de 
direitos de terceiros.

Nome de domínio na internet bhshopping.com.br Válido até 20/06/2020 Em casos de não pagamento da renovação ou processos 
alegando que o domínio está sendo utilizado indevidamente, 
ocorrem a perda da reserva do domínio e do direito de 
utilização.

Perda dos direitos de utilização de e-mails e de 
disponibilização de sites relacionados aos 
domínios perdidos.

Nome de domínio na internet diamondmall.com.br Válido até 07/08/2019 Em casos de não pagamento da renovação ou processos 
alegando que o domínio está sendo utilizado indevidamente, 
ocorrem a perda da reserva do domínio e do direito de 
utilização.

Perda dos direitos de utilização de e-mails e de 
disponibilização de sites relacionados aos 
domínios perdidos.

Nome de domínio na internet parkshoppingsaocaeta
no.com.br

Válido até 15/09/2022 Em casos de não pagamento da renovação ou processos 
alegando que o domínio está sendo utilizado indevidamente, 
ocorrem a perda da reserva do domínio e do direito de 
utilização.

Perda dos direitos de utilização de e-mails e de 
disponibilização de sites relacionados aos 
domínios perdidos.

Nome de domínio na internet parkshoppingcanoas.co
m.br

Válido até 24/03/2025 Em casos de não pagamento da renovação ou processos 
alegando que o domínio está sendo utilizado indevidamente, 
ocorrem a perda da reserva do domínio e do direito de 
utilização.

Perda dos direitos de utilização de e-mails e de 
disponibilização de sites relacionados aos 
domínios perdidos.

Nome de domínio na internet jundiaishopping.com.br Válido até 02/11/2020 Em casos de não pagamento da renovação ou processos 
alegando que o domínio está sendo utilizado indevidamente, 
ocorrem a perda da reserva do domínio e do direito de 
utilização.

Perda dos direitos de utilização de e-mails e de 
disponibilização de sites relacionados aos 
domínios perdidos.

Nome de domínio na internet ribeiraoshopping.com.b
r

Válido até 26/04/2023 Em casos de não pagamento da renovação ou processos 
alegando que o domínio está sendo utilizado indevidamente, 
ocorrem a perda da reserva do domínio e do direito de 
utilização.

Perda dos direitos de utilização de e-mails e de 
disponibilização de sites relacionados aos 
domínios perdidos.

Nome de domínio na internet shoppingvillagemall.co
m.br

Válido até 15/07/2020 Em casos de não pagamento da renovação ou processos 
alegando que o domínio está sendo utilizado indevidamente, 
ocorrem a perda da reserva do domínio e do direito de 
utilização.

Perda dos direitos de utilização de e-mails e de 
disponibilização de sites relacionados aos 
domínios perdidos.

Nome de domínio na internet shoppingvilaolimpia.co
m.br

Válido até 07/06/2022 Em casos de não pagamento da renovação ou processos 
alegando que o domínio está sendo utilizado indevidamente, 
ocorrem a perda da reserva do domínio e do direito de 
utilização.

Perda dos direitos de utilização de e-mails e de 
disponibilização de sites relacionados aos 
domínios perdidos.

Nome de domínio na internet shoppinganaliafranco.c
om.br

Válido até 26/01/2019 Em casos de não pagamento da renovação ou processos 
alegando que o domínio está sendo utilizado indevidamente, 
ocorrem a perda da reserva do domínio e do direito de 
utilização.

Perda dos direitos de utilização de e-mails e de 
disponibilização de sites relacionados aos 
domínios perdidos.

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis
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Marcas RibeirãoShopping Válido até 23/05/2019 Caducidade do registro por desuso da marca, expiração do 
prazo de vigência sem o pagamento tempestivo da taxa de 
renovação, renúncia do direito por seu titular, declaração de 
nulidade do registro, obtido por terceiro após êxito em processo 
administrativo ou inobservância das demais regras 
estabelecidas pela legislação correlata.

Perda de exclusividade na utilização da marca. 
Ainda, uma vez que a Companhia não comprove 
ser legítima titular das marcas que utiliza, está 
sujeita a demandas judiciais nas esferas penal e 
cível, por uso indevido de marca e violação de 
direitos de terceiros.

Marcas ParkShopping Válido até 27/10/2027 Caducidade do registro por desuso da marca, expiração do 
prazo de vigência sem o pagamento tempestivo da taxa de 
renovação, renúncia do direito por seu titular, declaração de 
nulidade do registro, obtido por terceiro após êxito em processo 
administrativo ou inobservância das demais regras 
estabelecidas pela legislação correlata.

Perda de exclusividade na utilização da marca. 
Ainda, uma vez que a Companhia não comprove 
ser legítima titular das marcas que utiliza, está 
sujeita a demandas judiciais nas esferas penal e 
cível, por uso indevido de marca e violação de 
direitos de terceiros.

Marcas ParkShoppingBarigüi Válido até 12/12/2027 Nos termos da legislação aplicável, o uso exclusivo de uma 
marca para distinguir produtos ou serviços em todo o território 
nacional, com a prerrogativa de impedir quaisquer terceiros não 
autorizados de utilizá-la, somente é assegurado ao titular do 
registro validamente concedido no INPI. No entanto, a 
Companhia tem direito de precedência de registro sobre outras 
marcas idênticas ou semelhantes e ainda tem assegurado o 
direito de zelar pela integridade material e reputação da marca, 
mesmo antes de concedido o registro pelo INPI.

Perda de exclusividade na utilização da marca, 
caso o INPI não conceda o registro da marca. 
Ainda, uma vez que a Companhia não comprove 
ser legítima titular das marcas que utiliza, está 
sujeita a demandas judiciais nas esferas penal e 
cível, por uso indevido de marca e violação de 
direitos de terceiros.

Marcas NewYorkCityCenter Válido até 13/11/2027 Caducidade do registro por desuso da marca, expiração do 
prazo de vigência sem o pagamento tempestivo da taxa de 
renovação, renúncia do direito por seu titular, declaração de 
nulidade do registro, obtido por terceiro após êxito em processo 
administrativo ou inobservância das demais regras 
estabelecidas pela legislação correlata.

Perda de exclusividade na utilização da marca. 
Ainda, uma vez que a Companhia não comprove 
ser legítima titular das marcas que utiliza, está 
sujeita a demandas judiciais nas esferas penal e 
cível, por uso indevido de marca e violação de 
direitos de terceiros.

Marcas DiamondMall Válido até 12/08/2017 Caducidade do registro por desuso da marca, expiração do 
prazo de vigência sem o pagamento tempestivo da taxa de 
renovação, renúncia do direito por seu titular, declaração de 
nulidade do registro, obtido por terceiro após êxito em processo 
administrativo ou inobservância das demais regras 
estabelecidas pela legislação correlata.

Perda de exclusividade na utilização da marca. 
Ainda, uma vez que a Companhia não comprove 
ser legítima titular das marcas que utiliza, está 
sujeita a demandas judiciais nas esferas penal e 
cível, por uso indevido de marca e violação de 
direitos de terceiros.

Marcas Logotipo da campanha 
– Marca “TREVO”

Válido até 31/05/2026 Caducidade do registro por desuso da marca, expiração do 
prazo de vigência sem o pagamento tempestivo da taxa de 
renovação, renúncia do direito por seu titular, declaração de 
nulidade do registro, obtido por terceiro após êxito em processo 
administrativo ou inobservância das demais regras 
estabelecidas pela legislação correlata.

Perda de exclusividade na utilização da marca. 
Ainda, uma vez que a Companhia não comprove 
ser legítima titular das marcas que utiliza, está 
sujeita a demandas judiciais nas esferas penal e 
cível, por uso indevido de marca e violação de 
direitos de terceiros.

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis
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Marcas ParkShoppingSãoCaet
ano

Depositado em 
06/10/2009

Nos termos da legislação aplicável, o uso exclusivo de uma 
marca para distinguir produtos ou serviços em todo o território 
nacional, com a prerrogativa de impedir quaisquer terceiros não 
autorizados de utilizá-la, somente é assegurado ao titular do 
registro validamente concedido no INPI. No entanto, a 
Companhia tem direito de precedência de registro sobre outras 
marcas idênticas ou semelhantes e ainda tem assegurado o 
direito de zelar pela integridade material e reputação da marca, 
mesmo antes de concedido o registro pelo INPI. Depósito 
marcas nominativa e mista em 06/10/2009.

Perda de exclusividade na utilização da marca, 
caso o INPI não conceda o registro da marca. 
Ainda, uma vez que a Companhia não comprove 
ser legítima titular das marcas que utiliza, está 
sujeita a demandas judiciais nas esferas penal e 
cível, por uso indevido de marca e violação de 
direitos de terceiros.

Marcas Multiplan 
Administradora

Válido até 24/06/2018 Caducidade do registro por desuso da marca, expiração do 
prazo de vigência sem o pagamento tempestivo da taxa de 
renovação, renúncia do direito por seu titular, declaração de 
nulidade do registro, obtido por terceiro após êxito em processo 
administrativo ou inobservância das demais regras 
estabelecidas pela legislação correlata.

Perda de exclusividade na utilização da marca.

Ainda, uma vez que a Companhia não comprove 
ser legítima titular das marcas que utiliza, está 
sujeita a demandas judiciais nas esferas penal e 
cível, por uso indevido de marca e violação de 
direitos de terceiros.

Marcas ShoppingAnáliaFranco Válido até 03/07/2027 Caducidade do registro por desuso da marca, expiração do 
prazo de vigência sem o pagamento tempestivo da taxa de 
renovação, renúncia do direito por seu titular, declaração de 
nulidade do registro, obtido por terceiro após êxito em processo 
administrativo ou inobservância das demais regras 
estabelecidas pela legislação correlata.

Perda de exclusividade na utilização da marca. 
Ainda, uma vez que a Companhia não comprove 
ser legítima titular das marcas que utiliza, está 
sujeita a demandas judiciais nas esferas penal e 
cível, por uso indevido de marca e violação de 
direitos de terceiros.

Marcas BarraShopping Válido até 16/10/2027 Caducidade do registro por desuso da marca, expiração do 
prazo de vigência sem o pagamento tempestivo da taxa de 
renovação, renúncia do direito por seu titular, declaração de 
nulidade do registro, obtido por terceiro após êxito em processo 
administrativo ou inobservância das demais regras 
estabelecidas pela legislação correlata.

Perda de exclusividade na utilização da marca.

Ainda, uma vez que a Companhia não comprove 
ser legítima titular das marcas que utiliza, está 
sujeita a demandas judiciais nas esferas penal e 
cível, por uso indevido de marca e violação de 
direitos de terceiros.

Marcas Multishopping Válido até 06/12/2026 Não aplicável, Nos termos da legislação aplicável, o uso 
exclusivo de uma marca para distinguir produtos ou serviços em 
todo o território nacional, com a prerrogativa de impedir 
quaisquer terceiros não autorizados de utilizá-la, somente é 
assegurado ao titular do registro validamente concedido no 
INPI. No entanto, a Companhia tem direito de precedência de 
registro sobre outras marcas idênticas ou semelhantes e ainda 
tem assegurado o direito de zelar pela integridade material e 
reputação da marca, mesmo antes de concedido o registro pelo 
INPI.

Perda de exclusividade na utilização da marca.

Ainda, uma vez que a Companhia não comprove 
ser legítima titular das marcas que utiliza, está 
sujeita a demandas judiciais nas esferas penal e 
cível, por uso indevido de marca e violação de 
direitos de terceiros.

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis
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Marcas Multiplan Válido até 21/03/2027 Caducidade do registro por desuso da marca, expiração do 
prazo de vigência sem o pagamento tempestivo da taxa de 
renovação, renúncia do direito por seu titular, declaração de 
nulidade do registro, obtido por terceiro após êxito em processo 
administrativo ou inobservância das demais regras 
estabelecidas pela legislação correlata.

Perda de exclusividade na utilização da marca.

Ainda, uma vez que a Companhia não comprove 
ser legítima titular das marcas que utiliza, está 
sujeita a demandas judiciais nas esferas penal e 
cível, por uso indevido de marca e violação de 
direitos de terceiros.

Marcas VillageMall (cor verde) Válido até 22/01/2023 Caducidade do registro por desuso da marca, expiração do 
prazo de vigência sem o pagamento tempestivo da taxa de 
renovação, renúncia do direito por seu titular, declaração de 
nulidade do registro, obtido por terceiro após êxito em processo 
administrativo ou inobservância das demais regras 
estabelecidas pela legislação correlata.

Perda de exclusividade na utilização da marca. 
Ainda, uma vez que a Companhia não comprove 
ser legítima titular das marcas que utiliza, está 
sujeita a demandas judiciais nas esferas penal e 
cível, por uso indevido de marca e violação de 
direitos de terceiros.

Marcas JundiaíShopping Depositado em 
29/08/2008

Não aplicável, Nos termos da legislação aplicável, o uso 
exclusivo de uma marca para distinguir produtos ou serviços em 
todo o território nacional, com a prerrogativa de impedir 
quaisquer terceiros não autorizados de utilizá-la, somente é 
assegurado ao titular do registro validamente concedido no 
INPI. No entanto, a Companhia tem direito de precedência de 
registro sobre outras marcas idênticas ou semelhantes e ainda 
tem assegurado o direito de zelar pela integridade material e 
reputação da marca, mesmo antes de concedido o registro pelo 
INPI. Depósito marca nominativa em 29/08/2008 e mista em 
18/09/2012.

Perda de exclusividade na utilização da marca, 
caso o INPI não conceda o registro da marca. 
Ainda, uma vez que a Companhia não comprove 
ser legítima titular das marcas que utiliza, está 
sujeita a demandas judiciais nas esferas penal e 
cível, por uso indevido de marca e violação de 
direitos de terceiros.

Marcas Cristal Tower 
BarraShoppingSul

Válido até 20/03/2028 Caducidade do registro por desuso da marca, expiração do 
prazo de vigência sem o pagamento tempestivo da taxa de 
renovação, renúncia do direito por seu titular, declaração de 
nulidade do registro, obtido por terceiro após êxito em processo 
administrativo ou inobservância das demais regras 
estabelecidas pela legislação correlata.

Perda de exclusividade na utilização da marca.

Ainda, uma vez que a Companhia não comprove 
ser legítima titular das marcas que utiliza, está 
sujeita a demandas judiciais nas esferas penal e 
cível, por uso indevido de marca e violação de 
direitos de terceiros.

Marcas BarraShoppingSul Válido até 27/09/2021 Caducidade do registro por desuso da marca, expiração do 
prazo de vigência sem o pagamento tempestivo da taxa de 
renovação, renúncia do direito por seu titular, declaração de 
nulidade do registro, obtido por terceiro após êxito em processo 
administrativo ou inobservância das demais regras 
estabelecidas pela legislação correlata.

Perda de exclusividade na utilização da marca.

Ainda, uma vez que a Companhia não comprove 
ser legítima titular das marcas que utiliza, está 
sujeita a demandas judiciais nas esferas penal e 
cível, por uso indevido de marca e violação de 
direitos de terceiros.

Marcas JacarepaguáShopping Válido até 27/02/2028 Caducidade do registro por desuso da marca, expiração do 
prazo de vigência em o pagamento tempestivo da taxa de 
renovação, renúncia do direito por seu titular, declaração de 
nulidade de registro, obtido por terceiro após êxito em processo 
administrativo ou inobservância das demais regras 
estabelecidas pela legislação correlata.

Perda de exclusividade na utilização da marca. 
Ainda, uma vez que a Companhia não comprove 
ser legítima titular das marcas que utiliza, está 
sujeito a demandar judiciais nas esferas penal e 
cível, por uso indevido de marca e violação de 
direitos de terceiros.

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis
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Marcas Renasce Válido até 15/02/2025 Caducidade do registro por desuso da marca, expiração do 
prazo de vigência sem o pagamento tempestivo da taxa de 
renovação, renúncia do direito por seu titular, declaração de 
nulidade do registro, obtido por terceiro após êxito em processo 
administrativo ou inobservância das demais regras 
estabelecidas pela legislação correlata.

Perda de exclusividade na utilização da marca.

Ainda, uma vez que a Companhia não comprove 
ser legítima titular das marcas que utiliza, está 
sujeita a demandas judiciais nas esferas penal e 
cível, por uso indevido de marca e violação de 
direitos de terceiros.

Marcas ParkShopping Campo 
Grande

Válido até 13/10/2025 Caducidade do registro por desuso da marca, expiração do 
prazo de vigência sem o pagamento tempestivo da taxa de 
renovação, renúncia do direito por seu titular, declaração de 
nulidade do registro, obtido por terceiro após êxito em processo 
administrativo ou inobservância das demais regras 
estabelecidas pela legislação correlata.

Perda de exclusividade na utilização da marca

Ainda, uma vez que a Companhia não comprove 
ser legítima titular das marcas que utiliza, está 
sujeita a demandas judiciais nas esferas penal e 
cível, por uso indevido de marca e violação de 
direitos de terceiros.

Marcas ParkShoppingCanoas Depositado em 
03/09/2013

Nos termos da legislação aplicável, o uso exclusivo de uma 
marca para distinguir produtos ou serviços em todo o território 
nacional, com a prerrogativa de impedir quaisquer terceiros não 
autorizados de utilizá-la, somente é assegurado ao titular do 
registro validamente concedido no INPI. No entanto, a 
Companhia tem direito de precedência de registro sobre outras 
marcas idênticas ou semelhantes e ainda tem assegurado o 
direito de zelar pela integridade material e reputação da marca, 
mesmo antes de concedido o registro pelo INPI.

Perda de exclusividade na utilização da marca, 
caso o INPI não conceda o registro da marca. 
Ainda, uma vez que a Companhia não comprove 
ser legítima titular das marcas que utiliza, está 
sujeita a demandas judiciais nas esferas penal e 
cível, por uso indevido de marca e violação de 
direitos de terceiros.

Marcas ShoppingVilaOlimpia Válido até 07/11/2027 Nos termos da legislação aplicável, o uso exclusivo de uma 
marca para distinguir produtos ou serviços em todo o território 
nacional, com a prerrogativa de impedir quaisquer terceiros não 
autorizados de utilizá-la, somente é assegurado ao titular do 
registro validamente concedido no INPI. No entanto, a 
Companhia tem direito de precedência de registro sobre outras 
marcas idênticas ou semelhantes e ainda tem assegurado o 
direito de zelar pela integridade material e reputação da marca, 
mesmo antes de concedido o registro pelo INPI.

Perda de exclusividade na utilização da marca, 
caso o INPI não conceda o registro da marca. 
Ainda, uma vez que a Companhia não comprove 
ser legítima titular das marcas que utiliza, está 
sujeita a demandas judiciais nas esferas penal e 
cível, por uso indevido de marca e violação de 
direitos de terceiros.

Marcas VillageMall (cor preta) Válido até 13/10/2025 Caducidade do registro por desuso da marca, expiração do 
prazo de vigência sem o pagamento tempestivo da taxa de 
renovação, renúncia do direito por seu titular, declaração de 
nulidade do registro, obtido por terceiro após êxito em processo 
administrativo ou inobservância das demais regras 
estabelecidas pela legislação correlata.

Perda de exclusividade na utilização da marca.

Ainda, uma vez que a Companhia não comprove 
ser legítima titular das marcas que utiliza, está 
sujeita a demandas judiciais nas esferas penal e 
cível, por uso indevido de marca e violação de 
direitos de terceiros.

Marcas BH Shopping Valido até 16/06/2027 Caducidade do registro por desuso da marca, expiração do 
prazo de vigência sem o pagamento tempestivo da taxa de 
renovação, renúncia do direito por seu titular, declaração de 
nulidade do registro, obtido por terceiro após êxito em processo 
administrativo ou inobservância das demais regras 
estabelecidas pela legislação correlata.

Perda de exclusividade na utilização da marca.

Ainda, uma vez que a Companhia não comprove 
ser legítima titular das marcas que utiliza, está 
sujeita a demandas judiciais nas esferas penal e 
cível, por uso indevido de marca e violação de 
direitos de terceiros.

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis

Tipo de ativo Descrição do ativo Duração Eventos que podem causar a perda dos direitos Consequência da perda dos direitos
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Marcas Morumbi Corporate 
Towers

Válido até 07/11/2027 Caducidade do registro por desuso da marca, expiração do 
prazo de vigência em o pagamento tempestivo da taxa de 
renovação, renúncia do direito por seu titular, declaração de 
nulidade de registro, obtido por terceiro após êxito em processo 
administrativo ou inobservância das demais regras 
estabelecidas pela legislação correlata.

Perda de exclusividade na utilização da marca. 
Ainda, uma vez que a Companhia não comprove 
ser legítima titular das marcas que utiliza, está 
sujeito a demandar judiciais nas esferas penal e 
cível, por uso indevido de marca e violação de 
direitos de terceiros.

Nome de domínio na internet f4yribeiraoshopping.co
m.br

Válido até 08/06/2020 Em casos de não pagamento da renovação ou processos 
alegando que o domínio está sendo utilizado indevidamente, 
ocorrem a perda da reserva do domínio e do direito de 
utilização.

Perda dos direitos de utilização de e-mails e de 
disponibilização de sites relacionados aos 
domínios perdidos.

Nome de domínio na internet parkshoppingjacarepag
ua.com.br

Válido até 01/06/2025 Em casos de não pagamento da renovação ou processos 
alegando que o domínio está sendo utilizado indevidamente, 
ocorrem a perda da reserva do domínio e do direito de 
utilização.

Perda dos direitos de utilização de e-mails e de 
disponibilização de sites relacionados aos 
domínios perdidos.

Marcas Morumbi Business 
Center

Válido até 06/02/2028 Não aplicável, Nos termos da legislação aplicável, o uso 
exclusivo de uma marca para distinguir produtos ou serviços em 
todo o território nacional, com a prerrogativa de impedir 
quaisquer terceiros não autorizados de utilizá-la, somente é 
assegurado ao titular do registro validamente concedido no 
INPI. No entanto, a Companhia tem direito de precedência de 
registro sobre outras marcas idênticas ou semelhantes e ainda 
tem assegurado o direito de zelar pela integridade material e 
reputação da marca, mesmo antes de concedido o registro pelo 
INPI.

Perda de exclusividade na utilização da marca, 
caso o INPI não conceda o registro da marca. 
Ainda, uma vez que a Companhia não comprove 
ser legítima titular das marcas que utiliza, está 
sujeita a demandas judiciais nas esferas penal e 
cível, por uso indevido de marca e violação de 
direitos de terceiros.

Nome de domínio na internet canallojista.com.br Válido até 11/07/2027. Em casos de não pagamento da renovação ou processos 
alegando que o domínio está sendo utilizado indevidamente, 
ocorrem a perda da reserva do domínio e do direito de 
utilização. R

Perda dos direitos de utilização de e-mails e de 
disponibilização de sites relacionados aos 
domínios perdidos.

Nome de domínio na internet caacorretora.com.br Válido até 20/07/2020 Em casos de não pagamento da renovação ou processos 
alegando que o domínio está sendo utilizado indevidamente, 
ocorrem a perda da reserva do domínio e do direito de 
utilização.

Perda dos direitos de utilização de e-mails e de 
disponibilização de sites relacionados aos 
domínios perdidos.

Nome de domínio na internet parkshoppingcorporate.
com.br

Válido até 25/08/2020 Em casos de não pagamento da renovação ou processos 
alegando que o domínio está sendo utilizado indevidamente, 
ocorrem a perda da reserva do domínio e do direito de 
utilização.

Perda dos direitos de utilização de e-mails e de 
disponibilização de sites relacionados aos 
domínios perdidos.

Nome de domínio na internet morumbicorporate.com.
br

Válido até 14/01/2021 Em casos de não pagamento da renovação ou processos 
alegando que o domínio está sendo utilizado indevidamente, 
ocorrem a perda da reserva do domínio e do direito de 
utilização.

Perda dos direitos de utilização de e-mails e de 
disponibilização de sites relacionados aos 
domínios perdidos.

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis

Tipo de ativo Descrição do ativo Duração Eventos que podem causar a perda dos direitos Consequência da perda dos direitos
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Marcas Parkshopping 
Jacarepaguá

Depositado em 
14/04/2015

Nos termos da legislação aplicável, o uso exclusivo de uma 
marca para distinguir produtos ou serviços em todo o território 
nacional, com a prerrogativa de impedir quaisquer terceiros não 
autorizados de utilizála, somente é assegurado ao titular do 
registro validamente concedido no INPI. No entanto, a 
Companhia tem direito de precedência de registro sobre outras 
marcas idênticas ou semelhantes e ainda tem assegurado o 
direito de zelar pela integridade material e reputação da marca, 
mesmo antes de concedido o registro no INPI.

Perda de exclusividade na utilização da marca. 
Ainda, uma vez que a Companhia não comprove 
ser legítima titular das marcas que utiliza, está 
sujeito a demandar judiciais nas esferas penal e 
cível, por uso indevido de marca e violação de 
direitos de terceiros.

Marcas ParkJacarepaguá 
Multiplan

Depositado em 
18/04/2018

Nos termos da legislação aplicável, o uso exclusivo de uma 
marca para distinguir produtos ou serviços em todo o território 
nacional, com a prerrogativa de impedir quaisquer terceiros não 
autorizados de utilizála, somente é assegurado ao titular do 
registro validamente concedido no INPI. No entanto, a 
Companhia tem direito de precedência de registro sobre outras 
marcas idênticas ou semelhantes e ainda tem assegurado o 
direito de zelar pela integridade material e reputação da marca, 
mesmo antes de concedido o registro no INPI.

Perda de exclusividade na utilização da marca. 
Ainda, uma vez que a Companhia não comprove 
ser legítima titular das marcas que utiliza, está 
sujeito a demandar judiciais nas esferas penal e 
cível, por uso indevido de marca e violação de 
direitos de terceiros.

Nome de domínio na internet maesmultiplan.com.br Válido até 15/04/2022 Em casos de não pagamento da renovação ou processos 
alegando que o domínio está sendo utilizado indevidamente, 
ocorrem a perda da reserva do domínio e do direito de 
utilização.

Perda dos direitos de utilização de e-mails e de 
disponibilização de sites relacionados aos 
domínios perdidos.

Marcas VillageHall Centro de 
Eventos

Válido até 24/10/2027 Caducidade do registro por desuso da marca, expiração do 
prazo de vigência em o pagamento tempestivo da taxa de 
renovação, renúncia do direito por seu titular, declaração de 
nulidade de registro, obtido por terceiro após êxito em processo 
administrativo ou inobservância das demais regras 
estabelecidas pela legislação correlata.

Perda de exclusividade na utilização da marca. 
Ainda, uma vez que a Companhia não comprove 
ser legítima titular das marcas que utiliza, está 
sujeito a demandar judiciais nas esferas penal e 
cível, por uso indevido de marca e violação de 
direitos de terceiros.

Nome de domínio na internet liquidacaolapisvermelh
o.com.br

Válido até 29/01/2022 Em casos de não pagamento da renovação ou processos 
alegando que o domínio está sendo utilizado indevidamente, 
ocorrem a perda da reserva do domínio e do direito de 
utilização.

Perda dos direitos de utilização de e-mails e de 
disponibilização de sites relacionados aos 
domínios perdidos.

Nome de domínio na internet jacarepaguashopping.c
om.br

Válido até 01/06/2025 Em casos de não pagamento da renovação ou processos 
alegando que o domínio está sendo utilizado indevidamente, 
ocorrem a perda da reserva do domínio e do direito de 
utilização.

Perda dos direitos de utilização de e-mails e de 
disponibilização de sites relacionados aos 
domínios perdidos.

Nome de domínio na internet fashionforyourbs.com.b
r

Válido até 08/06/2020 Em casos de não pagamento da renovação ou processos 
alegando que o domínio está sendo utilizado indevidamente, 
ocorrem a perda da reserva do domínio e do direito de 
utilização.

Perda dos direitos de utilização de e-mails e de 
disponibilização de sites relacionados aos 
domínios perdidos.

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis
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Nome de domínio na internet residencedulac.com.br Válido até 09/09/2021 Em casos de não pagamento da renovação ou processos 
alegando que o domínio está sendo utilizado indevidamente, 
ocorrem a perda da reserva do domínio e do direito de 
utilização.

Perda dos direitos de utilização de e-mails e de 
disponibilização de sites relacionados aos 
domínios perdidos.

Nome de domínio na internet pkscanoas.com.br Válido até 22/04/2019 Em casos de não pagamento da renovação ou processos 
alegando que o domínio está sendo utilizado indevidamente, 
ocorrem a perda da reserva do domínio e do direito de 
utilização.

Perda dos direitos de utilização de e-mails e de 
disponibilização de sites relacionados aos 
domínios perdidos.

Marcas Multiplan Greenfield Válido até 27/09/2026 Caducidade do registro por desuso da marca, expiração do 
prazo de vigência em o pagamento tempestivo da taxa de 
renovação, renúncia do direito por seu titular, declaração de 
nulidade de registro, obtido por terceiro após êxito em processo 
administrativo ou inobservância das demais regras 
estabelecidas pela legislação correlata.

Perda de exclusividade na utilização da marca. 
Ainda, uma vez que a Companhia não comprove 
ser legítima titular das marcas que utiliza, está 
sujeito a demandar judiciais nas esferas penal e 
cível, por uso indevido de marca e violação de 
direitos de terceiros.

Nome de domínio na internet scvilaolimpia.com.br Válido até 03/08/2024 Em casos de não pagamento da renovação ou processos 
alegando que o domínio está sendo utilizado indevidamente, 
ocorrem a perda da reserva do domínio e do direito de 
utilização.

Perda dos direitos de utilização de e-mails e de 
disponibilização de sites relacionados aos 
domínios perdidos.

Nome de domínio na internet multiplanclub.com.br Válido até 26/10/2026 Em casos de não pagamento da renovação ou processos 
alegando que o domínio está sendo utilizado indevidamente, 
ocorrem a perda da reserva do domínio e do direito de 
utilização.

Perda dos direitos de utilização de e-mails e de 
disponibilização de sites relacionados aos 
domínios perdidos.

Nome de domínio na internet renasce.com.br Válido até 16/01/2019 Em casos de não pagamento da renovação ou processos 
alegando que o domínio está sendo utilizado indevidamente, 
ocorrem a perda da reserva do domínio e do direito de 
utilização.

Perda dos direitos de utilização de e-mails e de 
disponibilização de sites relacionados aos 
domínios perdidos.

Nome de domínio na internet newyorkcitycenter.com.
br

Válido até 07/06/2018 Em casos de não pagamento da renovação ou processos 
alegando que o domínio está sendo utilizado indevidamente, 
ocorrem a perda da reserva do domínio e do direito de 
utilização.

Perda dos direitos de utilização de e-mails e de 
disponibilização de sites relacionados aos 
domínios perdidos.

Nome de domínio na internet natalribeiraoshopping.c
om.br

Válido até 09/11/2022 Em casos de não pagamento da renovação ou processos 
alegando que o domínio está sendo utilizado indevidamente, 
ocorrem a perda da reserva do domínio e do direito de 
utilização.

Perda dos direitos de utilização de e-mails e de 
disponibilização de sites relacionados aos 
domínios perdidos.

Nome de domínio na internet multishopping.com.br Válido até 23/07/2020 Em casos de não pagamento da renovação ou processos 
alegando que o domínio está sendo utilizado indevidamente, 
ocorrem a perda da reserva do domínio e do direito de 
utilização.

Perda dos direitos de utilização de e-mails e de 
disponibilização de sites relacionados aos 
domínios perdidos.

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis

Tipo de ativo Descrição do ativo Duração Eventos que podem causar a perda dos direitos Consequência da perda dos direitos
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Marcas MultiplanPark Válido até 24/04/2028 Caducidade do registro por desuso da marca, expiração do 
prazo de vigência em o pagamento tempestivo da taxa de 
renovação, renúncia do direito por seu titular, declaração de 
nulidade de registro, obtido por terceiro após êxito em processo 
administrativo ou inobservância das demais regras 
estabelecidas pela legislação correlata.

Perda de exclusividade na utilização da marca. 
Ainda, uma vez que a Companhia não comprove 
ser legítima titular das marcas que utiliza, está 
sujeito a demandar judiciais nas esferas penal e 
cível, por uso indevido de marca e violação de 
direitos de terceiros.

Marcas ParkJacarepaguá Depositado em 
17/04/2018

Nos termos da legislação aplicável, o uso exclusivo de uma 
marca para distinguir produtos ou serviços em todo o território 
nacional, com a prerrogativa de impedir quaisquer terceiros não 
autorizados de utilizá-la, somente é assegurado ao titular do 
registro validamente concedido no INPI. No entanto, a 
Companhia tem direito de precedência de registro sobre outras 
marcas idênticas ou semelhantes e ainda tem assegurado o 
direito de zelar pela integridade material e reputação da marca, 
mesmo antes de concedido o registro no INPI.

Perda de exclusividade na utilização da marca. 
Ainda, uma vez que a Companhia não comprove 
ser legítima titular das marcas que utiliza, está 
sujeito a demandar judiciais nas esferas penal e 
cível, por uso indevido de marca e violação de 
direitos de terceiros.

Marcas Lápis Vermelho Válido até 13/03/2018 Caducidade do registro por desuso da marca, expiração do 
prazo de vigência em o pagamento tempestivo da taxa de 
renovação, renúncia do direito por seu titular, declaração de 
nulidade de registro, obtido por terceiro após êxito em processo 
administrativo ou inobservância das demais regras 
estabelecidas pela legislação correlata.

Perda de exclusividade na utilização da marca. 
Ainda, uma vez que a Companhia não comprove 
ser legítima titular das marcas que utiliza, está 
sujeito a demandar judiciais nas esferas penal e 
cível, por uso indevido de marca e violação de 
direitos de terceiros.

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis

Tipo de ativo Descrição do ativo Duração Eventos que podem causar a perda dos direitos Consequência da perda dos direitos
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Danville SP 
Empreendimento 
Imobiliário Ltda.

12.531.459/0001-09 - Controlada Brasil RJ Rio de Janeiro Atua no desenvolvimento de 
empreendimentos imobiliários na cidade 
de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo.

99,990000

CAA – Corretagem 
Imobiliária Ltda.

05.301.832/0001-61 - Controlada Brasil RJ Rio de Janeiro Em relação a descrição das atividades 
desenvolvidas, ver item 9.2 deste 
Formulário de Referência.

99,610000

31/12/2016 -35,290000 0,000000 0,00

31/12/2017 -36,360000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 7.000,00

Valor mercado

A Companhia entende que as atividades desenvolvidas por estas empresas são importantes para o desenvolvimento das suas operações relacionadas aos shopping e futuros projetos.

31/12/2015 -15,000000 0,000000 0,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

CAA – Corretagem e 
Consultoria Publicitária 
Ltda.

03.927.102/0001-45 - Controlada Brasil RJ Rio de Janeiro Em relação a descrição das atividades 
desenvolvidas, ver item 9.2 deste 
Formulário de Referência.

99,000000

A Companhia entende que as atividades desenvolvidas por estas empresas são importantes para o desenvolvimento das suas operações relacionadas aos shopping e futuros projetos.

31/12/2017 41,490000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 1.422.000,00

Valor mercado

31/12/2016 29,840000 0,000000 0,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2015 42,540000 0,000000 0,00

Barrasul 
Empreendimento 
Imobiliário Ltda.

13.536.932/0001-03 - Controlada Brasil RJ Rio de Janeiro Atua no desenvolvimento e 
comercialização do empreendimento 
imobiliário residencial denominado 
“Residence du Lac”, na cidade de Porto 
Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.

99,990000

31/12/2017 -7,100000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 43.517.000,00

Valor mercado

31/12/2016 -17,470000 0,000000 0,00

A Companhia entende que as atividades desenvolvidas por estas empresas são importantes para o desenvolvimento das suas operações relacionadas aos shopping e futuros projetos.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2015 -2,110000 0,000000 0,00

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes  / 9.1.c - Participações em sociedades

Denominação Social CNPJ Código CVM Tipo sociedade País sede UF sede Município sede Descrição das atividades 
desenvolvidas

Participação do emisor 
(%)

Exercício social Valor contábil - variação % Valor mercado - 
variação %

Montante de dividendos 
recebidos (Reais)

Data Valor (Reais)
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Embraplan Empresa 
Brasileira de 
Planejamento Ltda.

04.649.130/0001-00 - Controlada Brasil RJ Rio de Janeiro Atua no (a) planejamento, a implantação e 
o desenvolvimento de empreendimentos 
imobiliários de qualquer natureza, seja 
residencial ou comercial, inclusive e 
especialmente centros comerciais e polos 
urbanos desenvolvidos a partir deles; (b) a 
prestação de serviços de gestão e 
administração de centros comerciais 
próprios; (c) a consultoria e assistência 
técnica concernentes a assuntos 
imobiliários; e (d) a incorporação, 
promoção, administração e planejamento 
de empreendimentos imobiliários.

99,990000

31/12/2017 4,310000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 242.000,00

Valor mercado

A Companhia entende que as atividades desenvolvidas por estas empresas são importantes para o desenvolvimento das suas operações relacionadas aos shopping e futuros projetos.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2015 4,190000 0,000000 0,00

31/12/2016 3,570000 0,000000 0,00

31/12/2016 0,450000 0,000000 0,00

31/12/2017 -0,170000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 59.497.000,00

Valor mercado

A Companhia entende que as atividades desenvolvidas por estas empresas são importantes para o desenvolvimento das suas operações relacionadas aos shopping e futuros projetos.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2015 12,510000 0,000000 0,00

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes  / 9.1.c - Participações em sociedades

Denominação Social CNPJ Código CVM Tipo sociedade País sede UF sede Município sede Descrição das atividades 
desenvolvidas

Participação do emisor 
(%)

Exercício social Valor contábil - variação % Valor mercado - 
variação %

Montante de dividendos 
recebidos (Reais)

Data Valor (Reais)
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Manati 
Empreendimentos e 
Participações S.A.

09.147.395/0001-24 - Coligada Brasil RJ Rio de Janeiro Atua na exploração comercial, direta e 
indireta, de estacionamento próprio e do 
Shopping Center Santa Úrsula, localizado 
na Cidade de Ribeirão Preto.

50,000000

A Companhia entende que as atividades desenvolvidas por estas empresas são importantes para o desenvolvimento das suas operações relacionadas aos shopping e futuros projetos.

31/12/2017 3,040000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 32.780.000,00

Valor mercado

31/12/2016 -2,660000 0,000000 0,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2015 0,680000 0,000000 0,00

Jundiaí Shopping 
Center Ltda.

13.590.794/0001-32 - Controlada Brasil RJ Rio de Janeiro Atua (a) no planejamento, a implantação, 
o desenvolvimento e a comercialização de 
empreendimentos imobiliários de qualquer 
natureza, seja residencial ou comercial, 
inclusive e especialmente o 
empreendimento imobiliário Jundiaí 
Shopping, localizado na Cidade de 
Jundiaí, Estado de São Paulo; (b) na 
compra e venda de imóveis e a aquisição 
e alienação de direitos imobiliários, e sua 
exploração, por qualquer forma, inclusive 
mediante locação; (c) na prestação de 
serviços de gestão e administração de 
centros comerciais, próprios ou de 
terceiros; (d) na consultoria e assistência 
técnica concernentes a assuntos 
imobiliários; (e) na construção civil, a 
execução de obras e a prestação de 
serviços de engenharia e correlatos, no 
ramo imobiliário; e (f) na incorporação, 
promoção, administração, planejamento e 
intermediação de empreendimentos 
imobiliários.

99,900000

31/12/2017 6,160000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 307.293.000,00

Valor mercado

31/12/2016 9,650000 0,000000 0,00

A Companhia entende que as atividades desenvolvidas por estas empresas são importantes para o desenvolvimento das suas operações relacionadas aos shopping e futuros projetos.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2015 5,590000 0,000000 0,00

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes  / 9.1.c - Participações em sociedades

Denominação Social CNPJ Código CVM Tipo sociedade País sede UF sede Município sede Descrição das atividades 
desenvolvidas

Participação do emisor 
(%)

Exercício social Valor contábil - variação % Valor mercado - 
variação %

Montante de dividendos 
recebidos (Reais)

Data Valor (Reais)
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Multiplan 
Administradora de 
Shopping Centers Ltda.

07.141.284/0001-85 - Controlada Brasil RJ Rio de Janeiro Atua na (i) a prestação de serviços de 
manobra e parqueamento de veículos; (ii) 
a guarda de veículos e estacionamento; 
(iii) a exploração de áreas utilizadas para 
estacionamento de veículos; e (iv) a 
prestação de serviços de transporte 
interno e de pessoal em estacionamentos.

99,000000

31/12/2016 48,220000 0,000000 0,00

31/12/2015 8,580000 0,000000 0,00

A Companhia entende que as atividades desenvolvidas por estas empresas são importantes para o desenvolvimento das suas operações relacionadas aos shopping e futuros projetos.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2017 74,530000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 21.417.000,00

Valor mercado

MPH Empreendimento 
Imobiliário Ltda.

08.486.298/0001-01 - Controlada Brasil SP São Paulo Possui 60,0% de participação no 
ShoppingVilaOlímpia, localizado na cidade 
de São Paulo, SP.

50,000000

31/12/2017 2,960000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 86.736.000,00

Valor mercado

31/12/2016 -2,960000 0,000000 0,00

A Companhia entende que as atividades desenvolvidas por estas empresas são importantes para o desenvolvimento das suas operações relacionadas aos shopping e futuros projetos.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2015 -6,150000 0,000000 0,00

Morumbi Business 
Center 
Empreendimento 
Imobiliário Ltda.

13.537.325/0001-50 - Controlada Brasil SP São Paulo Possui 30,0% de participação indireta no 
ShoppingVilaOlímpia via 50,0% de 
participação na MPH, que por sua vez 
possui 60,0% de participação no 
ShoppingVilaOlímpia.

99,990000

31/12/2017 5,060000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 147.317.000,00

Valor mercado

31/12/2016 3,070000 0,000000 0,00

A Companhia entende que as atividades desenvolvidas por estas empresas são importantes para o desenvolvimento das suas operações relacionadas aos shopping e futuros projetos.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2015 4,450000 0,000000 0,00

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes  / 9.1.c - Participações em sociedades

Denominação Social CNPJ Código CVM Tipo sociedade País sede UF sede Município sede Descrição das atividades 
desenvolvidas

Participação do emisor 
(%)

Exercício social Valor contábil - variação % Valor mercado - 
variação %

Montante de dividendos 
recebidos (Reais)

Data Valor (Reais)
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Multiplan Barra 1 Emp 
Imob Ltda (antiga 
Multiplan Greenfield 
XIV Empreendimento 
Imobiliário Ltda.)

19.406.916/0001-74 - Controlada Brasil RJ Rio de Janeiro Em relação a descrição das atividades 
desenvolvidas, ver item 9.2 deste 
Formulário de Referência.

99,990000

31/12/2017 14,310000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 481.203.000,00

Valor mercado

31/12/2016 4677300,000000 0,000000 0,00

A Companhia entende que as atividades desenvolvidas por estas empresas são importantes para o desenvolvimento das suas operações relacionadas aos shopping e futuros projetos.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2015 -10,000000 0,000000 0,00

Multiplan Arrecadadora 
Ltda.

14.551.970/0001-90 - Controlada Brasil RJ Rio de Janeiro Atua na arrecadação de aluguéis, 
encargos comuns, específicos, receitas de 
fundos de promoção e outras receitas 
decorrentes da exploração e 
comercialização de espaços comerciais, 
especialmente shoppings centers.

99,900000

31/12/2017 25,370000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 3.612.000,00

Valor mercado

31/12/2016 37,910000 0,000000 0,00

A Companhia entende que as atividades desenvolvidas por estas empresas são importantes para o desenvolvimento das suas operações relacionadas aos shopping e futuros projetos.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2015 53,600000 0,000000 0,00

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes  / 9.1.c - Participações em sociedades

Denominação Social CNPJ Código CVM Tipo sociedade País sede UF sede Município sede Descrição das atividades 
desenvolvidas

Participação do emisor 
(%)

Exercício social Valor contábil - variação % Valor mercado - 
variação %

Montante de dividendos 
recebidos (Reais)

Data Valor (Reais)
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Multiplan Golden I 
Empreendimento 
Imobiliário Ltda.

26.131.640/0001-24 - Controlada Brasil RS Porto Alegre Atua no (a) planejamento, a implantação, 
o desenvolvimento e a comercialização de 
empreendimentos imobiliários de qualquer 
natureza, seja residencial ou comercial, 
inclusive e especialmente centros 
comerciais e pólos urbanos desenvolvidos 
a partir deles; (b) a compra e venda de 
imóveis e a aquisição e alienação de 
direitos imobiliários, e sua exploração, por 
qualquer forma, inclusive mediante 
locação; (c) a prestação de serviços de 
gestão e administração de centros 
comerciais próprios; (d) a consultoria e 
assistência técnica concernentes a 
assuntos imobiliários; (e) a construção 
civil, a execução de obras e a prestação 
de serviços de engenharia e correlatos, no 
ramo imobiliário; e (f) a incorporação, 
promoção, administração, planejamento e 
intermediação de empreendimentos 
imobiliários.

99,900000

31/12/2017 200,970000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 12.436.000,00

Valor mercado

31/12/2016 0,000000 0,000000 0,00

A Companhia entende que as atividades desenvolvidas por estas empresas são importantes para o desenvolvimento das suas operações relacionadas aos shopping e futuros projetos.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes  / 9.1.c - Participações em sociedades

Denominação Social CNPJ Código CVM Tipo sociedade País sede UF sede Município sede Descrição das atividades 
desenvolvidas

Participação do emisor 
(%)

Exercício social Valor contábil - variação % Valor mercado - 
variação %

Montante de dividendos 
recebidos (Reais)

Data Valor (Reais)
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Multiplan Golden II 
Empreendimento 
Imobiliário Ltda.

27.728.962/0001-18 - Controlada Brasil RS Porto Alegre Atua no (a) o planejamento, a 
implantação, o desenvolvimento e a 
comercialização de empreendimentos 
imobiliários de qualquer natureza, seja 
residencial ou comercial, inclusive e 
especialmente centros comerciais e pólos 
urbanos desenvolvidos a partir deles; (b) a 
compra e venda de imóveis e a aquisição 
e alienação de direitos imobiliários, e sua 
exploração, por qualquer forma, inclusive 
mediante locação; (c) a prestação de 
serviços de gestão e administração de 
centros comerciais próprios; (d) a 
consultoria e assistência técnica 
concernentes a assuntos imobiliários; (e) 
a construção civil, a execução de obras e 
a prestação de serviços de engenharia e 
correlatos, no ramo imobiliário; e (f) a 
incorporação, promoção, administração, 
planejamento e intermediação de 
empreendimentos imobiliários.

99,900000

31/12/2017 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 20.000,00

Valor mercado

31/12/2016 0,000000 0,000000 0,00

A Companhia entende que as atividades desenvolvidas por estas empresas são importantes para o desenvolvimento das suas operações relacionadas aos shopping e futuros projetos.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes  / 9.1.c - Participações em sociedades

Denominação Social CNPJ Código CVM Tipo sociedade País sede UF sede Município sede Descrição das atividades 
desenvolvidas

Participação do emisor 
(%)

Exercício social Valor contábil - variação % Valor mercado - 
variação %

Montante de dividendos 
recebidos (Reais)

Data Valor (Reais)
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Multiplan Golden III 
Empreendimento 
Imobiliário Ltda.

26.295.032/0001-55 - Controlada Brasil RS Porto Alegre Atua no (a) planejamento, a implantação, 
o desenvolvimento e a comercialização de 
empreendimentos imobiliários de qualquer 
natureza, seja residencial ou comercial, 
inclusive e especialmente centros 
comerciais e pólos urbanos desenvolvidos 
a partir deles; (b) a compra e venda de 
imóveis e a aquisição e alienação de 
direitos imobiliários, e sua exploração, por 
qualquer forma, inclusive mediante 
locação; (c) a prestação de serviços de 
gestão e administração de centros 
comerciais próprios; (d) a consultoria e 
assistência técnica concernentes a 
assuntos imobiliários; (e) a construção 
civil, a execução de obras e a prestação 
de serviços de engenharia e correlatos, no 
ramo imobiliário; e (f) a incorporação, 
promoção, administração, planejamento e 
intermediação de empreendimentos 
imobiliários.

99,900000

31/12/2017 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 8.000,00

Valor mercado

31/12/2016 0,000000 0,000000 0,00

A Companhia entende que as atividades desenvolvidas por estas empresas são importantes para o desenvolvimento das suas operações relacionadas aos shopping e futuros projetos.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes  / 9.1.c - Participações em sociedades

Denominação Social CNPJ Código CVM Tipo sociedade País sede UF sede Município sede Descrição das atividades 
desenvolvidas

Participação do emisor 
(%)

Exercício social Valor contábil - variação % Valor mercado - 
variação %

Montante de dividendos 
recebidos (Reais)

Data Valor (Reais)
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Multiplan Golden IV 
Empreendimento 
Imobiliário Ltda.

26.157.470/0001-57 - Controlada Brasil RS Porto Alegre Atua no (a) planejamento, a implantação, 
o desenvolvimento e a comercialização de 
empreendimentos imobiliários de qualquer 
natureza, seja residencial ou comercial, 
inclusive e especialmente centros 
comerciais e pólos urbanos desenvolvidos 
a partir deles; (b) a compra e venda de 
imóveis e a aquisição e alienação de 
direitos imobiliários, e sua exploração, por 
qualquer forma, inclusive mediante 
locação; (c) a prestação de serviços de 
gestão e administração de centros 
comerciais próprios; (d) a consultoria e 
assistência técnica concernentes a 
assuntos imobiliários; (e) a construção 
civil, a execução de obras e a prestação 
de serviços de engenharia e correlatos, no 
ramo imobiliário; e (f) a incorporação, 
promoção, administração, planejamento e 
intermediação de empreendimentos 
imobiliários.

99,900000

31/12/2017 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 20.000,00

Valor mercado

31/12/2016 0,000000 0,000000 0,00

A Companhia entende que as atividades desenvolvidas por estas empresas são importantes para o desenvolvimento das suas operações relacionadas aos shopping e futuros projetos.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes  / 9.1.c - Participações em sociedades

Denominação Social CNPJ Código CVM Tipo sociedade País sede UF sede Município sede Descrição das atividades 
desenvolvidas

Participação do emisor 
(%)

Exercício social Valor contábil - variação % Valor mercado - 
variação %

Montante de dividendos 
recebidos (Reais)

Data Valor (Reais)

PÁGINA: 158 de 436

Formulário de Referência - 2018 - MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. Versão : 4



Multiplan Golden IX 
Empreendimento 
Imobiliário Ltda.

25.530.939/0001-99 - Controlada Brasil RS Porto Alegre Atua no (a) planejamento, a implantação, 
o desenvolvimento e a comercialização de 
empreendimentos imobiliários de qualquer 
natureza, seja residencial ou comercial, 
inclusive e especialmente centros 
comerciais e pólos urbanos desenvolvidos 
a partir deles; (b) a compra e venda de 
imóveis e a aquisição e alienação de 
direitos imobiliários, e sua exploração, por 
qualquer forma, inclusive mediante 
locação; (c) a prestação de serviços de 
gestão e administração de centros 
comerciais próprios; (d) a consultoria e 
assistência técnica concernentes a 
assuntos imobiliários; (e) a construção 
civil, a execução de obras e a prestação 
de serviços de engenharia e correlatos, no 
ramo imobiliário; e (f) a incorporação, 
promoção, administração, planejamento e 
intermediação de empreendimentos 
imobiliários.

99,900000

31/12/2017 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 1.797.000,00

Valor mercado

31/12/2016 0,000000 0,000000 0,00

A Companhia entende que as atividades desenvolvidas por estas empresas são importantes para o desenvolvimento das suas operações relacionadas aos shopping e futuros projetos.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes  / 9.1.c - Participações em sociedades

Denominação Social CNPJ Código CVM Tipo sociedade País sede UF sede Município sede Descrição das atividades 
desenvolvidas

Participação do emisor 
(%)

Exercício social Valor contábil - variação % Valor mercado - 
variação %

Montante de dividendos 
recebidos (Reais)

Data Valor (Reais)
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Multiplan Golden V 
Empreendimento 
Imobiliário Ltda.

26.157.447/0001-62 - Controlada Brasil RS Porto Alegre Atua no (a) o planejamento, a 
implantação, o desenvolvimento e a 
comercialização de empreendimentos 
imobiliários de qualquer natureza, seja 
residencial ou comercial, inclusive e 
especialmente centros comerciais e pólos 
urbanos desenvolvidos a partir deles; (b) a 
compra e venda de imóveis e a aquisição 
e alienação de direitos imobiliários, e sua 
exploração, por qualquer forma, inclusive 
mediante locação; (c) a prestação de 
serviços de gestão e administração de 
centros comerciais próprios; (d) a 
consultoria e assistência técnica 
concernentes a assuntos imobiliários; (e) 
a construção civil, a execução de obras e 
a prestação de serviços de engenharia e 
correlatos, no ramo imobiliário; e (f) a 
incorporação, promoção, administração, 
planejamento e intermediação de 
empreendimentos imobiliários.

99,900000

31/12/2017 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 5.578.000,00

Valor mercado

31/12/2016 0,000000 0,000000 0,00

A Companhia entende que as atividades desenvolvidas por estas empresas são importantes para o desenvolvimento das suas operações relacionadas aos shopping e futuros projetos.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes  / 9.1.c - Participações em sociedades

Denominação Social CNPJ Código CVM Tipo sociedade País sede UF sede Município sede Descrição das atividades 
desenvolvidas

Participação do emisor 
(%)

Exercício social Valor contábil - variação % Valor mercado - 
variação %

Montante de dividendos 
recebidos (Reais)

Data Valor (Reais)
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Multiplan Golden VI 
Empreendimento 
Imobiliário Ltda.

25.530.971/0001-74 - Controlada Brasil RS Porto Alegre Atua no (a) planejamento, a implantação, 
o desenvolvimento e a comercialização de 
empreendimentos imobiliários de qualquer 
natureza, seja residencial ou comercial, 
inclusive e especialmente centros 
comerciais e pólos urbanos desenvolvidos 
a partir deles; (b) a compra e venda de 
imóveis e a aquisição e alienação de 
direitos imobiliários, e sua exploração, por 
qualquer forma, inclusive mediante 
locação; (c) a prestação de serviços de 
gestão e administração de centros 
comerciais próprios; (d) a consultoria e 
assistência técnica concernentes a 
assuntos imobiliários; (e) a construção 
civil, a execução de obras e a prestação 
de serviços de engenharia e correlatos, no 
ramo imobiliário; e (f) a incorporação, 
promoção, administração, planejamento e 
intermediação de empreendimentos 
imobiliários.

99,900000

31/12/2017 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 6.056.000,00

Valor mercado

31/12/2016 0,000000 0,000000 0,00

A Companhia entende que as atividades desenvolvidas por estas empresas são importantes para o desenvolvimento das suas operações relacionadas aos shopping e futuros projetos.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes  / 9.1.c - Participações em sociedades

Denominação Social CNPJ Código CVM Tipo sociedade País sede UF sede Município sede Descrição das atividades 
desenvolvidas

Participação do emisor 
(%)

Exercício social Valor contábil - variação % Valor mercado - 
variação %

Montante de dividendos 
recebidos (Reais)

Data Valor (Reais)
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Multiplan Golden VII 
Empreendimento 
Imobiliário Ltda.

26.180.540/0001-98 - Controlada Brasil RS Porto Alegre Atua no (a) planejamento, a implantação, 
o desenvolvimento e a comercialização de 
empreendimentos imobiliários de qualquer 
natureza, seja residencial ou comercial, 
inclusive e especialmente centros 
comerciais e pólos urbanos desenvolvidos 
a partir deles; (b) a compra e venda de 
imóveis e a aquisição e alienação de 
direitos imobiliários, e sua exploração, por 
qualquer forma, inclusive mediante 
locação; (c) a prestação de serviços de 
gestão e administração de centros 
comerciais próprios; (d) a consultoria e 
assistência técnica concernentes a 
assuntos imobiliários; (e) a construção 
civil, a execução de obras e a prestação 
de serviços de engenharia e correlatos, no 
ramo imobiliário; e (f) a incorporação, 
promoção, administração, planejamento e 
intermediação de empreendimentos 
imobiliários.

99,900000

31/12/2017 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 6.126.000,00

Valor mercado

31/12/2016 0,000000 0,000000 0,00

A Companhia entende que as atividades desenvolvidas por estas empresas são importantes para o desenvolvimento das suas operações relacionadas aos shopping e futuros projetos.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes  / 9.1.c - Participações em sociedades

Denominação Social CNPJ Código CVM Tipo sociedade País sede UF sede Município sede Descrição das atividades 
desenvolvidas

Participação do emisor 
(%)

Exercício social Valor contábil - variação % Valor mercado - 
variação %

Montante de dividendos 
recebidos (Reais)

Data Valor (Reais)
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Multiplan Golden VIII 
Empreendimento 
Imobiliário Ltda.

25.526.188/0001-37 - Controlada Brasil RS Porto Alegre Atua no (a) planejamento, a implantação, 
o desenvolvimento e a comercialização de 
empreendimentos imobiliários de qualquer 
natureza, seja residencial ou comercial, 
inclusive e especialmente centros 
comerciais e pólos urbanos desenvolvidos 
a partir deles; (b) a compra e venda de 
imóveis e a aquisição e alienação de 
direitos imobiliários, e sua exploração, por 
qualquer forma, inclusive mediante 
locação; (c) a prestação de serviços de 
gestão e administração de centros 
comerciais próprios; (d) a consultoria e 
assistência técnica concernentes a 
assuntos imobiliários; (e) a construção 
civil, a execução de obras e a prestação 
de serviços de engenharia e correlatos, no 
ramo imobiliário; e (f) a incorporação, 
promoção, administração, planejamento e 
intermediação de empreendimentos 
imobiliários.

99,900000

31/12/2017 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 5.436.000,00

Valor mercado

31/12/2016 0,000000 0,000000 0,00

A Companhia entende que as atividades desenvolvidas por estas empresas são importantes para o desenvolvimento das suas operações relacionadas aos shopping e futuros projetos.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes  / 9.1.c - Participações em sociedades

Denominação Social CNPJ Código CVM Tipo sociedade País sede UF sede Município sede Descrição das atividades 
desenvolvidas

Participação do emisor 
(%)

Exercício social Valor contábil - variação % Valor mercado - 
variação %

Montante de dividendos 
recebidos (Reais)

Data Valor (Reais)

PÁGINA: 163 de 436
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Multiplan Golden XI 
Empreendimento 
Imobiliário Ltda.

26.131.467/0001-64 - Controlada Brasil RS Porto Alegre Em relação a descrição das atividades 
desenvolvidas, ver item 9.2 deste 
Formulário de Referência.

99,900000

A Companhia entende que as atividades desenvolvidas por estas empresas são importantes para o desenvolvimento das suas operações relacionadas aos shopping e futuros projetos.

31/12/2017 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 3.767.000,00

Valor mercado

31/12/2016 0,000000 0,000000 0,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00

Multiplan Golden X 
Empreendimento 
Imobiliário Ltda.

26.131.803/0001-79 - Controlada Brasil RS Porto Alegre Atua no (a) planejamento, a implantação, 
o desenvolvimento e a comercialização de 
empreendimentos imobiliários de qualquer 
natureza, seja residencial ou comercial, 
inclusive e especialmente centros 
comerciais e pólos urbanos desenvolvidos 
a partir deles; (b) a compra e venda de 
imóveis e a aquisição e alienação de 
direitos imobiliários, e sua exploração, por 
qualquer forma, inclusive mediante 
locação; (c) a prestação de serviços de 
gestão e administração de centros 
comerciais próprios; (d) a consultoria e 
assistência técnica concernentes a 
assuntos imobiliários; (e) a construção 
civil, a execução de obras e a prestação 
de serviços de engenharia e correlatos, no 
ramo imobiliário; e (f) a incorporação, 
promoção, administração, planejamento e 
intermediação de empreendimentos 
imobiliários.

99,900000

31/12/2017 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 3.636.000,00

Valor mercado

31/12/2016 0,000000 0,000000 0,00

A Companhia entende que as atividades desenvolvidas por estas empresas são importantes para o desenvolvimento das suas operações relacionadas aos shopping e futuros projetos.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes  / 9.1.c - Participações em sociedades

Denominação Social CNPJ Código CVM Tipo sociedade País sede UF sede Município sede Descrição das atividades 
desenvolvidas

Participação do emisor 
(%)

Exercício social Valor contábil - variação % Valor mercado - 
variação %

Montante de dividendos 
recebidos (Reais)

Data Valor (Reais)
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Multiplan Golden XII 
Empreendimento 
Imobiliário Ltda.

25.488.239/0001-83 - Controlada Brasil RS Porto Alegre Atua no (a) planejamento, a implantação, 
o desenvolvimento e a comercialização de 
empreendimentos imobiliários de qualquer 
natureza, seja residencial ou comercial, 
inclusive e especialmente centros 
comerciais e pólos urbanos desenvolvidos 
a partir deles; (b) a compra e venda de 
imóveis e a aquisição e alienação de 
direitos imobiliários, e sua exploração, por 
qualquer forma, inclusive mediante 
locação; (c) a prestação de serviços de 
gestão e administração de centros 
comerciais próprios; (d) a consultoria e 
assistência técnica concernentes a 
assuntos imobiliários; (e) a construção 
civil, a execução de obras e a prestação 
de serviços de engenharia e correlatos, no 
ramo imobiliário; e (f) a incorporação, 
promoção, administração, planejamento e 
intermediação de empreendimentos 
imobiliários.

99,900000

31/12/2017 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 2.556.000,00

Valor mercado

31/12/2016 0,000000 0,000000 0,00

A Companhia entende que as atividades desenvolvidas por estas empresas são importantes para o desenvolvimento das suas operações relacionadas aos shopping e futuros projetos.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes  / 9.1.c - Participações em sociedades

Denominação Social CNPJ Código CVM Tipo sociedade País sede UF sede Município sede Descrição das atividades 
desenvolvidas

Participação do emisor 
(%)

Exercício social Valor contábil - variação % Valor mercado - 
variação %

Montante de dividendos 
recebidos (Reais)

Data Valor (Reais)

PÁGINA: 165 de 436
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Multiplan Golden XIII 
Empreendimento 
Imobiliário Ltda.

26.131.692/0001-09 - Controlada Brasil RS Porto Alegre Atua no (a) planejamento, a implantação, 
o desenvolvimento e a comercialização de 
empreendimentos imobiliários de qualquer 
natureza, seja residencial ou comercial, 
inclusive e especialmente centros 
comerciais e pólos urbanos desenvolvidos 
a partir deles; (b) a compra e venda de 
imóveis e a aquisição e alienação de 
direitos imobiliários, e sua exploração, por 
qualquer forma, inclusive mediante 
locação; (c) a prestação de serviços de 
gestão e administração de centros 
comerciais próprios; (d) a consultoria e 
assistência técnica concernentes a 
assuntos imobiliários; (e) a construção 
civil, a execução de obras e a prestação 
de serviços de engenharia e correlatos, no 
ramo imobiliário; e (f) a incorporação, 
promoção, administração, planejamento e 
intermediação de empreendimentos 
imobiliários.

99,900000

31/12/2017 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 6.396.000,00

Valor mercado

31/12/2016 0,000000 0,000000 0,00

A Companhia entende que as atividades desenvolvidas por estas empresas são importantes para o desenvolvimento das suas operações relacionadas aos shopping e futuros projetos.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes  / 9.1.c - Participações em sociedades

Denominação Social CNPJ Código CVM Tipo sociedade País sede UF sede Município sede Descrição das atividades 
desenvolvidas

Participação do emisor 
(%)

Exercício social Valor contábil - variação % Valor mercado - 
variação %

Montante de dividendos 
recebidos (Reais)

Data Valor (Reais)
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Multiplan Golden XIV 
Empreendimento 
Imobiliário Ltda.

26.131.866/0001-25 - Controlada Brasil RS Porto Alegre Atua no (a) planejamento, a implantação, 
o desenvolvimento e a comercialização de 
empreendimentos imobiliários de qualquer 
natureza, seja residencial ou comercial, 
inclusive e especialmente centros 
comerciais e pólos urbanos desenvolvidos 
a partir deles; (b) a compra e venda de 
imóveis e a aquisição e alienação de 
direitos imobiliários, e sua exploração, por 
qualquer forma, inclusive mediante 
locação; (c) a prestação de serviços de 
gestão e administração de centros 
comerciais próprios; (d) a consultoria e 
assistência técnica concernentes a 
assuntos imobiliários; (e) a construção 
civil, a execução de obras e a prestação 
de serviços de engenharia e correlatos, no 
ramo imobiliário; e (f) a incorporação, 
promoção, administração, planejamento e 
intermediação de empreendimentos 
imobiliários.

99,900000

31/12/2017 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 5.578.000,00

Valor mercado

31/12/2016 0,000000 0,000000 0,00

A Companhia entende que as atividades desenvolvidas por estas empresas são importantes para o desenvolvimento das suas operações relacionadas aos shopping e futuros projetos.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes  / 9.1.c - Participações em sociedades

Denominação Social CNPJ Código CVM Tipo sociedade País sede UF sede Município sede Descrição das atividades 
desenvolvidas

Participação do emisor 
(%)

Exercício social Valor contábil - variação % Valor mercado - 
variação %

Montante de dividendos 
recebidos (Reais)

Data Valor (Reais)
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Multiplan Golden XV 
Empreendimento 
Imobiliário Ltda.

26.227.411/0001-08 - Controlada Brasil RS Porto Alegre Atua no (a) planejamento, a implantação, 
o desenvolvimento e a comercialização de 
empreendimentos imobiliários de qualquer 
natureza, seja residencial ou comercial, 
inclusive e especialmente centros 
comerciais e pólos urbanos desenvolvidos 
a partir deles; (b) a compra e venda de 
imóveis e a aquisição e alienação de 
direitos imobiliários, e sua exploração, por 
qualquer forma, inclusive mediante 
locação; (c) a prestação de serviços de 
gestão e administração de centros 
comerciais próprios; (d) a consultoria e 
assistência técnica concernentes a 
assuntos imobiliários; (e) a construção 
civil, a execução de obras e a prestação 
de serviços de engenharia e correlatos, no 
ramo imobiliário; e (f) a incorporação, 
promoção, administração, planejamento e 
intermediação de empreendimentos 
imobiliários.

99,900000

31/12/2017 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 5.437.000,00

Valor mercado

31/12/2016 0,000000 0,000000 0,00

A Companhia entende que as atividades desenvolvidas por estas empresas são importantes para o desenvolvimento das suas operações relacionadas aos shopping e futuros projetos.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes  / 9.1.c - Participações em sociedades

Denominação Social CNPJ Código CVM Tipo sociedade País sede UF sede Município sede Descrição das atividades 
desenvolvidas

Participação do emisor 
(%)

Exercício social Valor contábil - variação % Valor mercado - 
variação %

Montante de dividendos 
recebidos (Reais)

Data Valor (Reais)
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Multiplan Golden XVI 
Empreendimento 
Imobiliário Ltda.

25.526.208/0001-70 - Controlada Brasil RS Porto Alegre Atua no (a) planejamento, a implantação, 
o desenvolvimento e a comercialização de 
empreendimentos imobiliários de qualquer 
natureza, seja residencial ou comercial, 
inclusive e especialmente centros 
comerciais e pólos urbanos desenvolvidos 
a partir deles; (b) a compra e venda de 
imóveis e a aquisição e alienação de 
direitos imobiliários, e sua exploração, por 
qualquer forma, inclusive mediante 
locação; (c) a prestação de serviços de 
gestão e administração de centros 
comerciais próprios; (d) a consultoria e 
assistência técnica concernentes a 
assuntos imobiliários; (e) a construção 
civil, a execução de obras e a prestação 
de serviços de engenharia e correlatos, no 
ramo imobiliário; e (f) a incorporação, 
promoção, administração, planejamento e 
intermediação de empreendimentos 
imobiliários.

99,900000

31/12/2017 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 6.376.000,00

Valor mercado

31/12/2016 0,000000 0,000000 0,00

A Companhia entende que as atividades desenvolvidas por estas empresas são importantes para o desenvolvimento das suas operações relacionadas aos shopping e futuros projetos.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes  / 9.1.c - Participações em sociedades

Denominação Social CNPJ Código CVM Tipo sociedade País sede UF sede Município sede Descrição das atividades 
desenvolvidas

Participação do emisor 
(%)

Exercício social Valor contábil - variação % Valor mercado - 
variação %

Montante de dividendos 
recebidos (Reais)

Data Valor (Reais)
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Multiplan Golden XVII 
Empreendimento 
Imobiliário Ltda.

25.488.212/0001-90 - Controlada Brasil RS Porto Alegre Atua no (a) planejamento, a implantação, 
o desenvolvimento e a comercialização de 
empreendimentos imobiliários de qualquer 
natureza, seja residencial ou comercial, 
inclusive e especialmente centros 
comerciais e pólos urbanos desenvolvidos 
a partir deles; (b) a compra e venda de 
imóveis e a aquisição e alienação de 
direitos imobiliários, e sua exploração, por 
qualquer forma, inclusive mediante 
locação; (c) a prestação de serviços de 
gestão e administração de centros 
comerciais próprios; (d) a consultoria e 
assistência técnica concernentes a 
assuntos imobiliários; (e) a construção 
civil, a execução de obras e a prestação 
de serviços de engenharia e correlatos, no 
ramo imobiliário; e (f) a incorporação, 
promoção, administração, planejamento e 
intermediação de empreendimentos 
imobiliários.

99,900000

31/12/2017 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 7.272.000,00

Valor mercado

31/12/2016 0,000000 0,000000 0,00

A Companhia entende que as atividades desenvolvidas por estas empresas são importantes para o desenvolvimento das suas operações relacionadas aos shopping e futuros projetos.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes  / 9.1.c - Participações em sociedades

Denominação Social CNPJ Código CVM Tipo sociedade País sede UF sede Município sede Descrição das atividades 
desenvolvidas

Participação do emisor 
(%)

Exercício social Valor contábil - variação % Valor mercado - 
variação %

Montante de dividendos 
recebidos (Reais)

Data Valor (Reais)
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Multiplan Greenfield I 
Empreendimento 
Imobiliário Ltda.

13.912.331/0001-40 - Controlada Brasil RJ Rio de Janeiro Atua no desenvolvimento e 
comercialização do empreendimento 
imobiliário denominado “Diamond Tower” 
na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio 
Grande do Sul.

99,990000

31/12/2016 -6,950000 0,000000 0,00

31/12/2015 15,300000 0,000000 0,00

A Companhia entende que as atividades desenvolvidas por estas empresas são importantes para o desenvolvimento das suas operações relacionadas aos shopping e futuros projetos.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2017 -9,410000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 59.862.000,00

Valor mercado

Multiplan Golden XVIII 
Empreendimento 
Imobiliário Ltda.

26.131.742/0001-40 - Controlada Brasil RS Porto Alegre Atua no (a) planejamento, a implantação, 
o desenvolvimento e a comercialização de 
empreendimentos imobiliários de qualquer 
natureza, seja residencial ou comercial, 
inclusive e especialmente centros 
comerciais e pólos urbanos desenvolvidos 
a partir deles; (b) a compra e venda de 
imóveis e a aquisição e alienação de 
direitos imobiliários, e sua exploração, por 
qualquer forma, inclusive mediante 
locação; (c) a prestação de serviços de 
gestão e administração de centros 
comerciais próprios; (d) a consultoria e 
assistência técnica concernentes a 
assuntos imobiliários; (e) a construção 
civil, a execução de obras e a prestação 
de serviços de engenharia e correlatos, no 
ramo imobiliário; e (f) a incorporação, 
promoção, administração, planejamento e 
intermediação de empreendimentos 
imobiliários.

99,900000

31/12/2017 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 7.155.000,00

Valor mercado

31/12/2016 0,000000 0,000000 0,00

A Companhia entende que as atividades desenvolvidas por estas empresas são importantes para o desenvolvimento das suas operações relacionadas aos shopping e futuros projetos.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes  / 9.1.c - Participações em sociedades

Denominação Social CNPJ Código CVM Tipo sociedade País sede UF sede Município sede Descrição das atividades 
desenvolvidas

Participação do emisor 
(%)

Exercício social Valor contábil - variação % Valor mercado - 
variação %

Montante de dividendos 
recebidos (Reais)

Data Valor (Reais)
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Multiplan Greenfield XI 
Empreendimento 
Imobiliário Ltda.

14.943.352/0001-95 - Controlada Brasil RJ Rio de Janeiro Em relação a descrição das atividades 
desenvolvidas, ver item 9.2 deste 
Formulário de Referência.

99,900000

31/12/2017 532537,500000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 42.611.000,00

Valor mercado

31/12/2016 700,000000 0,000000 0,00

A Companhia entende que as atividades desenvolvidas por estas empresas são importantes para o desenvolvimento das suas operações relacionadas aos shopping e futuros projetos.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00

Multiplan Greenfield II 
Empreendimento 
Imobiliário Ltda.

13.912.397/0001-30 - Coligada Brasil RJ Rio de Janeiro Atua no desenvolvimento e 
comercialização do empreendimento 
imobiliário denominado Morumbi Golden 
Tower, em São Paulo.

99,990000

31/12/2017 12,270000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 120.962.000,00

Valor mercado

31/12/2016 9,080000 0,000000 0,00

A Companhia entende que as atividades desenvolvidas por estas empresas são importantes para o desenvolvimento das suas operações relacionadas aos shopping e futuros projetos.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2015 5,050000 0,000000 0,00

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes  / 9.1.c - Participações em sociedades

Denominação Social CNPJ Código CVM Tipo sociedade País sede UF sede Município sede Descrição das atividades 
desenvolvidas

Participação do emisor 
(%)

Exercício social Valor contábil - variação % Valor mercado - 
variação %

Montante de dividendos 
recebidos (Reais)

Data Valor (Reais)
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Multiplan Greenfield XIII 
Empreendimento 
Imobiliário Ltda.

19.634.248/0001-32 - Controlada Brasil RJ Rio de Janeiro Em relação a descrição das atividades 
desenvolvidas, ver item 9.2 deste 
Formulário de Referência.

99,900000

A Companhia entende que as atividades desenvolvidas por estas empresas são importantes para o desenvolvimento das suas operações relacionadas aos shopping e futuros projetos.

31/12/2017 -12,500000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 7.000,00

Valor mercado

31/12/2016 700,000000 0,000000 0,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00

Multiplan Greenfield XII 
Empreendimento 
Imobiliário Ltda.

19.714.814/0001-16 - Controlada Brasil RJ Rio de Janeiro Atua no (a) planejamento, a implantação, 
o desenvolvimento e a comercialização de 
empreendimentos imobiliários de qualquer 
natureza, seja residencial ou comercial, 
inclusive e especialmente centros 
comerciais e pólos urbanos desenvolvidos 
a partir deles; (b) a compra e venda de 
imóveis e a aquisição e alienação de 
direitos imobiliários, e sua exploração, por 
qualquer forma, inclusive mediante 
locação; (c) a prestação de serviços de 
gestão e administração de centros 
comerciais, próprios ou de terceiros; (d) a 
consultoria e assistência técnica 
concernentes a assuntos imobiliários; (e) 
a construção civil, a execução de obras e 
a prestação de serviços de engenharia e 
correlatos, no ramo imobiliário; e (f) a 
incorporação, promoção, administração, 
planejamento e intermediação de 
empreendimentos imobiliários.

99,900000

31/12/2017 -25,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 6.000,00

Valor mercado

31/12/2016 0,000000 0,000000 0,00

A Companhia entende que as atividades desenvolvidas por estas empresas são importantes para o desenvolvimento das suas operações relacionadas aos shopping e futuros projetos.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes  / 9.1.c - Participações em sociedades

Denominação Social CNPJ Código CVM Tipo sociedade País sede UF sede Município sede Descrição das atividades 
desenvolvidas

Participação do emisor 
(%)

Exercício social Valor contábil - variação % Valor mercado - 
variação %

Montante de dividendos 
recebidos (Reais)

Data Valor (Reais)
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Multiplan Holding S.A. 13.249.555/0001-13 - Controlada Brasil RJ Rio de Janeiro Participação em sociedades que têm por 
objeto o desenvolvimento e exploração de 
shopping centers e empreendimentos 
imobiliários.

100,000000

31/12/2016 2891,550000 0,000000 0,00

31/12/2015 162,960000 0,000000 0,00

A Companhia entende que as atividades desenvolvidas por estas empresas são importantes para o desenvolvimento das suas operações relacionadas aos shopping e futuros projetos.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2017 10,640000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 2.350.000,00

Valor mercado

Multiplan Greenfiled IV 
Empreendimento 
Imobiliário Ltda.

13.998.490/0001-09 - Controlada Brasil RJ Rio de Janeiro Atua no desenvolvimento e 
comercialização do empreendimento 
imobiliário denominado “Morumbi 
Diamond Tower”, em São Paulo

99,900000

31/12/2017 13,120000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 108.594.000,00

Valor mercado

31/12/2016 20,630000 0,000000 0,00

A Companhia entende que as atividades desenvolvidas por estas empresas são importantes para o desenvolvimento das suas operações relacionadas aos shopping e futuros projetos.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2015 17,170000 0,000000 0,00

Multiplan Greenfiled III 
Empreendimento 
Imobiliário Ltda.

13.975.298/0001-05 - Controlada Brasil RJ Rio de Janeiro Atua no desenvolvimento de 
empreendimento imobiliário na Cidade do 
Rio de Janeiro.

99,900000

31/12/2017 1,690000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 322.011.000,00

Valor mercado

31/12/2016 8,160000 0,000000 0,00

A Companhia entende que as atividades desenvolvidas por estas empresas são importantes para o desenvolvimento das suas operações relacionadas aos shopping e futuros projetos.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2015 14,590000 0,000000 0,00

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes  / 9.1.c - Participações em sociedades

Denominação Social CNPJ Código CVM Tipo sociedade País sede UF sede Município sede Descrição das atividades 
desenvolvidas

Participação do emisor 
(%)

Exercício social Valor contábil - variação % Valor mercado - 
variação %

Montante de dividendos 
recebidos (Reais)

Data Valor (Reais)
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Multiplan Morumbi 1 
Emp Imob Ltda (antiga 
Multiplan Greenfield XV 
Empreendimento 
Imobiliário Ltda.)

19.366.817/0001-06 - Controlada Brasil RJ Rio de Janeiro Atua no (i) planejamento, implantação, 
desenvolvimento e comercialização de 
empreendimentos imobiliários de qualquer 
natureza, seja residencial ou comercial, 
inclusive e especialmente centros 
comerciais e pólos urbanos desenvolvidos 
a partir deles; (ii) compra e venda de 
imóveis e aquisição e alienação de 
direitos imobiliários e sua exploração, por 
qualquer forma, inclusive mediante 
locação; (iii) prestação de serviços de 
gestão e administração de centros 
comerciais, próprios ou de terceiros; (iv) 
consultoria e assistência técnica 
concernentes a assuntos imobiliários; (v) 
construção civil, execução de obras e 
prestação de serviços de engenharia e 
correlatos, no ramo imobiliário; e (vi) 
incorporação, promoção, administração, 
planejamento e intermediação de 
empreendimentos imobiliários.

99,990000

31/12/2017 2,550000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 197.971.000,00

Valor mercado

31/12/2016 2144833,330000 0,000000 0,00

A Companhia entende que as atividades desenvolvidas por estas empresas são importantes para o desenvolvimento das suas operações relacionadas aos shopping e futuros projetos.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2015 -10,000000 0,000000 0,00

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes  / 9.1.c - Participações em sociedades

Denominação Social CNPJ Código CVM Tipo sociedade País sede UF sede Município sede Descrição das atividades 
desenvolvidas

Participação do emisor 
(%)

Exercício social Valor contábil - variação % Valor mercado - 
variação %

Montante de dividendos 
recebidos (Reais)

Data Valor (Reais)
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Multiplan XIX 
Empreendimento 
Imobiliário Ltda.

26.807.273/0001-36 - Controlada Brasil RJ Rio de Janeiro Atua no (a) planejamento, a implantação, 
o desenvolvimento e a comercialização de 
empreendimentos imobiliários de qualquer 
natureza, seja residencial ou comercial, 
inclusive e especialmente centros 
comerciais e pólos urbanos desenvolvidos 
a partir deles; (b) a compra e venda de 
imóveis e a aquisição e alienação de 
direitos imobiliários, e sua exploração, por 
qualquer forma, inclusive mediante 
locação; (c) a prestação de serviços de 
gestão e administração de centros 
comerciais próprios; (d) a consultoria e 
assistência técnica concernentes a 
assuntos imobiliários; (e) a construção 
civil, a execução de obras e a prestação 
de serviços de engenharia e correlatos, no 
ramo imobiliário; e (f) a incorporação, 
promoção, administração, planejamento e 
intermediação de empreendimentos 
imobiliários.

99,900000

31/12/2017 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 1.000,00

Valor mercado

31/12/2016 0,000000 0,000000 0,00

A Companhia entende que as atividades desenvolvidas por estas empresas são importantes para o desenvolvimento das suas operações relacionadas aos shopping e futuros projetos.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes  / 9.1.c - Participações em sociedades

Denominação Social CNPJ Código CVM Tipo sociedade País sede UF sede Município sede Descrição das atividades 
desenvolvidas

Participação do emisor 
(%)

Exercício social Valor contábil - variação % Valor mercado - 
variação %

Montante de dividendos 
recebidos (Reais)

Data Valor (Reais)
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Multiplan XVI 
Empreendimento 
Imobiliário Ltda.

26.812.712/0001-07 - Controlada Brasil RJ Rio de Janeiro Atua no (a) o planejamento, a 
implantação, o desenvolvimento e a 
comercialização de empreendimentos 
imobiliários de qualquer natureza, seja 
residencial ou comercial, inclusive e 
especialmente centros comerciais e pólos 
urbanos desenvolvidos a partir deles; (b) a 
compra e venda de imóveis e a aquisição 
e alienação de direitos imobiliários, e sua 
exploração, por qualquer forma, inclusive 
mediante locação; (c) a prestação de 
serviços de gestão e administração de 
centros comerciais próprios; (d) a 
consultoria e assistência técnica 
concernentes a assuntos imobiliários; (e) 
a construção civil, a execução de obras e 
a prestação de serviços de engenharia e 
correlatos, no ramo imobiliário; e (f) a 
incorporação, promoção, administração, 
planejamento e intermediação de 
empreendimentos imobiliários.

99,900000

31/12/2017 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 1.000,00

Valor mercado

31/12/2016 0,000000 0,000000 0,00

A Companhia entende que as atividades desenvolvidas por estas empresas são importantes para o desenvolvimento das suas operações relacionadas aos shopping e futuros projetos.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes  / 9.1.c - Participações em sociedades

Denominação Social CNPJ Código CVM Tipo sociedade País sede UF sede Município sede Descrição das atividades 
desenvolvidas

Participação do emisor 
(%)

Exercício social Valor contábil - variação % Valor mercado - 
variação %

Montante de dividendos 
recebidos (Reais)

Data Valor (Reais)
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Multiplan XVII 
Empreendimento 
Imobiliário Ltda

26.930.334/0001-58 - Controlada Brasil RJ Rio de Janeiro Atua no (a) planejamento, a implantação, 
o desenvolvimento e a comercialização de 
empreendimentos imobiliários de qualquer 
natureza, seja residencial ou comercial, 
inclusive e especialmente centros 
comerciais e pólos urbanos desenvolvidos 
a partir deles; (b) a compra e venda de 
imóveis e a aquisição e alienação de 
direitos imobiliários, e sua exploração, por 
qualquer forma, inclusive mediante 
locação; (c) a prestação de serviços de 
gestão e administração de centros 
comerciais próprios; (d) a consultoria e 
assistência técnica concernentes a 
assuntos imobiliários; (e) a construção 
civil, a execução de obras e a prestação 
de serviços de engenharia e correlatos, no 
ramo imobiliário; e (f) a incorporação, 
promoção, administração, planejamento e 
intermediação de empreendimentos 
imobiliários.

99,900000

31/12/2017 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 1.000,00

Valor mercado

31/12/2016 0,000000 0,000000 0,00

A Companhia entende que as atividades desenvolvidas por estas empresas são importantes para o desenvolvimento das suas operações relacionadas aos shopping e futuros projetos.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes  / 9.1.c - Participações em sociedades

Denominação Social CNPJ Código CVM Tipo sociedade País sede UF sede Município sede Descrição das atividades 
desenvolvidas

Participação do emisor 
(%)

Exercício social Valor contábil - variação % Valor mercado - 
variação %

Montante de dividendos 
recebidos (Reais)

Data Valor (Reais)
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Multiplan XVIII 
Empreendimento 
Imobiliário Ltda.

26.930.346/0001-82 - Controlada Brasil RJ Rio de Janeiro Atua no (a) planejamento, a implantação, 
o desenvolvimento e a comercialização de 
empreendimentos imobiliários de qualquer 
natureza, seja residencial ou comercial, 
inclusive e especialmente centros 
comerciais e pólos urbanos desenvolvidos 
a partir deles; (b) a compra e venda de 
imóveis e a aquisição e alienação de 
direitos imobiliários, e sua exploração, por 
qualquer forma, inclusive mediante 
locação; (c) a prestação de serviços de 
gestão e administração de centros 
comerciais próprios; (d) a consultoria e 
assistência técnica concernentes a 
assuntos imobiliários; (e) a construção 
civil, a execução de obras e a prestação 
de serviços de engenharia e correlatos, no 
ramo imobiliário; e (f) a incorporação, 
promoção, administração, planejamento e 
intermediação de empreendimentos 
imobiliários.

99,900000

31/12/2017 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 1.000,00

Valor mercado

31/12/2016 0,000000 0,000000 0,00

A Companhia entende que as atividades desenvolvidas por estas empresas são importantes para o desenvolvimento das suas operações relacionadas aos shopping e futuros projetos.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes  / 9.1.c - Participações em sociedades

Denominação Social CNPJ Código CVM Tipo sociedade País sede UF sede Município sede Descrição das atividades 
desenvolvidas

Participação do emisor 
(%)

Exercício social Valor contábil - variação % Valor mercado - 
variação %

Montante de dividendos 
recebidos (Reais)

Data Valor (Reais)
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Multishopping Shopping 
Center Ltda. (Atual 
denominação de 
Multiplan Greenfield IX 
Emp. Imob. Ltda.)

14.967.106/0001-73 - Controlada Brasil RJ Rio de Janeiro Em relação a descrição das atividades 
desenvolvidas, ver item 9.2 deste 
Formulário de Referência.

99,990000

31/12/2016 -20,000000 0,000000 0,00

31/12/2015 -28,570000 0,000000 0,00

A Companhia entende que as atividades desenvolvidas por estas empresas são importantes para o desenvolvimento das suas operações relacionadas aos shopping e futuros projetos.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2017 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 8.000,00

Valor mercado

Multiplan XX 
Empreendimento 
Imobiliário Ltda.

26.812.707/0001-96 - Controlada Brasil RJ Rio de Janeiro Atua no (a) planejamento, a implantação, 
o desenvolvimento e a comercialização de 
empreendimentos imobiliários de qualquer 
natureza, seja residencial ou comercial, 
inclusive e especialmente centros 
comerciais e pólos urbanos desenvolvidos 
a partir deles; (b) a compra e venda de 
imóveis e a aquisição e alienação de 
direitos imobiliários, e sua exploração, por 
qualquer forma, inclusive mediante 
locação; (c) a prestação de serviços de 
gestão e administração de centros 
comerciais próprios; (d) a consultoria e 
assistência técnica concernentes a 
assuntos imobiliários; (e) a construção 
civil, a execução de obras e a prestação 
de serviços de engenharia e correlatos, no 
ramo imobiliário; e (f) a incorporação, 
promoção, administração, planejamento e 
intermediação de empreendimentos 
imobiliários.

99,900000

31/12/2017 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 1.000,00

Valor mercado

31/12/2016 0,000000 0,000000 0,00

A Companhia entende que as atividades desenvolvidas por estas empresas são importantes para o desenvolvimento das suas operações relacionadas aos shopping e futuros projetos.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes  / 9.1.c - Participações em sociedades

Denominação Social CNPJ Código CVM Tipo sociedade País sede UF sede Município sede Descrição das atividades 
desenvolvidas

Participação do emisor 
(%)

Exercício social Valor contábil - variação % Valor mercado - 
variação %

Montante de dividendos 
recebidos (Reais)

Data Valor (Reais)
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ParkShopping 
Corporate 
Empreendimento 
Imobiliário Ltda.

13.537.516/0001-11 - Controlada Brasil RJ Rio de Janeiro Possui 50,0% de participação no 
ParkShopping Corporate, um 
empreendimento imobiliário comercial 
localizado na cidade de Brasília, DF.

99,900000

31/12/2017 -1,860000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 41.931.000,00

Valor mercado

ParkShopping Canoas 
Ltda. (atual 
denominação de 
Multiplan Greenfield VII 
Emp. Imob. Ltda.)

14.447.630/0001-13 - Controlada Brasil RS Canoas Atua no (i) a construção civil, o 
gerenciamento, a execução de obras e o 
desempenho de atividades de engenharia 
dos empreendimentos imobiliários a 
seguir referidos; (ii) planejamento, 
implantação, desenvolvimento e 
incorporação, comercialização, inclusive 
mediante locação, compra e venda e 
exploração de empreendimentos 
imobiliários, imóveis e direitos imobiliários 
de qualquer natureza, seja residencial ou 
comercial, inclusive e especialmente do 
shopping center ParkShoppingCanoas, 
localizado no Município de Canoas, no 
Estado do Rio Grande do Sul.

94,670000

31/12/2017 245,830000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 218.422.000,00

Valor mercado

31/12/2016 4,230000 0,000000 0,00

A Companhia entende que as atividades desenvolvidas por estas empresas são importantes para o desenvolvimento das suas operações relacionadas aos shopping e futuros projetos.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2015 258,090000 0,000000 0,00

ParkShopping Campo 
Grande Ltda.

13.511.181/0001-62 - Controlada Brasil RJ Rio de Janeiro Possui 90,0% de participação no 
ParkShoppingCampoGrande, localizado 
na cidade do Rio de Janeiro, RJ.

99,900000

31/12/2017 3,370000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 351.485.000,00

Valor mercado

31/12/2016 5,170000 0,000000 0,00

A Companhia entende que as atividades desenvolvidas por estas empresas são importantes para o desenvolvimento das suas operações relacionadas aos shopping e futuros projetos.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2015 3,710000 0,000000 0,00

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes  / 9.1.c - Participações em sociedades

Denominação Social CNPJ Código CVM Tipo sociedade País sede UF sede Município sede Descrição das atividades 
desenvolvidas

Participação do emisor 
(%)

Exercício social Valor contábil - variação % Valor mercado - 
variação %

Montante de dividendos 
recebidos (Reais)

Data Valor (Reais)
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ParkShopping Global 
Ltda. (atual 
denominação de 
Multiplan Greenfield VI 
Emp. Imob. Ltda.)

14.552.021/0001-24 - Controlada Brasil SP São Paulo Atua no (i) planejamento, implantação, 
desenvolvimento, incorporação e 
comercialização, inclusive mediante 
locação de empreendimentos imobiliários 
de qualquer natureza; (ii) compra e venda 
e exploração de empreendimentos 
imobiliários, imóveis e direitos imobiliários 
de qualquer natureza, seja residencial ou 
comercial, inclusive e especialmente do 
shopping center localizado na Cidade e 
Estado de São Paulo.

87,000000

31/12/2016 -5,140000 0,000000 0,00

31/12/2017 7,840000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 18.040.000,00

Valor mercado

A Companhia entende que as atividades desenvolvidas por estas empresas são importantes para o desenvolvimento das suas operações relacionadas aos shopping e futuros projetos.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2015 -2,160000 0,000000 0,00

31/12/2015 -0,670000 0,000000 0,00

31/12/2016 -1,340000 0,000000 0,00

A Companhia entende que as atividades desenvolvidas por estas empresas são importantes para o desenvolvimento das suas operações relacionadas aos shopping e futuros projetos.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes  / 9.1.c - Participações em sociedades

Denominação Social CNPJ Código CVM Tipo sociedade País sede UF sede Município sede Descrição das atividades 
desenvolvidas

Participação do emisor 
(%)

Exercício social Valor contábil - variação % Valor mercado - 
variação %

Montante de dividendos 
recebidos (Reais)

Data Valor (Reais)
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Parque Shopping 
Maceió S.A. 
(anteriormente 
denominada Haleiwa 
Empreendimentos 
Imobiliários S.A.)

09.511.067/0001-65 - Controlada Brasil RJ Rio de Janeiro Atua na exploração de empreendimentos 
imobiliários, incluindo o shopping center 
Parque Shopping Maceió, bem como a 
gestão de estacionamentos e garagens 
próprios.

50,000000

31/12/2016 2,050000 0,000000 0,00

31/12/2015 -3,620000 0,000000 0,00

A Companhia entende que as atividades desenvolvidas por estas empresas são importantes para o desenvolvimento das suas operações relacionadas aos shopping e futuros projetos.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2017 0,170000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 94.573.000,00

Valor mercado

ParkShopping 
Jacarepaguá Ltda. 
(atual denominação de 
Multiplan Greenfield X 
Emp. Imob. Ltda.)

14.967.817/0001-48 - Controlada Brasil RJ Rio de Janeiro Atua na (i) construção civil, o 
gerenciamento, a execução de obras e o 
desempenho de atividades de engenharia; 
e (ii) planejamento, implantação, 
desenvolvimento, incorporação, 
comercialização, inclusive mediante 
locação, compra e venda e exploração de 
empreendimentos imobiliários, imóveis e 
direitos imobiliários de qualquer natureza, 
seja residencial ou comercial, inclusive e 
especialmente do shopping center 
localizado em Jacarepaguá, na Cidade e 
Estado do Rio de Janeiro. Cabe à 
Sociedade explorar comercialmente o 
shopping center por meio de locação, 
arrendamento e outras formas de 
exploração das lojas, quiosques, 
estacionamentos, áreas de merchandising 
e de circulação e demais espaços 
disponíveis.

99,900000

31/12/2017 17,360000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 101.910.000,00

Valor mercado

31/12/2016 94,040000 0,000000 0,00

A Companhia entende que as atividades desenvolvidas por estas empresas são importantes para o desenvolvimento das suas operações relacionadas aos shopping e futuros projetos.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2015 447410,000000 0,000000 0,00

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes  / 9.1.c - Participações em sociedades

Denominação Social CNPJ Código CVM Tipo sociedade País sede UF sede Município sede Descrição das atividades 
desenvolvidas

Participação do emisor 
(%)

Exercício social Valor contábil - variação % Valor mercado - 
variação %

Montante de dividendos 
recebidos (Reais)

Data Valor (Reais)
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Ribeirão Residencial 
Empreendimento 
Imobiliário Ltda.

13.512.460/0001-40 - Controlada Brasil RJ Rio de Janeiro Atua no desenvolvimento e 
comercialização de empreendimentos 
imobiliários residenciais na Cidade de 
Ribeirão Preto, Estado de São Paulo.

99,900000

31/12/2016 30,030000 0,000000 0,00

31/12/2017 2,750000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 16.122.000,00

Valor mercado

A Companhia entende que as atividades desenvolvidas por estas empresas são importantes para o desenvolvimento das suas operações relacionadas aos shopping e futuros projetos.

31/12/2015 33,770000 0,000000 0,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

RENASCE – Rede 
Nacional de Shopping 
Centers Ltda.

50.735.646/0001-95 - Controlada Brasil RJ Rio de Janeiro Possui participação em shopping centers 
e consórcios relacionados ao 
desenvolvimento e exploração de 
shopping centers.

99,990000

A Companhia entende que as atividades desenvolvidas por estas empresas são importantes para o desenvolvimento das suas operações relacionadas aos shopping e futuros projetos.

31/12/2017 94,220000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 3.632.000,00

Valor mercado

31/12/2016 113,470000 0,000000 0,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2015 -83,190000 0,000000 0,00

Pátio Savassi 
Administração de 
Shopping Center Ltda.

06.261.488/0001-97 - Controlada Brasil MG Belo Horizonte Atua na administração do estacionamento 
do Shopping Pátio Savassi, localizado na 
Cidade de Belo Horizonte, no Estado de 
Minas Gerais.

100,000000

31/12/2017 -3,910000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 172.000,00

Valor mercado

31/12/2016 752,380000 0,000000 0,00

A Companhia entende que as atividades desenvolvidas por estas empresas são importantes para o desenvolvimento das suas operações relacionadas aos shopping e futuros projetos.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2015 -95,770000 0,000000 0,00

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes  / 9.1.c - Participações em sociedades

Denominação Social CNPJ Código CVM Tipo sociedade País sede UF sede Município sede Descrição das atividades 
desenvolvidas

Participação do emisor 
(%)

Exercício social Valor contábil - variação % Valor mercado - 
variação %

Montante de dividendos 
recebidos (Reais)

Data Valor (Reais)
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SCP – Royal Green 
Península

23.230.803/0001-38 - Controlada Brasil RJ Rio de Janeiro Sociedade em conta de participação 
constituída em 15 de fevereiro de 2006 
entre a Companhia e sua controladora, 
Multiplan Planejamento, Participações e 
Administração S.A., com o objetivo de 
explorar o empreendimento imobiliário 
residencial “Royal Green Península”. A 
Companhia participa com 98%.

98,000000

31/12/2017 -22,140000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 1.998.000,00

31/12/2016 -2,910000 0,000000 0,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2015 -59,440000 0,000000 0,00

Valor mercado

A Companhia entende que as atividades desenvolvidas por estas empresas são importantes para o desenvolvimento das suas operações relacionadas aos shopping e futuros projetos.

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes  / 9.1.c - Participações em sociedades

Exercício social Valor contábil - variação % Valor mercado - 
variação %

Montante de dividendos 
recebidos (Reais)

Data Valor (Reais)

Denominação Social CNPJ Código CVM Tipo sociedade País sede UF sede Município sede Descrição das atividades 
desenvolvidas

Participação do emisor 
(%)
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9.2 - Outras informações relevantes

 

Informações adicionais ao item 9.1.c – Participaçõe s em Sociedades 

 

CAA – Corretagem e Consultoria Publicitária Ltda.  

Descrição das atividades desenvolvidas: Atua no (i) planejamento, a implantação, o 
desenvolvimento e a comercialização de empreendimentos imobiliários de qualquer natureza, 
seja residencial ou comercial, inclusive e especialmente centros comerciais e pólos urbanos 
desenvolvidos a partir deles; (ii) a compra e venda de imóveis e a aquisição e alienação de 
direitos imobiliários, e sua exploração, por qualquer forma, inclusive mediante locação; (iii) a 
prestação de serviços de gestão e administração de centros comerciais, próprios ou de terceiros; 
(iv) a consultoria e assistência técnica concernentes a assuntos imobiliários; (v) a construção civil, 
a execução de obras e a prestação de serviços de engenharia e correlatos no ramo imobiliário; 
(vi) a incorporação, promoção, administração, planejamento e intermediação de 
empreendimentos imobiliários; (vii) a importação e exportação de bens e serviços relacionados às 
suas atividades; e (viii) na prestação de serviços especializados de corretagem, assessoria de 
natureza promocional e publicitária, para locação e/ou comercialização de espaços de uso 
comercial, merchandising. 

 

CAA – Corretagem Imobiliária Ltda.  

Descrição das atividades desenvolvidas: Atua no (i) planejamento, a implantação, o 
desenvolvimento e a comercialização de empreendimentos imobiliários de qualquer natureza, 
seja residencial ou comercial, inclusive e especialmente centros comerciais e pólos urbanos 
desenvolvidos a partir deles; (ii) a compra e venda de imóveis e a aquisição e alienação de 
direitos imobiliários, e sua exploração, por qualquer forma, inclusive mediante locação; (iii) a 
prestação de serviços de gestão e administração de centros comerciais, próprios ou de terceiros; 
(iv) a consultoria e assistência técnica concernentes a assuntos imobiliários; (v) a construção civil, 
a execução de obras e a prestação de serviços de engenharia e correlatos no ramo imobiliário; 
(vi) a incorporação, promoção, administração, planejamento e intermediação de 
empreendimentos imobiliários; e (vii) a importação e exportação de bens e serviços relacionados 
às suas atividades. 

 

Multiplan Barra 1 Empreendimento Imobiliário Ltda (antiga Multiplan Greenfield XIV 
Empreendimento Imobiliário Ltda.)  

Descrição das atividades desenvolvidas: Atua no (i) planejamento, implantação, desenvolvimento 
e comercialização de empreendimentos imobiliários de qualquer natureza, seja residencial ou 
comercial, inclusive e especialmente centros comerciais e pólos urbanos desenvolvidos a partir 
deles; (ii) compra e venda de imóveis e aquisição e alienação de direitos imobiliários e sua 
exploração, por qualquer forma, inclusive mediante locação; (iii) prestação de serviços de gestão 
e administração de centros comerciais, próprios ou de terceiros; (iv) consultoria e assistência 
técnica concernentes a assuntos imobiliários; (v) construção civil, execução de obras e prestação 
de serviços de engenharia e correlatos, no ramo imobiliário; e (vi) incorporação, promoção, 
administração e planejamento e intermediação de empreendimentos imobiliários 
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9.2 - Outras informações relevantes

Multiplan Greenfield XI Empreendimento Imobiliário Ltda.  

Descrição das atividades desenvolvidas: Atua no (i) planejamento, implantação, desenvolvimento 
e comercialização de empreendimentos imobiliários de qualquer natureza, seja residencial ou 
comercial, inclusive e especialmente centros comerciais e pólos urbanos desenvolvidos a partir 
deles; (ii) compra e venda de imóveis e aquisição e alienação de direitos imobiliários e sua 
exploração, por qualquer forma, inclusive mediante locação; (iii) prestação de serviços de gestão 
e administração de centros comerciais, próprios ou de terceiros; (iv) consultoria e assistência 
técnica concernentes a assuntos imobiliários; (v) construção civil, execução de obras e prestação 
de serviços de engenharia e correlatos, no ramo imobiliário; e (vi) incorporação, promoção, 
administração, planejamento e intermediação de empreendimentos imobiliários. 

 

Multiplan Greenfield XIII Empreendimento Imobiliário Ltda.  

Descrição das atividades desenvolvidas: Atua no (i) planejamento, implantação, desenvolvimento 
e comercialização de empreendimentos imobiliários de qualquer natureza, seja residencial ou 
comercial, inclusive e especialmente centros comerciais e pólos urbanos desenvolvidos a partir 
deles; (ii) compra e venda de imóveis e aquisição e alienação de direitos imobiliários e sua 
exploração, por qualquer forma, inclusive mediante locação; (iii) prestação de serviços de gestão 
e administração de centros comerciais, próprios ou de terceiros; (iv) consultoria e assistência 
técnica concernentes a assuntos imobiliários; (v) construção civil, execução de obras e prestação 
de serviços de engenharia e correlatos, no ramo imobiliário; e (vi) incorporação, promoção, 
administração, planejamento e intermediação de empreendimentos imobiliários. 

 

Multishopping Shopping Center Ltda. (Atual denominação de Multiplan Greenfield IX Emp. Imob. 
Ltda.)  

Descrição das atividades desenvolvidas: Atua no (i) planejamento, implantação, desenvolvimento 
e comercialização de empreendimentos imobiliários de qualquer natureza, seja residencial ou 
comercial, inclusive e especialmente centros comerciais e pólos urbanos desenvolvidos a partir 
deles; (ii) compra e venda de imóveis e aquisição e alienação de direitos imobiliários e sua 
exploração, por qualquer forma, inclusive mediante locação; (iii) desenvolvimento e exploração de 
comércio varejista e atacadista em geral, podendo, para tanto, utilizar meios eletrônicos para 
divulgação e/ou comercialização de seus produtos, em especial, a Internet, sem restrição a outros 
meios; (iv) prestar serviços de operação logística, compreendendo o armazenamento, gestão de 
estoques em depósitos próprios ou de terceiros; (v) agir como representante de vendas de 
empresas diversas, utilizando-se do canal tecnológico desenvolvido para comércio eletrônico 
(ecommerce), ou ainda outro que pratique normalmente; (vi) prestação de serviços de gestão e 
administração de centros comerciais, próprios ou de terceiros; (iv) consultoria e assistência 
técnica concernentes a assuntos imobiliários; (v) construção civil, execução de obras e prestação 
de serviços de engenharia e correlatos, no ramo imobiliário; e (vi) incorporação, promoção, 
administração, planejamento e intermediação de empreendimentos imobiliários. 
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10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais

 

(a) comentários dos Diretores sobre as condições fi nanceiras e patrimoniais gerais  

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 201 7 

Os Diretores da Companhia esclarecem que, em 31 de dezembro de 2017, a Companhia possuía 
em seu portfólio de empreendimentos em operação, participações em 19 shopping centers e 2 
conjuntos de torres comerciais para locação, com participação média de 78,5%, resultando em uma 
área bruta locável (ABL) própria de 722,6 mil m². O portfólio em operação, em conjunto com seus 
projetos em desenvolvimento e estoque de terrenos para desenvolvimento futuro, acumularam R$ 
6,6 bilhões em propriedades para investimento e terrenos a comercializar, registradas ao valor de 
custo em seu balanço. 

Em 2017, a ABL própria da Companhia cresceu 52,9 mil m² em comparação a 2016, referentes a 
inaugurações de um novo shopping center, expansões, aquisição de participação minoritária, 
ajustes e adições de lojas e revisões de áreas. Os Diretores da Companhia destacam abaixo os 
principais eventos de 2017: 

• Novo shopping center: a Companhia entregou no último trimestre de 2017 o seu 19º 
shopping center, o ParkShoppingCanoas, localizado na cidade de Canoas, estado do Rio 
Grande do Sul. O shopping center possui 48,7 mil m² de ABL e a Companhia tem 
participação de 80,0%; 

• Aquisição: aumento de participação no ParkShoppingBarigüi com a aquisição de 9,3% 
adicionais, elevando a ABL própria em 4,9 mil m² e contribuindo para o aumento das 
receitas do shopping center, cuja receita de locação cresceu 18,3% em 2017 em 
comparação a 2016; 

• Consolidação e crescimento orgânico do nosso portfólio: alguns dos shopping centers do 
nosso portfólio se destacaram em 2017 em termos de receita, como o Shopping Vila 
Olímpia, cuja receita de locação cresceu 10,5% e o JundiaíShopping, cuja receita de 
locação cresceu 10,0% em comparação a 2016; 

• Expansões: a Companhia desenvolveu novas áreas no RibeirãoShopping, no Pátio Savassi 
e no VillageMall em 2017, que adicionaram 9,3 mil m² de ABL própria;  

• Morumbi Corporate: localizado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, o 
empreendimento com ABL própria de 74,2 mil m² alcançou 98,1% da área locada em 31 de 
dezembro de 2017, comparada a 96,2% em 31 de dezembro de 2016. O Morumbi Corporate 
contribuiu com R$93,8 milhões para a receita de locação em 2017 contra R$83,8 milhões 
em 2016; 

• Aumento do capital social: subscrição privada, no montante de R$600,0 milhões, mediante 
a emissão de 10.256.411 ações ordinárias ao preço de emissão de R$58,50 por ação; 

• Empréstimos e financiamentos: realização da quinta emissão de debêntures, para 
colocação privada, no valor de R$300,0 milhões, com juros remuneratórios 
correspondentes a 95% do CDI, utilizadas como lastro dos certificados de recebíveis 
imobiliários; e 

• Alavancagem financeira: queda do indicador dívida líquida/EBITDA de 3,0x em 31 de 
dezembro de 2016 para 2,3x em 31 de dezembro de 2017, em função da redução de 22,6% 
da dívida líquida da Companhia. No mesmo período, o EBITDA apresentou crescimento de 
0,9%. 
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Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia possuía um projeto de shopping center em fase de 
desenvolvimento, o ParkShopping Jacarepaguá. Localizado na região de Jacarepaguá, na cidade 
do Rio de Janeiro, o empreendimento terá uma ABL total de aproximadamente 40,0 mil m² e sua 
inauguração está prevista para novembro de 2019. A Companhia terá uma participação de 91,0% 
nas receitas do shopping center e de 100% no custo de construção do empreendimento. 

Em 2017, a Companhia apresentou um lucro líquido consolidado de R$368,5 milhões, com aumento 
de 18,2% e um crescimento de 0,9% no EBITDA, que atingiu R$818,1 milhões no período. O 
Resultado Operacional Líquido, ou NOI (Net Operating Income), chegou a R$1,0 bilhão, 8,4% 
superior ao ano anterior. 

Os Diretores da Companhia esclarecem que o EBITDA e o NOI são medições não contábeis 
elaboradas pela Companhia, conciliada com suas demonstrações financeiras e por ela utilizadas 
como indicadores adicionais de desempenho de suas operações. O EBITDA e o NOI não são 
medidas reconhecidas pelas Práticas Contábeis Adotadas no Brasil nem pelas IFRS, não possuem 
um significado padrão e podem não ser comparáveis a medidas com títulos semelhantes fornecidos 
por outras companhias. O EBITDA e o NOI não devem ser considerados isoladamente ou como 
substitutos do lucro líquido ou lucro operacional, como indicadores de desempenho operacional ou 
fluxo de caixa ou para medir liquidez ou capacidade de pagamento de dívida. Para definições, e 
conciliações com as demonstrações financeiras da Companhia, veja o item 3.2 do Formulário de 
Referência da Companhia. 

 

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 201 6 

Os Diretores da Companhia esclarecem que, em 31 de dezembro de 2016, a Companhia possuía 
em seu portfólio de empreendimentos em operação, participações em 18 shopping centers e 2 
conjuntos de torres comerciais para locação, com participação média de 77,6%, resultando em uma 
área bruta locável (ABL) própria de 669,7 mil m². O portfólio em operação, em conjunto com seus 
projetos em desenvolvimento e estoque de terrenos para desenvolvimento futuro, acumularam 
R$6,3 bilhões em propriedades para investimento e terrenos a comercializar, registradas ao valor 
de custo em seu balanço. 

Em 2016, a ABL própria da Companhia cresceu 19,7 mil m² em comparação a 2015, referentes a 
aquisições de participações minoritárias, pequenas expansões, ajustes de lojas e revisões de 
áreas. Os Diretores da Companhia destacam abaixo os principais eventos de 2016: 

• Aquisições de participações minoritárias no BarraShopping (14,8%) e MorumbiShopping 
(8,0%), elevando a ABL própria em 16,0 mil m² e contribuindo para o aumento das receitas 
dos shopping centers em 21,2% e 10,5% respectivamente; 

• Consolidação e crescimento orgânico do nosso portfólio: alguns dos shopping centers do 
nosso portfólio se destacaram em 2016 em termos de receita, como o New York City Center, 
cuja receita de locação cresceu 12,3% e o DiamondMall, cuja receita de locação cresceu 
8,0% em comparação a 2015; 

• Expansões: a Companhia desenvolveu novas áreas no BarraShopping, entregues no 
segundo trimestre de 2016, e foi beneficiada pela expansão do Pátio Savassi (expansão II, 
setor 1), entregue no terceiro trimestre de 2015;  

• Venda de imóveis: além do ambiente econômico no ano não possibilitar novos lançamentos 
pela Companhia, distratos contratuais também foram responsáveis pela queda na receita 
de venda de imóveis no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016;  
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• Morumbi Corporate: localizado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, o 
empreendimento com ABL própria de 74,2 mil m² alcançou 96,2% da área locada em 31 de 
dezembro de 2016, comparada a 91,4% em 31 de dezembro de 2015. O Morumbi Corporate 
contribuiu com R$83,8 milhões para a receita de locação em 2016, comparado a R$65,7 
milhões em 2015; 

• Empréstimos e financiamentos: contratação de (i) cédulas de crédito bancário (CCB) no 
total de R$325,0 milhões, com custo de 108% do CDI. Os juros serão pagos 
semestralmente e o principal em uma única parcela em 19 de setembro de 2019, (ii) cédulas 
de crédito bancário (CCB) no total de R$80,0 milhões, com custo de 106% do CDI. Os juros 
serão pagos semestralmente e o principal em uma única parcela em 06 de dezembro de 
2017, e realização da (iii) quarta emissão de debêntures, para colocação privada, no valor 
de R$300,0 milhões, com juros remuneratórios correspondentes a 95% do CDI, utilizadas 
como lastro dos certificados de recebíveis imobiliários; e 

• Alavancagem financeira: aumento do indicador dívida líquida/EBITDA de 2,4x em 31 de 
dezembro de 2015 para 3,0x em 31 de dezembro de 2016, em função do crescimento de 
29,7% da dívida líquida da Companhia decorrente do fluxo de investimento no ano. No 
mesmo período, o EBITDA apresentou crescimento de 3,8%. 

Em 31 de dezembro de 2016, a Companhia possuía um projeto de shopping center em fase de 
desenvolvimento com 76,0% da ABL locada, o ParkShoppingCanoas. Localizado em Canoas, no 
estado do Rio Grande do Sul, a Companhia projeta uma ABL total de 48,0 mil m² e terá uma 
participação de 80,0% na renda do shopping center. A inauguração ocorreu em novembro de 2017. 

Em 2016, a Companhia apresentou um lucro líquido consolidado de R$311,8 milhões, com queda 
de 13,9% e um aumento de 3,8% no EBITDA, que atingiu R$810,8 milhões no período. O Resultado 
Operacional Líquido, ou NOI (Net Operating Income), chegou a R$951,4 milhões, 3,5% superior ao 
ano anterior. 

Os Diretores da Companhia esclarecem que o EBITDA e o NOI são medições não contábeis 
elaboradas pela Companhia, conciliada com suas demonstrações financeiras e por ela utilizadas 
como indicadores adicionais de desempenho de suas operações. O EBITDA e o NOI não são 
medidas reconhecidas pelas Práticas Contábeis Adotadas no Brasil nem pelas IFRS, não possuem 
um significado padrão e podem não ser comparáveis a medidas com títulos semelhantes fornecidos 
por outras companhias. O EBITDA e o NOI não devem ser considerados isoladamente ou como 
substitutos do lucro líquido ou lucro operacional, como indicadores de desempenho operacional ou 
fluxo de caixa ou para medir liquidez ou capacidade de pagamento de dívida. Para definições, e 
conciliações com as demonstrações financeiras da Companhia, veja o item 3.2 do Formulário de 
Referência da Companhia. 

 

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 201 5 

Os Diretores da Companhia esclarecem que, em 31 de dezembro de 2015, a Companhia possuía 
em seu portfólio de empreendimentos em operação, participações em 18 shopping centers e 2 
conjuntos de torres comerciais para locação, com participação média de 75,8%, resultando em uma 
área bruta locável (ABL) própria de 650,0 mil m². O portfólio em operação, em conjunto com seus 
projetos em desenvolvimento e estoque de terrenos para desenvolvimento futuro, acumularam 
R$5,5 bilhões em propriedades para investimento e terrenos a comercializar, registradas ao valor 
de custo em seu balanço. 
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Em 2015, a ABL própria da Companhia cresceu 2,2 mil m² em comparação a 2014, referentes a 
pequenas expansões, ajustes de lojas e revisões de áreas. Os Diretores da Companhia destacam 
abaixo os principais eventos de 2015 em comparação a 2014: 

• Consolidação e crescimento orgânico do nosso portfólio: alguns dos shopping centers do 
nosso portfólio se destacaram em 2015 em termos de receita, como o ParkShopping, cuja 
receita de locação cresceu 9,2%, JundiaíShopping, cuja receita de locação cresceu 7,8%, 
e o New York City Center, cuja receita de locação cresceu 6,2%; 

• Expansões: a Companhia desenvolveu novas áreas no Pátio Savassi (expansão II, parte 
1), cuja receita de locação cresceu 9,3%, no ParkShoppingBarigüi, cuja receita de locação 
cresceu 7,2%, no MorumbiShopping, cuja receita de locação cresceu 6,4%, e no Shopping 
Anália Franco, cuja receita de locação cresceu 2,7%. Como resultado dessas expansões, 
foram adicionados novos lojistas internacionais; 

• Venda de imóveis: redução da receita de venda de imóveis em 2015, uma vez que no 
ambiente econômico de 2015, a Companhia não identificou condições de mercado que 
possibilitasse novos lançamentos e assim reduzindo a receita comparada aos anos 
anteriores; 

• Morumbi Corporate: localizado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, o 
empreendimento com ABL própria de 74,2 mil m² alcançou 91,4% da área locada em 31 de 
dezembro de 2015, comparada a 67,0% em 31 de dezembro de 2014. O Morumbi Corporate 
contribuiu com R$65,7 milhões para a receita de locação em 2015, comparado a R$40,3 
milhões em 2014; 

• Empréstimos e financiamentos: contratação de (i) cédulas de crédito bancário (CCB) de 
R$150,0 milhões, com custo de 110% do CDI e amortização em cinco parcelas anuais a 
partir de dezembro de 2017, e (ii) linha de financiamento para a construção do 
empreendimento ParkShoppingCanoas, no valor de R$280,0 milhões, com custo de 9,25% 
ao ano mais TR e amortização em 144 parcelas a partir de abril de 2019; e 

• Alavancagem financeira: a redução de 0,7% do EBITDA em 2015, comparado a um 
aumento de 2,7% da dívida líquida da Companha no mesmo período, resultou no aumento 
do indicador dívida líquida/EBITDA de 2,3x em 31 de dezembro de 2014, para 2,4x em 31 
de dezembro de 2015; 

Em 31 de dezembro de 2015, a Companhia possuía um projeto de shopping center em fase de 
desenvolvimento com 71,0% da ABL locada, o ParkShoppingCanoas. Localizado em Canoas, no 
estado do Rio Grande do Sul, a Companhia projeta uma ABL total de 48,0 mil m² e terá uma 
participação de 80,0% na renda do shopping center. A inauguração ocorreu em novembro de 2017. 

A Companhia apresentou em 2015 um lucro líquido consolidado de R$361,9 milhões, com redução 
de 1,7% em comparação a 2014, e apresentou redução de 0,7% no EBITDA, que atingiu R$781,4 
milhões no ano. O Resultado Operacional Líquido, ou NOI (Net Operating Income), chegou a 
R$919,3 milhões em 2015, 10,2% superior ao ano anterior. 

Os Diretores da Companhia esclarecem que o EBITDA e o NOI são medições não contábeis 
divulgadas pela Companhia, conciliada com suas demonstrações financeiras e por ela utilizadas 
como indicadores adicionais de desempenho de suas operações. O EBITDA e o NOI não são 
medidas reconhecidas pelas Práticas Contábeis Adotadas no Brasil nem pelas IFRS, não possuem 
um significado padrão e podem não ser comparáveis a medidas com títulos semelhantes fornecidos 
por outras companhias. O EBITDA e o NOI não devem ser considerados isoladamente ou como 
substitutos do lucro líquido ou lucro operacional, como indicadores de desempenho operacional ou 
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fluxo de caixa ou para medir liquidez ou capacidade de pagamento de dívida. Para definições, e 
conciliações com as demonstrações financeiras da Companhia, vide item 3.2 do Formulário de 
Referência da Companhia. 

 

(b) comentários dos Diretores sobre a estrutura de capital 

Estrutura de capital 

Segue abaixo a composição da estrutura de capital da Companhia para os períodos indicados, 
considerando (i) como percentual de capital próprio o valor resultante do patrimônio líquido dividido 
pelo somatório do passivo total e do patrimônio líquido, e (ii) como percentual de capital de terceiros 
o valor resultante do passivo total dividido pelo somatório do passivo total e do patrimônio líquido: 

• Em 31 de dezembro de 2017, a estrutura de capital da Companhia era composta de 60,16% 
de capital próprio e 39,84% de capital de terceiros; 

• Em 31 de dezembro de 2016, a estrutura de capital da Companhia era composta de 56,02% 
de capital próprio e 43,98% de capital de terceiros; e 

• Em 31 de dezembro de 2015, a estrutura de capital da Companhia era composta de 59,70% 
de capital próprio e 40,30% de capital de terceiros. 

(em milhares de R$, exceto %) 

31 de 
dezembro 
de 2017 

AV 
31 de 

dezembro 
de 2016 

AV 
31 de 

dezembro 
de 2015 

AV 

Passivo total 3.444.089 39,84% 3.498.086 43,98% 2.826.858 40,30% 

Patrimônio líquido 5.200.313 60,16% 4.456.360 56,02% 4.187.401 59,70% 

Somatório do passivo total e 
do patrimônio líquido 

8.644.402 100,00% 7.954.446 100,0% 7.014.259 100,0% 

Na avaliação dos Diretores, a estrutura de capital da Companhia representa, atualmente, uma 
adequada relação entre capital próprio e capital de terceiros. 

 

(c) comentários dos Diretores em relação a capacida de de pagamento dos 
compromissos financeiros assumidos 

Os Diretores entendem que a Companhia apresenta plena capacidade de pagamento de todos os 
compromissos financeiros, pois apresenta geração de caixa com elevada previsibilidade, como 
resultado de altas margens operacionais (margem NOI de 88,0% no exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2017, 86,7% no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 e 
89,6% no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, e margem EBITDA de 70,7% no 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, 73,0% no exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2016 e 73,4% no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015), 
elevada taxa de ocupação média dos seus shopping centers (97,4% em 31 de dezembro de 2017, 
97,5% em 31 de dezembro de 2016 e 98,3% em 31 de dezembro de 2015), controlada 
inadimplência bruta média (2,8% no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, 3,5% 
no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 e 1,9% no exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2015) e baixos níveis de perda de aluguel (1,1% no exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2017, 1,3% no exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2016 e 0,7% no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015). 
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A margem EBITDA é calculada pelo EBITDA dividido pela receita operacional líquida. A margem 
NOI é calculada pelo NOI dividido pelo somatório de receita de locação e receita de 
estacionamento. 

 

(d) fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não 
circulantes utilizadas 

Os Diretores entendem que nos últimos três exercícios sociais as principais fontes de financiamento 
para capital de giro e para investimentos da Companhia foram: (i) o fluxo de caixa gerado por suas 
atividades operacionais, (ii) as linhas de financiamento à construção com recursos de poupança, 
(iii) as linhas de financiamento bancário de curto e longo prazos, incluindo a emissão de cédulas de 
crédito bancário (CCB), (iv) a emissão de debêntures e Certificados de Recebíveis Imobiliários 
(CRI) no mercado local, (v) o saldo de caixa e equivalentes e aplicações financeiras, e (vi) as ofertas 
públicas e/ou privadas de distribuição primária mediante a emissão de novas ações. 

Essas fontes de financiamento foram utilizadas pela Companhia principalmente para cobrir custos, 
despesas e investimentos relacionados a: (i) operação dos negócios, (ii) desembolso de capital, 
incluindo o investimento em novos shopping centers, projetos imobiliários, expansão dos shopping 
centers existentes e aumentos de participações em shopping centers do portfólio, (iii) exigências 
de pagamento decorrentes de seus contratos financeiros, (iv) exigências de pagamento decorrentes 
da emissão de debêntures e de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), e (v) pagamento de 
dividendos e juros sobre o capital próprio.  

Os Diretores acreditam que essas fontes de financiamento estão adequadas ao perfil de 
endividamento da Companhia, atendendo às necessidades de capital de giro e investimentos, 
sempre preservando o perfil de longo prazo da dívida financeira e, consequentemente, a 
capacidade de pagamento da Companhia. 

 

(e) fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não 
circulantes que pretende utilizar para cobertura de  deficiências de liquidez 

Para cobertura de futura exposição de caixa decorrente de investimentos e capital de giro, a 
Companhia poderá acessar diversas linhas de crédito. Potencialmente podemos utilizar como 
fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes: (i) 
linhas de empréstimo e financiamento bancário bilateral, incluindo linhas de financiamento de 
projetos, (ii) linhas de financiamento de bancos de desenvolvimento, (iii) acesso ao mercado local 
de capitais de renda fixa através de debêntures e/ou certificados de recebíveis imobiliários (CRI), e 
(iv) ofertas públicas e/ou privadas de distribuição primária mediante a emissão de novas ações, (v) 
aumento de capital social por subscrição privada de ações, (vi) acesso ao mercado de dívida no 
exterior e (vii) a própria geração de caixa. 

 

(f) níveis de endividamento e as características de  tais dívidas 

(i) contratos de empréstimo e financiamento relevan tes 

A tabela a seguir e notas subsequentes mostram o endividamento consolidado da Companhia junto 
a instituições financeiras em 31 de dezembro de 2015, 31 de dezembro de 2016 e 31 de dezembro 
de 2017: 
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Empréstimos e financiamentos 
 

(em milhares de R$, exceto %) Indexador 

Taxa média 
anual de juros 

31 de dezembro 
de 2017 

31 de dezembro 
de 2017 

Consolidado  

31 de dezembro 
de 2016 

Consolidado  

31 de dezembro 
de 2015 

Consolidado  

Circulante          

Santander BarraShoppingSul (a) TR 9,12% - - 12.245 

Santander BHS Exp. V (b) TR 8,70% 15.848 15.145 14.261 

Santander Multiplan Greenfield IV (c) TR 8,70% 21.214 20.342 19.225 

Santander Multiplan Greenfield II (c) TR 8,70% 20.637 19.789 18.702 

Itaú São Caetano (d) TR 9,35% 10.504 10.450 10.246 

Itaú VillageMall (e) TR 9,35% 26.866 26.727 26.206 

Itaú CCB 100 (f) % do CDI 108,50% 103.205 5.665 5.895 

Itaú CCB 325 (g) % do CDI 108,00% 545 13.114 - 

Itaú CCB 80 (h) % do CDI 106,00% - 80.778 - 

Banco do Brasil CCB 175 (i) % do CDI 110,00% 6.164 6.881 775 

Banco do Brasil CCB 50 (j) % do CDI 110,00% 2.767 3.089 29 

Banco do Brasil CCB 150 (k) % do CDI 110,00% 8.301 9.267 87 

Banco do Brasil BarraShopping VII (l) TR 8,90% 11.307 11.254 11.034 

Bradesco CCB 300 (m) % do CDI 1,00% 2.838 104.820 4.095 

Bradesco Canoas (n) TR 9,25% - 2.763 - 

BNDES JDS sub-crédito A (o) TJLP 3,38% 12.149 24.039 23.698 

BNDES JDS sub-crédito B (o) TJLP 1,48% 127 1.083 1.068 

BNDES JDS sub-crédito C (o) TJLP - 548 251 247 

BNDES CGS sub-crédito A (p) TJLP 3,32% 13.356 15.856 15.631 

BNDES CGS sub-crédito B (p) IPCA 7,27% 5.700 5.547 5.207 

BNDES CGS sub-crédito C (p) TJLP - 172 204 201 

BNDES CGS sub-crédito D (p) TJLP 1,42% 325 386 381 

Cia Real de Distribuição (q)  - - 53 53 53 

Custos de Captação  - - -5.087 -8.702 -4.292 

Circulante     257.539 368.801 164.994 

Não Circulante          

Santander BHS Exp. V (b) TR 8,70% 11.886 26.505 39.218 

Santander Multiplan Greenfield IV (c) TR 8,70% 139.659 154.263 165.013 

Santander Multiplan Greenfield II (c) TR 8,70% 135.859 150.066 160.524 

Itaú São Caetano (d) TR 9,35% 70.027 80.115 88.800 

Itaú VillageMall (e)  TR 9,35% 185.823 211.590 233.673 

Itaú CCB 100 (f) % do CDI 108,50% - 100.000 100.000 

Itaú CCB 325 (g) % do CDI 108,00% 25.000 325.000 - 

Banco do Brasil CCB 175 (i) % do CDI 110,00% 100.227 105.795 111.363 

Banco do Brasil CCB 50 (j) % do CDI 110,00% 45.000 47.500 50.000 

Banco do Brasil CCB 150 (k) % do CDI 110,00% 135.000 142.500 150.000 

Banco do Brasil BarraShopping VII (l) TR 8,90% 63.130 74.091 83.674 

Bradesco CCB 300 (m) % do CDI 1,00% 300.000 200.000 300.000 

Bradesco Canoas (n)  TR 9,25% 305.454 199.023 72.221 

BNDES JDS sub-crédito A (o) TJLP 3,38% - 12.019 35.547 

BNDES JDS sub-crédito B (o) TJLP 1,48% - 542 1.602 
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(em milhares de R$, exceto %) Indexador 

Taxa média 
anual de juros 

31 de dezembro 
de 2017 

31 de dezembro 
de 2017 

Consolidado  

31 de dezembro 
de 2016 

Consolidado  

31 de dezembro 
de 2015 

Consolidado  

BNDES JDS sub-crédito C (o) TJLP - - 125 371 

BNDES CGS sub-crédito A (p) TJLP 3,32% - 13.213 28.656 

BNDES CGS sub-crédito B (p) IPCA 7,27% - 5.547 10.414 

BNDES CGS sub-crédito C (p) TJLP - - 170 369 

BNDES CGS sub-crédito D (p) TJLP 1,42% - 322 698 

Cia Real de distribuição (q)   -  - 351 404 456 

Custos de captação   -  - -32.008 -35.917 -34.783 

Não Circulante     1.485.408 1.812.873 1.597.816 

Total     1.742.947 2.181.674 1.762.810 

 

(a) Em 30 de setembro de 2008, a Companhia firmou com o Banco ABN AMRO Real S.A., 
posteriormente incorporado pelo Banco Santander, instrumento particular de concessão de 
financiamento para construção do shopping center localizado em Porto Alegre, no montante 
de R$122,0 milhões. Esse contrato foi liquidado em 10 de junho de 2016. 

(b) Em 19 de novembro de 2009, a Companhia firmou com o Banco ABN AMRO Real S.A., 
posteriormente incorporado pelo Banco Santander, um instrumento particular de concessão 
de financiamento para reforma com ampliação de área do BH Shopping, no montante de 
R$102,4 milhões. Os encargos incidentes sobre esse financiamento foram de TR mais 10% 
ao ano, e sua amortização está sendo realizada em 105 parcelas mensais e consecutivas 
desde 15 de dezembro de 2010. Como garantia do empréstimo, a Companhia alienou em 
caráter fiduciário 35,31% do imóvel objeto do financiamento, o que resulta em uma avaliação 
de R$153,6 milhões (na data da assinatura do contrato) para a cota-parte dada em garantia, 
e constituiu cessão fiduciária dos créditos referentes aos recebíveis oriundos dos contratos 
de locação e cessão de direitos do imóvel objeto do financiamento de direito da Companhia, 
os quais devem representar movimentação mínima de 120% do valor de uma parcela mensal 
até a liquidação total da dívida. Em 28 de agosto de 2013 foi assinado o 1º aditivo ao contrato 
de financiamento alterando: (i) o covenant financeiro de dívida bancária total / EBITDA menor 
ou igual a 4 vezes para "dívida bancária líquida" / EBITDA menor ou igual a 4 vezes, (ii) a 
taxa da operação de TR + 10% a.a. para TR + 8,70% a.a. 

Covenants Financeiros desse contrato:  

- Dívida total / Patrimônio Líquido menor ou igual a 1. 

- Dívida bancária líquida / EBITDA menor ou igual a 4 x. 

O Ebtida utilizado para cálculo dos covenants financeiros segue as definições previstas nos 
contratos de empréstimo. 

(c) Em 07 de agosto de 2013, as sociedades controladas Multiplan Greenfield II 
Empreendimento Imobiliário Ltda e Multiplan Greenfield IV Empreendimento Imobiliário Ltda 
firmaram com o Banco Santander S.A. instrumento particular de concessão de financiamento 
para construção do empreendimento Morumbi Corporate localizado em São Paulo. O 
montante total contratado foi de R$400,0 milhões, sendo que cada sociedade ficou 
responsável, de forma não solidária, por sua proporção no empreendimento, sendo 
49,3104% para Multiplan Greenfiled II e 50,6896% para Multiplan Greenfiled IV. Os encargos 
incidentes sobre esse financiamento foram de 8,70% ao ano mais Taxa Referencial - TR, e 
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sua amortização está sendo realizada em 141 parcelas mensais, a partir de 15 de novembro 
de 2013. Em 31 de dezembro de 2015 havia sido liberada a totalidade do financiamento. 
Como garantia do empréstimo, as sociedades controladas alienaram em caráter fiduciário a 
fração de 0,4604509 do imóvel objeto do financiamento, fração esta representada por 
determinado número de unidades autônomas, e constituiu cessão fiduciária dos créditos 
referentes aos recebíveis oriundos dos contratos de locação do imóvel objeto do 
financiamento, de direito da Companhia, os quais devem representar uma movimentação 
mínima de 120% do valor de uma prestação mensal até a liquidação total da dívida. Além 
dessas garantias a controladora Multiplan Empreendimentos Imobiliários compareceu como 
fiadora das sociedades controladas. Não existem covenants financeiros neste contrato. 

(d) Em 10 de agosto de 2010, a Companhia firmou com o Banco Itaú BBA S.A. uma cédula de 
crédito bancário para construção do ParkShoppingSãoCaetano, no montante de R$140,0 
milhões. Os encargos incidentes sobre este financiamento foram de TR mais 9,75% ao ano 
e a sua amortização será realizada em 99 parcelas mensais e consecutivas, vencendo a 
primeira em 15 de junho de 2012. Em 31 de dezembro de 2015, já havia sido liberada a 
totalidade desse financiamento. Como garantia do empréstimo a Companhia constituiu 
cessão fiduciária dos créditos referentes aos recebíveis oriundos dos contratos de locação e 
de cessão de direito de uso das lojas do empreendimento objeto do financiamento, os quais 
devem representar movimentação mínima de 120% do valor de uma parcela mensal, desde 
a inauguração do empreendimento até a liquidação total da dívida. Em 30 de setembro de 
2013 foi assinado o 1° aditivo ao contrato de financiamento alterando: (i) a taxa do contrato 
de TR + 9,75% a.a. para TR + 9,35% a.a. e (ii) o prazo final de amortização de 15 de agosto 
de 2020 para 15 de agosto de 2025. 

(e) Em 30 de novembro de 2010, a Companhia firmou com o Banco Itaú BBA S.A. uma cédula 
de crédito bancário para construção do Shopping Village Mall, no montante de R$270,0 
milhões. Os encargos incidentes sobre este financiamento são de TR mais 9,75% ao ano e 
a sua amortização será realizada em 114 parcelas mensais e consecutivas, vencendo a 
primeira em 15 de março de 2013. Em 31 de dezembro de 2015 já havia sido liberada a 
totalidade do financiamento, inclusive o valor adicional de R$50,0 milhões contratado em 
aditivo de 4 de julho de 2012. Como garantia do empréstimo, a Companhia deu em hipoteca 
o terreno e todas as acessões, construções, instalações e benfeitorias nele existentes e que 
venham a ser acrescidas, avaliados na época em R$370,0 milhões. Além disso, a Companhia 
constituiu cessão fiduciária dos créditos referentes aos recebíveis oriundos dos contratos de 
locação e cessão de direitos de uso das lojas do empreendimento objeto do financiamento, 
os quais devem representar movimentação mínima de 100% do valor de uma parcela 
mensal, a partir de janeiro de 2015 até a liquidação total da dívida. Em 4 de julho de 2012, a 
Companhia assinou aditivo à cédula de crédito bancário para a construção do Shopping 
VillageMall alterando: (i) o valor total de R$270,0 milhões para R$320,0 milhões, (ii) O 
covenant de dívida líquida por EBITDA de 3,0x para 3,25x, e, (iii) A data inicial para 
verificação da conta vinculada de 30 de janeiro de 2015 para 30 de janeiro de 2017. Em 30 
de setembro de 2013 foi assinado o 2° aditivo ao contrato de financiamento alterando: (i) a 
taxa do contrato de TR + 9,75% a.a. para TR + 9,35% a.a.; e (ii) o prazo final de amortização 
de 15 de novembro de 2022 para 15 de novembro de 2025 e (iii) o covenant de dívida líquida 
por EBITDA de 3,25x para 4,0x. 

Todas as demais cláusulas do contrato original permaneceram inalteradas. 

Covenants Financeiros desse contrato:  

- Dívida líquida / EBITDA menor ou igual a 4,0 x. 
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- EBITDA / Despesa Financeira Líquida maior ou igual a 2 x. 

O EBITDA utilizado para cálculo dos covenants financeiros segue as definições previstas nos 
contratos de empréstimo. 

(f) No dia 6 de agosto de 2012, a Companhia firmou com o Banco Itaú BBA oito cédulas de 
crédito bancário (CCB), que totalizaram R$100,0 milhões, visando reforçar seu caixa. Para 
esses instrumentos não foram constituídas garantias. Os juros serão pagos semestralmente 
e o principal em uma única parcela na data de 08/08/2016. Em 20 de outubro de 2015 a 
Companhia firmou aditamento com o banco alterando a data de vencimento para 15/09/2018 
e a taxa para 108,50% do CDI. 

Data inicial Data final 
Montante  

(em milhares de R$) 
Taxas de juros Status 

06/08/2012 15/09/2018 100.000 108,5% CDI A vencer 

Covenants Financeiros desse contrato:  

- Dívida líquida / EBITDA menor ou igual a 4,0 x 

- EBITDA / Despesa financeira Liq. >= 2 x 

O EBITDA utilizado para cálculo dos covenants financeiros segue as definições previstas nos 
contratos de empréstimo. 

(g) No dia 19 de setembro de 2016, a Companhia firmou com o Banco Itaú BBA treze cédulas 
de crédito bancário (CCB), que totalizaram R$325,0 milhões, visando reforçar seu caixa. Para 
esses instrumentos não foram constituídas garantias. Os juros serão pagos semestralmente 
e o principal em uma única parcela na data de 19 de setembro de 2019. No dia 16 de junho 
de 2017 a Companhia liquidou antecipadamente o montante de R$300,0 milhões e os juros 
correspondentes de forma que apenas uma das CCB no valor de R$25,0 milhões restou em 
aberto. Essa liquidação foi feita na curva do contrato, sem penalidades, conforme previsto 
nos instrumentos da operação. 

Data inicial Data final 
Montante  

(em milhares de R$) 
Taxas de juros Status 

19/09/2016 16/06/2017 300.000 108,0% CDI Quitado 

19/09/2016 19/09/2019 25.000 108,0% CDI A vencer 

(h) No dia 02 de dezembro de 2016, a Companhia firmou com o Banco Itaú BBA dez cédulas de 
crédito bancário (CCB), que totalizaram R$80,0 milhões, visando reforçar seu caixa. Para 
esses instrumentos não foram constituídas garantias. As cédulas de crédito bancário foram 
integralmente liquidadas na data de vencimento em 06 de dezembro de 2017. 

Data inicial Data final 
Montante  

(em milhares de R$) 
Taxas de juros Status 

02/12/2016 06/12/2017 80.000 106,0% CDI Quitado 

(i) No dia 19 de janeiro de 2012, a Companhia firmou com o Banco do Brasil uma cédula de 
crédito bancário, no valor total de R$175,0 milhões, visando reforçar seu caixa. Para esse 
instrumento não foram constituídas garantias. Em 08 de dezembro de 2015 a CCB foi aditada 
e foram repactuados o prazo de vencimento da dívida principal naquela data bem como os 
covenants financeiros. Segue abaixo o novo cronograma de vencimentos. Os juros serão 
pagos trimestralmente e o principal conforme cronograma abaixo: 
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Data inicial Data final 
Montante  

(em milhares de R$) 
Taxas de juros Status 

19/01/2012 13/01/2014 15.909 110,0% CDI Quitado 

19/01/2012 13/07/2014 15.909 110,0% CDI Quitado 

19/01/2012 13/01/2015 15.909 110,0% CDI Quitado 

19/01/2012 13/07/2015 15.909 110,0% CDI Quitado 

19/01/2012 01/12/2017 5.568 110,0% CDI Quitado 

19/01/2012 01/12/2018 5.568 110,0% CDI A vencer 

19/01/2012 01/12/2019 22.273 110,0% CDI A vencer 

19/01/2012 01/12/2020 33.409 110,0% CDI A vencer 

19/01/2012 01/12/2021 44.545 110,0% CDI A vencer 

Covenants Financeiros desse contrato: 

- Dívida líquida / EBITDA menor ou igual a 4,0 x. 

O EBITDA utilizado para cálculo dos covenants financeiros segue as definições previstas na 
cédula de crédito bancário. 

(j) No dia 31 de outubro de 2012, a Companhia firmou com o Banco do Brasil S/A uma cédula 
de crédito bancário (CCB), no valor total de R$50,0 milhões, visando reforçar seu caixa. Para 
esse instrumento não foram constituídas garantias. Os juros serão pagos trimestralmente e 
o principal em uma única parcela na data de 30/10/2017. Em 08 de dezembro de 2015 a CCB 
foi aditada e foi repactuado o prazo de vencimento da dívida principal naquela data. Segue 
abaixo o novo cronograma de vencimentos. Os juros serão pagos trimestralmente e o 
principal conforme cronograma abaixo: 

Data inicial Data final 
Montante  

(em milhares de R$) 
Taxas de juros Status 

31/10/2012 01/12/2017 2.500 110,0% CDI Quitado 

31/10/2012 01/12/2018 2.500 110,0% CDI A vencer 

31/10/2012 01/12/2019 10.000 110,0% CDI A vencer 

31/10/2012 01/12/2020 15.000 110,0% CDI A vencer 

31/10/2012 01/12/2021 20.000 110,0% CDI A vencer 

Covenants financeiros desse contrato: 

- Dívida líquida / EBITDA menor ou igual a 4,0 x. 

O EBITDA utilizado para cálculo dos covenants financeiros segue as definições previstas na 
cédula de crédito bancário. 

(k) No dia 23 de dezembro de 2015, a Companhia firmou com o Banco do Brasil S/A uma cédula 
de crédito bancário (CCB), no valor total de R$150,0 milhões, visando reforçar seu caixa. 
Para esse instrumento não foram constituídas garantias. Os juros serão pagos 
trimestralmente e o principal de acordo com o cronograma de vencimentos abaixo. Os juros 
serão pagos trimestralmente.  
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Data inicial Data final 
Montante  

(em milhares de R$) 
Taxas de juros Status 

31/10/2015 01/12/2017 7.500 110,0% CDI Quitado 

31/10/2015 01/12/2018 7.500 110,0% CDI A vencer 

31/10/2015 01/12/2019 30.000 110,0% CDI A vencer 

31/10/2015 01/12/2020 45.000 110,0% CDI A vencer 

31/10/2015 01/12/2021 60.000 110,0% CDI A vencer 

Covenants financeiros desse contrato: 

- Dívida líquida / EBITDA menor ou igual a 4,0 x. 

O EBITDA utilizado para cálculo dos covenants financeiros segue as definições previstas na 
cédula de crédito bancário. 

(l) Em 16 de outubro de 2014, a Companhia firmou com o Banco do Brasil S/A instrumento 
particular de abertura de crédito para construção da sétima expansão do BarraShopping 
localizado no Rio de Janeiro, concluída no ano de 2014. O montante total contratado foi de 
R$100,0 milhões. Os encargos incidentes sobre esse financiamento são de 8,90% ao ano 
mais Taxa Referencial - TR, e sua amortização está sendo realizada em 108 parcelas 
mensais, a partir de 15 de agosto de 2015. Como garantia do empréstimo a Companhia 
cedeu fiduciariamente um CDB de montante correspondente a 120% do valor de uma 
prestação mensal até a liquidação total da dívida. 

Covenants Financeiros desse contrato:  

- Dívida líquida / EBITDA menor ou igual a 4,0 x. 

O EBITDA utilizado para cálculo dos covenants financeiros segue as definições previstas nos 
contratos de empréstimo. 

(m) No dia 11 de dezembro de 2012, a Companhia firmou com o Banco Bradesco S/A uma cédula 
de crédito bancário (CCB), no valor total de R$300,0 milhões, visando reforçar seu caixa. 
Para esse instrumento não foram constituídas garantias. Em 31 de julho de 2017 foi 
celebrado aditivo ao contrato prorrogando os prazos de pagamento do principal conforme 
tabela abaixo. Os juros mantiveram-se com periodicidade semestral. 

Data inicial Data final 
Montante  

(em milhares de R$) 
Taxas de juros Status 

11/12/2012 09/11/2020 100.000 CDI + 1,0% a.a. A vencer 

11/12/2012 09/11/2021 200.000 CDI + 1,0% a.a. A vencer 

Não existem covenants financeiros nesse contrato. 

(n) Em 25 de maio de 2015, a sociedade controlada ParkShopping Canoas Ltda firmou com o 
Banco Bradesco S.A. instrumento particular de abertura de crédito com garantia hipotecária 
para construção do empreendimento ParkShopping Canoas localizado em Canoas, no Rio 
Grande do Sul. O montante total contratado foi de R$280,0 milhões e os encargos incidentes 
sobre esse financiamento foram de 9,25% ao ano mais Taxa Referencial - TR, e sua 
amortização será realizada em 144 parcelas mensais, a partir de 25 de abril de 2019. Como 
garantia do empréstimo, a sociedade controlada deu em hipoteca a fração de 80% do imóvel 
objeto do financiamento, e constituiu cessão fiduciária de 80% dos créditos referentes aos 
recebíveis oriundos dos contratos de locação do imóvel objeto do financiamento, os quais 
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deverão representar uma movimentação mínima de 120% do valor de uma prestação mensal 
até a liquidação total da dívida. Além dessas garantias a controladora Multiplan 
Empreendimentos Imobiliários compareceu como fiadora da sociedade controlada. Em 31 de 
dezembro de 2017 já haviam sido liberados R$266,1 milhões desse financiamento. 

(o) Em 6 de junho de 2011, a Companhia firmou Contrato de Financiamento mediante Abertura 
de Crédito nº 11.2.0365.1 com o BNDES com o objetivo de financiar a construção do Jundiaí 
Shopping. O referido crédito foi subdividido em R$117,6 milhões para o subcrédito “A”, R$5,3 
milhões para o subcrédito “B” e R$1,2 milhão para o subcrédito “C”. Sobre o subcrédito “A” 
incidirá TJLP acrescida de 2,38% acrescida de 1% ao ano, sobre o subcrédito “B”, que se 
destina a aquisição de máquinas e equipamentos, incidirá TJLP acrescida de 1,48% ao ano 
e sobre o subcrédito “C”, que se destina a investimentos em projeto social no município de 
Jundiaí, incidirá TJLP sem spread de risco. A amortização de todos os subcréditos está 
sendo realizada em 60 parcelas mensais e consecutivas, vencendo a primeira em 15 de julho 
de 2013. Para esse instrumento não foi constituída nenhuma garantia. 

Covenants Financeiros desse contrato:  

- Dívida total / Ativo total menor ou igual a 0,50 

- Margem EBITDA maior ou igual a 20% 

(p) Em 4 de outubro de 2011, a Companhia firmou Contrato de Financiamento mediante Abertura 
de Crédito nº 11.2.0725.1 com o BNDES, com o objetivo de financiar a construção do 
ParkShopping Campo Grande. O referido crédito foi subdividido em R$77,6 milhões para o 
subcrédito “A”, R$19,4 milhões para o subcrédito “B”, R$1,0 milhão para o subcrédito “C” e 
R$1,9 milhão para o subcrédito “D”. Sobre o subcrédito “A” incidirão juros de 2,32% ao ano 
acima da TJLP acrescida de 1% ao ano. Sobre o subcrédito “B” incidirão juros de 2,32% ao 
ano acima da taxa de referência divulgada pelo BNDES baseada nas taxas de retorno das 
NTN-B. Sobre o subcrédito “C”, que se destina a investimentos em projeto social no Município 
do Rio de Janeiro, incidirá a TJLP. Sobre o subcrédito “D”, que se destina a aquisição de 
máquinas e equipamentos, incidirão juros de 1,42% ao ano acima da TJLP. Os subcréditos 
"A", "C" e "D" estão sendo amortizados em 60 parcelas mensais e sucessivas, vencendo a 
primeira em 15 de novembro de 2013, e, o subcrédito "B" está sendo amortizado em 5 
parcelas anuais e sucessivas, vencendo a primeira em 15 de outubro de 2014. Para esse 
instrumento não foi constituída nenhuma garantia. 

 Covenants Financeiros desse contrato:  

- Dívida total / Ativo total menor ou igual a 0,50 

- Margem EBITDA maior ou igual a 20%. 

(q) O saldo a pagar à Companhia Real de Distribuição decorre do empréstimo de mútuo com a 
controlada incorporada MultiShopping para viabilizar o início das obras do BarraShopping 
Sul, a ser quitado em 516 parcelas mensais no valor de R$4 mil a partir da data de 
inauguração do hipermercado, ocorrido em novembro de 1998, sem incidência de juros ou 
atualização monetária. 

Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia atendia todas as cláusulas restritivas dos contratos de 
empréstimos e financiamentos em vigor. 

Os empréstimos e financiamentos e os custos de captação a longo prazo vencem como segue:  
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(em milhares de R$, exceto %) 

31 de dezembro de 
2017 

Consolidado 

31 de dezembro de 
2016 

Consolidado 

31 de dezembro de 
2015 

Consolidado 

Empréstimos e financiamentos    

2017 - - 208.407 

2018 - 359.556 393.198 

2019 200.648 599.860 1.030.996 

2020 em diante 1.316.768 889,376 - 

Subtotal - Empréstimos e 
financiamentos 

1.517.416 1.848.792 1.632.601 

Custos de captação    

2016 - - - 

2017 - - (5.836) 

2018 - (8.020) (6.717) 

2019 (4.880) (7.849) (22.232) 

2020 em diante (27.128) (20.050) - 

Subtotal - Custo de captação (32.008) (35.919) (34. 785) 

TOTAL 1.485.408 1.812.873 1.597.816 

Os Diretores esclarecem que, em 31 de dezembro de 2017, 31 de dezembro de 2016 e 31 de 
dezembro de 2015, a Companhia atendia todas as cláusulas restritivas dos contratos de 
empréstimos e financiamentos em vigor, conforme abaixo: 

Covenant financeiro 

Índices Santander: BHS Exp. V (b)  

- Dívida total / patrimônio líquido menor ou igual a 1,0 x 

- Dívida bancária líquida / EBITDA menor ou igual 4,0 x 

Índices Itaú Unibanco: VillageMall (e), CCB 100 (f), CCB 325 (g) e CCB 80 (h) 

- Dívida líquida / EBITDA menor ou igual a 4,0 x 

- EBITDA / despesa financeira líquida maior ou igual a 2,0 x 

Índices Banco do Brasil: CCB 175 (i), CCB 50 (j), CCB 150 (k) e BarraShopping VII (l) 

- Dívida líquida / EBITDA menor ou igual a 4,0 x 

Índices BNDES: Jundiaí Shopping 2011 (o) e ParkShopping Campo Grande 2011 (p) 

- Dívida total / ativo total menor ou igual a 0,50 x 

- Margem EBITDA maior ou igual a 20% 

 

Debêntures 

Terceira emissão para distribuição pública primária  de debêntures 
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Em 29 de agosto de 2014, a Companhia celebrou o Instrumento Particular de Escritura de Emissão 
Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, da Terceira 
Emissão de Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A., conforme aditado em 25 de setembro de 
2014. Foram emitidas 40.000 debêntures simples não conversíveis em ações, do tipo escritural e 
da forma nominativa, da espécie quirografária, em série única, para distribuição pública com 
esforços restritos, em regime de garantia firme, com valor nominal unitário de R$10 mil, com valor 
total de R$400,0 milhões. A operação será amortizada em duas parcelas anuais e sucessivas, em 
15 de outubro de 2019 e em 15 de outubro de 2020, e contará com pagamento de juros semestrais. 
A remuneração das debêntures foi definida por meio de procedimento de bookbuilding, sendo os 
juros remuneratórios correspondentes a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias 
dos DI acrescida exponencialmente de um spread ou sobretaxa equivalente a 0,87% ao ano. O 
custo total estimado com a captação foi de R$1,8 milhão. Os recursos líquidos obtidos pela 
Companhia com a emissão das debêntures foram integralmente utilizados (i) para o resgate 
antecipado da totalidade das debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie 
quirografária, em série única, da segunda emissão da Companhia, e (ii) o saldo, para o pagamento 
de despesas gerais e dívidas de curto e longo prazo e/ou reforço no capital de giro da Companhia 
e/ou de suas controladas. Os covenants financeiros das debêntures são os seguintes: (i) dívida 
líquida / EBITDA menor ou igual a 4,0; (ii) EBITDA / despesa financeira líquida maior ou igual a 2,0. 

Relacionamos os eventos incorridos de pagamento de juros: (i) Em 15 de abril de 2015 foi paga 
parcela no montante de R$24,5 milhões, (ii) em 15 de outubro de 2015 foi paga parcela no montante 
de R$28,3 milhões, (iii) em 15 de abril de 2016 foi paga parcela no montante de R$28,9 milhões 
(iv) em 17 de outubro de 2016 foi paga parcela no montante de R$29,4 milhões, (v) em 17 de abril 
de 2017 foi paga parcela de juros de R$27,0 milhões e (vi) em 16 de outubro de 2017 foi paga 
parcela de juros de R$20,7 milhões.  

Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia atendia todas as cláusulas restritivas pré-estabelecidas 
na escritura de emissão. 

O EBITDA utilizado para cálculo dos covenants financeiros segue as definições previstas na 
escritura de emissão. 

Qualquer alteração ou repactuação nas cláusulas ou condições previstas na referida Escritura de 
Emissão deverão ser aprovadas pelos debenturistas, observados as regras e quóruns 
estabelecidos na mesma. 

Quarta emissão para distribuição privada de debêntu res para investimento e emissão de CRI 

Em 13 de dezembro de 2016, a Companhia realizou a quarta emissão para distribuição privada de 
debêntures, no valor de R$300,0 milhões. Foram emitidas 300.000 debêntures simples não 
conversíveis em ações, do tipo escritural e da forma nominativa, da espécie com garantia real, em 
série única. As debentures da quarta emissão foram subscritas e integralizadas em 29 de dezembro 
de 2016 pela subsidiária Multiplan Greenfield XII Empreendimento Imobiliário Ltda. pelo valor 
nominal de emissão. A subsidiária Multiplan Greenfield XII, por sua vez, emitiu cédula de crédito 
imobiliário e cedeu integralmente os créditos imobiliários para Cibrasec (Companhia Securitizadora) 
que realizou distribuição pública, em regime de garantia firme, com valor nominal unitário de 
R$1.000. A operação terá uma única amortização ao fim do sexto ano e contará com pagamento 
de juros semestrais. O preço final de emissão foi fixado em 08 de dezembro de 2016 por meio de 
procedimento de bookbuilding, e foram definidos juros remuneratórios correspondentes a 95% da 
variação acumulada das taxas médias diárias dos DI. O custo total estimado com a captação foi de 
R$10,4 milhões. Os recursos líquidos obtidos pela Companhia com a Emissão serão integralmente 
utilizados diretamente ou através de suas Controladas, até a data de vencimento das Debêntures, 
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para aquisição, e/ou construção, e/ou expansão, e/ou revitalização, e/ou desenvolvimento dos 
seguintes shopping centers e/ou empreendimentos imobiliários, conforme descritos na Escritura de 
Emissão de Debêntures: ParkShopping Jacarepaguá, BarraShopping, VillageMall, Village 
Corporate, RibeirãoShopping, Pátio Savassi e Residencial Porto Alegre. 

Foi constituída alienação fiduciária de fração ideal de 39,77% da matricula 37.850 do Registro de 
Imóveis da 5ª zona de Porto Alegre, matricula que engloba o sub condomínio BarraShoppingSul. 
Para essa operação não foram constituídas outras garantias nem estabelecidos covenants 
financeiros. 

Relacionamos os eventos incorridos de pagamento de juros: (i) em 13 de junho de 2017 foi paga 
parcela no montante de R$15,2 milhões e (ii) em 13 de dezembro de 2017 foi paga parcela no 
montante de R$12,1 milhões. 

Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia atendia todas as cláusulas restritivas pré-estabelecidas 
na escritura de emissão. 

Qualquer alteração ou repactuação nas cláusulas ou condições previstas na referida Escritura de 
Emissão deverão ser aprovadas pelos debenturistas, observados as regras e quóruns 
estabelecidos na mesma. 

Quinta emissão para distribuição privada primária d e debêntures para investimento e 
emissão de CRI 

Em 06 de junho de 2017, a Companhia realizou a quinta emissão para distribuição privada primária 
de debêntures, no valor de R$300,0 milhões. Foram emitidas 300.000 debêntures simples não 
conversíveis em ações, do tipo escritural e da forma nominativa, da espécie com garantia real, em 
série única. As debentures da quinta emissão foram subscritas e integralizadas em 14 de junho de 
2017 pela subsidiária Multiplan Greenfield XII pelo valor nominal de emissão. A subsidiária Multiplan 
Greenfield XII, por sua vez, emitiu Cédula de Crédito Imobiliário e cedeu integralmente os créditos 
imobiliários para Cibrasec (Companhia Securitizadora) que realizou distribuição pública, em regime 
de garantia firme, com valor nominal unitário de R$1.000. A operação terá uma única amortização 
ao fim do sexto ano e contará com pagamento de juros semestrais. O preço final de emissão foi 
fixado em 02 de junho de 2017 por meio de procedimento de bookbuilding, e foram definidos juros 
remuneratórios correspondentes a 95% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI. O 
custo total estimado com a captação foi de R$5,9 milhões.  

Os recursos líquidos obtidos pela Companhia com a Emissão serão integralmente utilizados 
diretamente ou através de suas Controladas, até a data de vencimento das Debêntures, para 
aquisição, e/ou construção, e/ou expansão, e/ou revitalização, e/ou desenvolvimento dos seguintes 
shopping centers e/ou empreendimentos imobiliários, conforme descritos na Escritura de Emissão 
de Debêntures: ParkShopping Jacarepaguá, BarraShopping, VillageMall, Village Corporate, 
ParkShoppingBarigüi, ParkShoppingCanoas, DiamondMall e MorumbiShopping. 

Foi constituída alienação fiduciária de fração ideal de 39,77% da matricula 37.850 do Registro de 
Imóveis da 5ª zona de Porto Alegre, matricula que engloba o sub condomínio BarraShoppingSul. 
Para essa operação não foram constituídas outras garantias nem estabelecidos covenants 
financeiros. 

Relacionamos os eventos incorridos de pagamento de juros: (i) em 12 de dezembro de 2017 foi 
paga parcela no montante de R$12,1 milhões. 

Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia atendia todas as cláusulas restritivas pré-estabelecidas 
na escritura de emissão. 
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Qualquer alteração ou repactuação nas cláusulas ou condições previstas na referida Escritura de 
Emissão deverão ser aprovadas pelos debenturistas, observados as regras e quóruns 
estabelecidos na mesma. 

 
Obrigações por aquisição de bens (Consolidado) 

(em milhares de R$, exceto %) 

31 de dezembro de 
2017 

Consolidado 

31 de dezembro de 
2016 

Consolidado  

31 de dezembro de 
2015 

Consolidado  

Circulante    

Terreno São Caetano - Quadra H - 2.911 8.964 

Terreno Canoas - 1.686 6.291 

Terreno Jacarepaguá (a) 7.233 9.658 22.960 

Potencial construtivo Barra (b) 4.743 14.342 14.466 

Participação PKB (c) 47.476 - - 

Outros 269 269 269 

Subtotal – Circulante 59.721 28.866 52.950 

Não circulante    

Terreno São Caetano - Quadra H  - - 2.689 

Terreno Canoas - - 1.573 

Terreno Jacarepaguá (a) - 7.231 16.872 

Potencial construtivo Barra (b) - 4.723 18.893 

Participação PKB (c) 3.956 - - 

Subtotal – Não circulante 3.956 11.954 40.027 

TOTAL 63.677 40.820 92.977 

(a) Em 08 de julho de 2015 foi assinada a escritura definitiva de compra do terreno ratificando 
todos os termos da promessa. Através da Escritura de Promessa de compra e venda 
assinada em 29 de maio de 2015 a Companhia, através de sua subsidiária, ParkShopping 
Jacarepaguá Ltda., prometeu adquirir de CCISA05 Incorporadora LTDA, 91% de um terreno 
com 94.936,02 m², localizado no município do Rio de Janeiro, pelo valor de R$96,8 milhões. 
Este montante será liquidado da seguinte forma: (i) R$34,1 milhões mediante a obrigação de 
construir o shopping center no local (que aderirá a fração de 9% retida pela vendedora no 
terreno) e (ii) R$62,7 milhões em dinheiro. A parcela em dinheiro, por sua vez, será liquidada 
da seguinte forma: (i) R$20,3 milhões foram pagos no ato da Escritura, e (ii) R$32,1 milhões 
em 40 parcelas mensais e sucessivas, sendo a primeira no valor de R$0,8 milhão, vencendo-
se a primeira em 30 dias após a data da Escritura, e as demais em igual dia dos meses 
subsequentes, e (iii) R$10,2 milhões em até 180 dias contados da data da Escritura. Os itens 
(ii) e (iii) acima estão sujeitas a correção desde a data da Escritura até as datas de pagamento 
pela variação das taxas de CDI (100%). 

(b) Através do Instrumento público de cessão do potencial construtivo transferível assinado em 
06 de abril de 2015 a Companhia, através de sua subsidiária Multiplan Greenfield III 
Empreendimento Imobiliário Ltda., adquiriu 12.000 m² de potencial construtivo de 
J.J.Coimbra Participações Ltda. por R$65,4 milhões. Este montante estará sendo liquidado 
da seguinte forma: (i) R$22,9 milhões foram liquidados na data de assinatura e (ii) R$42,5 
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milhões em 36 parcelas mensais e sucessivas de R$1,2 milhão, remuneradas pela taxa do 
CDI desde a data de assinatura até a efetiva data de liquidação de cada parcela. 

(c) Através de Instrumento particular de promessa de compra e venda assinada em 11 de janeiro 
de 2017, a Companhia, através de sua subsidiária Multiplan Greenfield XI Empreendimento 
Imobiliário Ltda., adquiriu a fração de 9,333% do ParkShoppingBarigüi detida pela vendedora 
Invest Bens Administradora de Bens S/A, pelo preço certo e ajustado de R$91,0 milhões, 
com pagamento em 24 parcelas mensais e consecutivas, vencendo-se a primeira após 30 
dias da assinatura do referido instrumento. Sobre o parcelamento incidirão juros calculados 
pela variação das taxas de CDI (100%). 

As obrigações e aquisições de bens de longo prazo vencem como segue:  

(em milhares de R$, exceto %) 

31 de dezembro de 
2017 

Consolidado 

31 de dezembro de 
2016 

Consolidado  

31 de dezembro de 
2015 

Consolidado  

2017 - - 28.369 

2018 - 11.954 11.658 

2019 3.956 - - 

TOTAL 3.956 11.954 40.027 

(ii) outras relações de longo prazo com instituiçõe s financeiras 

Os Diretores esclarecem que não existem relações de longo prazo entre a Companhia e suas 
controladas com instituições financeiras, além daquelas já descritas no item 10.1(f)(i) acima. 

(iii) grau de subordinação entre as dívidas 

Os Diretores esclarecem que o endividamento da Companhia nos exercícios sociais findos em 31 
de dezembro de 2015, 2016 e 2017 conta com as garantias descritas no item 10.1(f)(i) acima. A 
segregação dos montantes do endividamento da Companhia de acordo com a natureza da dívida 
segue abaixo: 

Tipo  

 
31 de dezembro de 

2017 
Consolidado  

31 de dezembro de 
2016 

Consolidado  

31 de dezembro de 
2015 

Consolidado  

(em milhares de R$)     

Garantia Real  1.590.726  1.290.947  984.323 

Quirografária  1.853.363 2.207.139  1.842.535 

TOTAL  3.444.089 3.498.086  2.826.858 

Não existe grau de subordinação entre as dívidas da Companhia, além das preferências e 
prerrogativas previstas em lei, tais como aplicáveis às dívidas que possuem garantia real, dentre 
elas preferência para recebimento sobre as dívidas quirografárias, até o limite do valor do bem 
gravado, em caso de eventual concurso de credores. 

(iv) eventuais restrições impostas à Companhia, em especial, em relação a limites de 
endividamento e contratação de novas dívidas, à dis tribuição 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 

Em alguns dos contratos financeiros mencionados no item 10.1(f)(i) acima estão inseridas cláusulas 
de covenants (cláusulas restritivas) usualmente praticadas no mercado. Dentre estas, destacamos: 
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(i) limites de endividamento e contratação de novas dívidas, (ii) restrições ao pagamento de 
dividendos acima do mínimo exigido por lei em situações de mora, (iii) restrições à alienação de 
ativos relevantes, (iv) restrições quanto a alienação de controle societário, reestruturações 
societárias e alteração material no seu objeto social, e, ainda, (v) obrigação de apresentar aos 
credores demonstrações financeiras periodicamente, (vi) direito dos credores de proceder a 
inspeções e visitas das suas instalações, (vii) obrigação de manter-se em dia em relação a 
obrigações tributárias, previdenciárias e trabalhistas, (viii) obrigação de manter em vigor contratos 
materialmente relevantes para as suas operações, (ix) respeitar a legislação ambiental e manter 
em vigor as licenças necessárias para as suas operações, (x) restrições contratuais quanto a 
alienações de ativos fora do curso normal de negócios, e (xi) manutenção de índices de cobertura 
do serviço da dívida. 

Maiores informações sobre eventuais restrições impostas à Companhia estão descritas nos 
contratos financeiros mencionados no item 10.1(f)(i) acima. 

Na data deste relatório a Companhia cumpria integralmente com tais cláusulas restritivas. 

(g) limites dos financiamentos contratados e percen tuais já utilizados 

Abaixo seguem tabelas com os valores contratados e os valores a sacar em 31 de dezembro de 
2015, 2016 e 2017: 

(em milhares de R$, exceto %) 

Valores em 31 de dezembro de 2017 

Contratados Sacados A sacar % utilizado 

Banco Real: Expansão BHShopping 102.400 97.280 5.120 95,0% 

Banco Itaú: ParkShoppingSãoCaetano 140.000 140.000 0 100,0% 

Banco Itaú: Village Mall 320.000 320.000 0 100,0% 

BNDES: JundiaíShopping 124.129 124.129 0 100,0% 

BNDES: ParkShoppingCampoGrande 99.850 99.850 0 100,0% 

Santander: Morumbi Corporate 400.000 400.000 0 100,0% 

Banco do Brasil: Exp. BarraShopping 100.000 97.000 3.000 97,0% 

Bradesco: ParkShoppingCanoas 280.000 266.090 13.910 95,0% 

 

(em milhares de R$, exceto %) 

Valores em 31 de dezembro de 2016 

Contratados Sacados A sacar % utilizado 

Banco Real: Expansão BHShopping 102.400 97.280 5.120 95,0% 

Banco Itaú: ParkShoppingSãoCaetano 140.000 140.000 0 100,0% 

Banco Itaú: Village Mall 320.000 320.000 0 100,0% 

BNDES: JundiaíShopping 124.129 124.129 0 100,0% 

BNDES: ParkShoppingCampoGrande 99.850 99.850 0 100,0% 

Santander: Morumbi Corporate 400.000 400.000 0 100,0% 

Banco do Brasil: Exp. BarraShopping 100.000 97.000 3.000 97,0% 

Bradesco: ParkShoppingCanoas 280.000 185.900 94.100 66,4% 

 

(em milhares de R$, exceto %) Valores em 31 de dezembro de 2015 
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Contratados Sacados A sacar % utilizado 

Banco Real: BarraShoppingSul 122.000 122.000 0 100,0% 

Banco Real: Expansão BHShopping 102.400 97.280 5.120 95,0% 

Banco Itaú: ParkShoppingSãoCaetano 140.000 140.000 0 100,0% 

Banco Itaú: Village Mall 320.000 320.000 0 100,0% 

BNDES: JundiaíShopping 124.129 124.129 0 100,0% 

BNDES: ParkShoppingCampoGrande 99.850 99.850 0 100,0% 

Santander: Morumbi Corporate 400.000 400.000 0 100,0% 

Banco do Brasil: Exp. BarraShopping 100.000 97.000 3.000 97,0% 

Bradesco: ParkShoppingCanoas 280.000 70.860 209.140 25,3% 

 

(h) alterações significativas em cada item das demo nstrações financeiras: 

Os quadros a seguir apresentam um sumário das informações financeiras e operacionais 
consolidadas da Companhia para os períodos indicados. As informações a seguir devem ser lidas 
e analisadas em conjunto com as demonstrações financeiras consolidadas da Companhia e com 
as respectivas notas explicativas. 
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Balanço Patrimonial Consolidado – Exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 e 2016 
 
 

  
31 de 

dezembro 
de 2017 

 AV 
31 de 

dezembro 
de 2016 

 AV 
31 de 

dezembro 
de 2015 

 AV 2017 x 
2016 

2016 x 
2015 

(em milhares de reais, exceto %)                 

Ativos                 

Ativos circulantes                 

Caixa e equivalentes de caixa 39.786 0,5% 105.647 1,3% 159.000 2,3% (62,3%) (33,6%) 

Aplicações financeiras 856.245 9,9% 361.721 4,5% 213.312 3,0% 136,7% 69,6% 

Contas a receber 277.047 3,2% 297.249 3,7% 267.072 3,8% (6,8%) 11,3% 

Terrenos e imóveis a comercializar 35.959 0,4% 47.222 0,6% 72.527 1,0% (23,9%) (34,9%) 

Contas a receber de partes 
relacionadas 3.537 0,04% 6.169 0,08% 3.873 0,06% (42,7%) 59,3% 

Impostos e contribuições sociais a 
compensar 

27.281 0,3% 6.560 0,1% 10.149 0,14% 315,9% (35,4%) 

Adiantamentos diversos 3.235 0,04% 19.699 0,25% 8.068 0,12% (83,6%) 144,2% 

Custos diferidos 38.384 0,44% 33.381 0,42% 30.716 0,44% 15,0% 8,7% 

Outros 18.026 0,21% 20.297 0,26% 21.718 0,31% (11,2%) (6,5%) 

Total dos ativos circulantes 1.299.500  15,0% 897.945 11,3% 786.435 11,2% 44,7% 14,2% 

                 

Ativos não circulantes                 

Contas a receber 79.164 0,9% 114.982 1,4% 135.422 1,9% (31,2%) (15,1%) 

Terrenos e imóveis a comercializar 272.880 3,2% 247.120 3,1% 212.160 3,0% 10,4% 16,5% 

Contas a receber de partes 
relacionadas 11.440 0,13% 10.806 0,14% 12.657 0,18% 5,9% (14,6%) 

Depósitos judiciais 25.755 0,3% 17.765 0,2% 12.521 0,18% 45,0% 41,9% 

Imposto de renda e contribuição social 
diferidos 17.782 0,2% 14.468 0,2% 16.375 0,2% 22,9% (11,6%) 

Custos diferidos 93.766 1,1% 75.812 1,0% 77.361 1,1% 23,7% (2,0%) 

Outros 18.629 0,2% 19.344 0,2% 21.348 0,3% (3,7%) (9,4%) 

                 

Investimentos 129.504 1,5% 128.947 1,6% 127.997 1,8% 0,4% 0,7% 

Propriedades para investimento 6.314.517 73,1% 6.049.155 76,1% 5.230.704 74,6% 4,4% 15,6% 

Imobilizado 27.573 0,3% 30.453 0,4% 30.841 0,4% (9,5%) (1,3%) 

Intangível 353.892 4,1% 347.649 4,4% 350.438 5,0% 1,8% (0,8%) 

Total dos ativos não circulantes 7.344.902  85,0% 7.056.501 88,7% 6.227.824 88,8% 4,1% 13,3% 

                 

Total dos ativos 8.644.402  100,0% 7.954.446 100,0% 7.014.259 100,0% 8,7% 13,4% 

                 

Passivos                 

Passivos circulantes                 

Empréstimos e financiamentos 257.539 3,0% 368.801 4,6% 164.994 2,4% (30,2%) 123,5% 

Contas a pagar 102.199 1,2% 147.526 1,9% 87.864 1,3% (30,7%) 67,9% 

Obrigações por aquisição de bens 59.721 0,7% 28.866 0,4% 52.950 0,8% 106,9% (45,5%) 

Impostos e contribuições a recolher 38.011 0,4% 39.381 0,5% 47.003 0,7% (3,5%) (16,2%) 

Juros sobre capital próprio a pagar 206.262 2,4% 81.341 1,0% 115.783 1,7% 153,6% (29,7%) 

Receitas diferidas 22.033 0,3% 33.336 0,4% 52.190 0,7% (33,9%) (36,1%) 

Debêntures 8.238 0,10% 11.977 0,15% 12.031 0,17% (31,2%) (0,4%) 

Outros 5.361 0,1% 5.796 0,1% 7.443 0,1% (7,5%) (22,1%) 

Total dos passivos circulantes 699.364  8,1% 717.024 9,0% 540.258 7,7% (2,5%) 32,7% 
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31 de 

dezembro 
de 2017 

 AV 
31 de 

dezembro 
de 2016 

 AV 
31 de 

dezembro 
de 2015 

 AV 2017 x 
2016 

2016 x 
2015 

(em milhares de reais, exceto %)                 

                 

Passivos não circulantes                 

Empréstimos e financiamentos 1.485.408 17,2% 1.812.873 22,8% 1.597.816 22,8% (18,1%) 13,5% 

Obrigações por aquisição de bens 3.956 0,0% 11.954 0,2% 40.027 0,6% (66,9%) (70,1%) 

Debêntures 982.528 11,4% 688.638 8,7% 398.223 5,7% 42,7% 72,9% 

Provisão para riscos 12.932 0,1% 13.211 0,2% 9.292 0,1% (2,1%) 42,2% 

Imposto de renda e contribuição social 
diferidos 

181.544 2,1% 176.080 2,2% 167.406 2,4% 3,1% 5,2% 

Receitas diferidas 42.427 0,5% 71.029 0,9% 73.239 1,0% (40,3%) (3,0%) 

Phantom Stock Options 35.930 0,4% 7.277 0,1% 597 0,0% 393,7% 1118,9% 

Total dos passivos não circulantes 2.744.725  31,8% 2.781.062 35,0% 2.286.600 32,6% (1,3%) 21,6% 

                 

Patrimônio líquido                 

Capital social 2.988.062 34,6% 2.388.062 30,0% 2.388.062 34,0% 25,1% 0,0% 

Gastos com emissão de ações (43.548) (0,5%) (39.004) (0,5%) (39.003) (0,6%) NA NA 

Reservas de capital 994.390 11,5% 983.540 12,4% 972.873 13,9% 1,1% 1,1% 

Reservas de lucros 1.400.232 16,2% 1.270.179 16,0% 1.053.637 15,0% 10,2% 20,6% 

Ações em tesouraria (64.051) (0,7%) (62.611) (0,8%) (104.314) (1,5%) NA NA 

Efeitos em transação de capital (89.996) (1,0%) (89.996) (1,1%) (89.996) (1,3%) NA NA 

                 

Participações não controladoras 15.224 0,2% 6.190 0,1% 6.142 0,1% 145,9% 0,8% 

Total do patrimônio líquido 5.200.313  60,1% 4.456.360 56,0% 4.187.401 59,7% 16,7% 6,4% 

                 

Total do patrimônio líquido e 
passivos 8.644.402 100,0% 7.954.446 100,0% 7.014.259 100,0% 8,7% 13,4% 

 
Análise comparativa do Balanço Patrimonial Consolid ado de 31 de dezembro de 2017 e 31 
de dezembro de 2016 

Ativos circulantes 

O saldo do ativo circulante apresentou um aumento de 44,7%, passando de um saldo de R$897,9 
milhões em 31 de dezembro de 2016 para um saldo de R$1.299,5 milhões em 31 de dezembro de 
2017. Como percentual do ativo total, o ativo circulante passou de 11,3% em 31 de dezembro de 
2016 para 15,0% em 31 de dezembro de 2017. Os Diretores da Companhia destacam como 
principais variações dentro do ativo circulante o aumento de R$494,5 milhões em aplicações 
financeiras, sendo parcialmente compensado pelo decréscimo de R$65,9 milhões em caixa e 
equivalentes de caixa e pelo decréscimo de R$20,2 milhões em contas a receber. As principais 
variações dos ativos circulantes encontram-se detalhados a seguir. 

Caixa e equivalentes de caixa 

O caixa e equivalentes de caixa apresentaram um decréscimo de 62,3%, passando de um saldo de 
R$105,6 milhões em 31 de dezembro de 2016 para um saldo de R$39,8 milhões em 31 de 
dezembro de 2017. Como percentual do ativo total, o saldo de caixa e equivalentes de caixa passou 
de 1,3% em 31 de dezembro de 2016 para 0,5% em 31 de dezembro de 2017. Os Diretores da 
Companhia entendem que essa variação deveu-se principalmente pela transferência de recursos 
de caixa e equivalentes de caixa para aplicações financeiras em 2017. 

Aplicações financeiras 
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O saldo de aplicações financeiras apresentou um aumento de 136,7%, passando de um saldo de 
R$361,7 milhões em 31 de dezembro de 2016 para um saldo de R$856,2 milhões em 31 de 
dezembro de 2017. Como percentual do ativo total, o saldo de aplicações financeiras passou de 
4,5% em 31 de dezembro de 2016 para 9,9% em 31 de dezembro de 2017. Os Diretores da 
Companhia entendem que essa variação deveu-se principalmente (i) pelos recursos gerados pelo 
aumento do capital social em R$600,0 milhões em decorrência da emissão de novas ações em 
2017, (ii) fluxo de caixa positivo gerado pela captação de R$300,0 milhões em debêntures em 2017, 
(iii) fluxo de caixa positivo gerado pela captação de novos empréstimos e financiamentos de R$80,2 
milhões em 2017 e (iv) pela transferência de recursos de caixa e equivalentes de caixa para 
aplicações financeiras em 2017, sendo parcialmente compensado por (v) caixa aplicado em 
propriedades para investimento, de R$361,9 milhões. 

Contas a receber 

Contas a receber apresentou um decréscimo de 6,8%, passando de um saldo de R$297,2 milhões 
em 31 de dezembro de 2016 para um saldo de R$277,0 milhões em 31 de dezembro de 2017. 
Como percentual do ativo total, o saldo de contas a receber passou de 3,7% em 31 de dezembro 
de 2016 para 3,2% em 31 de dezembro de 2017. Os Diretores da Companhia entendem que essa 
variação dos saldos deveu-se principalmente ao decréscimo do saldo de contas a receber da venda 
de imóveis, em linha com o recebimento de parcelas da carteira de empreendimentos imobiliários. 

Terrenos e imóveis a comercializar 

Terrenos e imóveis a comercializar apresentaram um decréscimo de 23,9%, passando de um saldo 
de R$47,2 milhões em 31 de dezembro de 2016 para um saldo de R$36,0 milhões em 31 de 
dezembro de 2017. Como percentual do ativo total, o saldo de terrenos e imóveis a comercializar 
passou de 0,6% em 31 de dezembro de 2016 para 0,4% em 31 de dezembro de 2017. Os Diretores 
da Companhia entendem que essa variação deveu-se principalmente pela transferência de parte 
da torre Golden Tower (uma das torres do Morumbi Corporate) da conta terrenos e imóveis a 
comercializar para propriedades para investimento, em função da locação da área. O Morumbi 
Corporate terminou o ano com 98,1% da área locada, comparada a 96,2% em 2016. 

Contas a receber de partes relacionadas 

Contas a receber de partes relacionadas apresentou um decréscimo de 42,7%, passando de um 
saldo de R$6,2 milhões em 31 de dezembro de 2016 para um saldo de R$3,5 milhões em 31 de 
dezembro de 2017. Como percentual do ativo total, o saldo de contas a receber de partes 
relacionadas passou de 0,08% em 31 de dezembro de 2016 para 0,04% em 31 de dezembro de 
2017. Os Diretores da Companhia entendem que essa variação deveu-se principalmente (i) a 
redução do saldo devedor devido ao recebimento de parcelas dos contratos, sendo parcialmente 
compensada (ii) pela concessão de novos empréstimos e adiantamentos diversos para atenderem 
a necessidades de capital de giro e fundo de promoção dos condomínios edilícios e associações 
dos shopping centers, respectivamente, e (iii) reclassificação do ativo não circulante para ativo 
circulante dadas as amortizações previstas para o ano de 2018. 

Impostos e contribuições sociais a compensar 

Os impostos e contribuições sociais a compensar apresentaram um acréscimo de 315,9%, 
passando de um saldo de R$6,6 milhões em 31 de dezembro de 2016 para um saldo de R$27,3 
milhões em 31 de dezembro de 2017. Como percentual do ativo total, o saldo dos impostos e 
contribuições sociais a compensar passou de 0,1% em 31 de dezembro de 2016 para 0,3% em 31 
de dezembro de 2017. Os Diretores da Companhia esclarecem essa variação deveu-se 
principalmente ao aumento do passivo de impostos e contribuições sociais em 31 de dezembro de 

PÁGINA: 210 de 436

Formulário de Referência - 2018 - MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. Versão : 4



10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais

2017 em comparação com dezembro de 2016, devido a (i) em 31 de dezembro de 2016 os passivos 
de imposto de renda e contribuições sociais estavam zerados em razão da deliberação de juros 
sobre capital próprio apenas no mês de junho de 2016, comparado a (ii) 31 de dezembro de 2017, 
quando ocorreu uma deliberação de juros sobre capital próprio no mês de dezembro de 2017 de 
R$65,0 milhões. 

Adiantamentos diversos 

Adiantamentos diversos apresentou um decréscimo de 83,6%, passando de um saldo de R$19,7 
milhões em 31 de dezembro de 2016 para um saldo de R$3,2 milhões em 31 de dezembro de 2017. 
Como percentual do ativo total, o saldo de adiantamentos diversos passou de 0,3% em 31 de 
dezembro de 2016 para 0,1% em 31 de dezembro de 2017. Os Diretores da Companhia entendem 
que essa variação deveu-se principalmente a reclassificação, em 2017, dos saldos de aquisição de 
potencial construtivo e de pagamento de imposto de transmissão de bens imóveis da conta 
adiantamentos diversos para a conta propriedades para investimento. 

Custos diferidos 

Custos diferidos apresentaram um aumento de 15,0%, passando de um saldo de R$33,4 milhões 
em 31 de dezembro de 2016 para um saldo de R$38,4 milhões em 31 de dezembro de 2017. Como 
percentual do ativo total, o saldo de custos diferidos manteve-se em 0,4% em 31 de dezembro de 
2016 e em 31 de dezembro de 2017. Os Diretores da Companhia entendem que essa variação 
deveu-se principalmente pelos (i) custos referentes às operações de luvas invertidas, (ii) 
reclassificação de valores do ativo não circulante para o ativo circulante, e (iii) novos custos de 
corretagem, sendo contrabalanceada pela (iv) apropriação de custos de corretagem dos contratos 
de cessão de direitos e operações de luvas invertidas, linearmente e ao longo do prazo do contrato 
de locação.  

Ativo não circulante 

O ativo não circulante apresentou um aumento de 4,1%, passando de um saldo de R$7.056,5 
milhões em 31 de dezembro de 2016 para um saldo de R$7.344,9 milhões em 31 de dezembro de 
2017. Como percentual do ativo total, o ativo não circulante passou de 88,7% em 31 de dezembro 
de 2016 para 85,0% em 31 de dezembro de 2017. Os Diretores da Companhia destacam como 
principais variações dentro do ativo não circulante o aumento de R$265,4 milhões em propriedades 
para investimento e o aumento de R$25,8 milhões em terrenos e imóveis a comercializar.  

Contas a receber  

Contas a receber apresentaram um decréscimo de 31,2%, passando de um saldo de R$115,0 
milhões em 31 de dezembro de 2016 para um saldo de R$79,2 milhões em 31 de dezembro de 
2017. Como percentual do ativo total, o saldo de contas a receber passou de 1,4% em 31 de 
dezembro de 2016 para 0,9% em 31 de dezembro de 2017. Os Diretores da Companhia entendem 
que essa variação deveu-se principalmente (i) à reclassificação de carteiras de recebíveis de venda 
de imóveis de ativo não circulante em 31 de dezembro de 2016, para ativo circulante em 31 de 
dezembro de 2017, referentes aos empreendimentos imobiliários para venda localizados no 
complexo BarraShoppingSul entregues em 2015 e (ii) distratos de contratos imobiliários ocorridos 
em 2017. 

Terrenos e imóveis a comercializar 

Terrenos e imóveis a comercializar apresentaram um aumento de 10,4%, passando de um saldo 
de R$247,1 milhões em 31 de dezembro de 2016 para um saldo de R$272,9 milhões em 31 de 
dezembro de 2017. Como percentual do ativo total, o saldo de terrenos e imóveis a comercializar 
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passou de 3,1% em 31 de dezembro de 2016 para 3,2% em 31 de dezembro de 2017. Os Diretores 
da Companhia entendem que essa variação deveu-se principalmente a investimentos em projetos 
a serem lançados. 

Contas a receber de partes relacionadas 

Contas a receber de partes relacionadas apresentaram um aumento de 5,9%, passando de um 
saldo de R$10,8 milhões em 31 de dezembro de 2016 para um saldo de R$11,4 milhões em 31 de 
dezembro de 2017. Como percentual do ativo total, o saldo de contas a receber de partes 
relacionadas passou de 0,14% em 31 de dezembro de 2016 para 0,13% em 31 de dezembro de 
2017. Os Diretores da Companhia entendem que essa variação deveu-se principalmente a (i) 
concessão de novos empréstimos e adiantamentos diversos para atenderem a necessidades de 
capital de giro dos condomínios edilícios e associações dos shopping centers, contrabalanceada 
por (ii) reclassificação do ativo não circulante para ativo circulante dadas as amortizações previstas 
para o ano de 2018. 

Depósitos judiciais 

A linha de depósitos judiciais apresentou um aumento de 45,0%, passando de um saldo de R$17,8 
milhões em 31 de dezembro de 2016 para um saldo de R$25,8 milhões em 31 de dezembro de 
2017. Como percentual do ativo total, o saldo de depósitos judiciais passou de 0,2% em 31 de 
dezembro de 2016 para 0,3% em 31 de dezembro de 2017. Os Diretores da Companhia entendem 
que essa variação deveu-se principalmente (i) ao maior volume de adições de depósitos cíveis em 
2017 que totalizaram R$6,5 milhões, comparado a baixas de R$0,1 milhão e (ii) a adição de 
depósito do crédito tributário referente a imposto de transmissão de bens imóveis, ITBI, em 
discussão, no valor de R$4,7 milhões. 

Custos diferidos 

Custos diferidos apresentaram um aumento de 23,7%, passando de um saldo de R$75,8 milhões 
em 31 de dezembro de 2016 para um saldo de R$93,8 milhões em 31 de dezembro de 2017. Como 
percentual do total do passivo e do patrimônio líquido, o saldo de custos diferidos passou de 1,0% 
em 31 de dezembro de 2016 para 1,1% em 31 de dezembro de 2017. Os Diretores da Companhia 
entendem que essa variação deveu-se principalmente (i) a novos custos referentes às operações 
de luvas invertidas, sendo contrabalanceado pela (ii) reclassificação de valores do ativo não 
circulante para o ativo circulante. 

Propriedades para investimento 

Propriedades para investimento apresentaram um aumento de 4,4%, passando de um saldo de 
R$6.049,2 milhões em 31 de dezembro de 2016 para um saldo de R$6.314,5 milhões em 31 de 
dezembro de 2017. Como percentual do ativo total, o saldo de propriedades para investimento 
passou de 76,1% em 31 de dezembro de 2016 para 73,1% em 31 de dezembro de 2017. Os 
Diretores da Companhia entendem que essa variação deveu-se (i) ao volume de investimentos, 
totalizando R$408,8 milhões em adições em propriedade para investimento líquido de 
transferências, principalmente em obras do ParkShoppingCanoas e aumento de participação no 
ParkShoppingBarigüi, sendo parcialmente contrabalanceado (ii) pelo impacto da depreciação de 
propriedades para investimento no período, de R$169,5 milhões. 

Passivo circulante 

O passivo circulante apresentou um decréscimo de 2,5%, passando de um saldo de R$717,0 
milhões em 31 de dezembro de 2016 para um saldo de R$699,4 milhões em 31 de dezembro de 
2017. Como percentual do total do passivo e do patrimônio líquido, o passivo circulante passou de 
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9,0% em 31 de dezembro de 2016 e para 8,1% em 31 de dezembro de 2017. Os Diretores da 
Companhia destacam como a principal variação dentro do passivo circulante (i) o aumento de 
R$124,9 milhões da conta juros sobre capital próprio a pagar, sendo parcialmente compensada 
pelo (ii) decréscimo de R$111,3 milhões em empréstimos e financiamentos. 

Empréstimos e financiamentos 

Empréstimos e financiamentos apresentaram um decréscimo de 30,2%, passando de um saldo de 
R$368,8 milhões em 31 de dezembro de 2016 para um saldo de R$257,5 milhões em 31 de 
dezembro de 2017. Como percentual do total do passivo e do patrimônio líquido, o saldo de 
empréstimos e financiamentos passou de 4,6% em 31 de dezembro de 2016 para 3,0% em 31 de 
dezembro de 2017. Os Diretores da Companhia entendem que essa variação deveu-se 
principalmente a (i) amortizações de R$238,7 milhões em 2017, (ii) reclassificação de R$100,0 
milhões do passivo circulante para o passivo não circulante devido a prorrogação do prazo de 
pagamento de uma cédula de crédito bancário ocorrida em julho de 2017, sendo parcialmente 
contrabalanceado por (iii) reclassificação de valores do passivo não circulante para o passivo 
circulante, em função das amortizações previstas para o ano de 2018. 

Contas a pagar 

Contas a pagar apresentou um decréscimo de 30,7%, passando de um saldo de R$147,5 milhões 
em 31 de dezembro de 2016 para um saldo de R$102,2 milhões em 31 de dezembro de 2017. 
Como percentual do total do passivo e do patrimônio líquido, o saldo de contas a pagar passou de 
1,9% em 31 de dezembro de 2016 para 1,2% em 31 de dezembro de 2017. Os Diretores da 
Companhia entendem que essa variação deveu-se principalmente a amortização no valor de 
R$50,0 milhões ocorrida em 2017, referente a aquisição de participação adicional de 4,5% no 
BarraShopping. 

Obrigações por aquisição de bens 

Obrigações por aquisição de bens apresentaram um acréscimo de 106,9%, passando de um saldo 
de R$28,9 milhões em 31 de dezembro de 2016 para um saldo de R$59,7 milhões em 31 de 
dezembro de 2017. Como percentual do total do passivo e do patrimônio líquido, o saldo de 
obrigações por aquisição de bens passou de 0,4% em 31 de dezembro de 2016 para 0,7% em 31 
de dezembro de 2017. Os Diretores da Companhia entendem que essa variação deveu-se 
principalmente ao efeito líquido da (i) adição de nova obrigação de R$47,5 milhões referente a 
parcelas da aquisição de participação no ParkShoppingBarigüi, (ii) da reclassificação de valores do 
passivo não circulante para o passivo circulante, em função das amortizações previstas para o ano 
de 2018, sendo parcialmente contrabalanceando pela (iii) amortização de obrigações por aquisição 
de bens ocorrida ao longo de 2017.  

Impostos e contribuições a recolher 

Impostos e contribuições a recolher apresentaram um decréscimo de 3,5%, passando de um saldo 
de R$39,4 milhões em 31 de dezembro de 2016 para um saldo de R$38,0 milhões em 31 de 
dezembro de 2017. Como percentual do total do passivo e do patrimônio líquido, o saldo de 
impostos e contribuições a recolher passou de 0,5% em 31 de dezembro de 2016 para 0,4% em 31 
de dezembro de 2017. Os Diretores da Companhia entendem que essa variação deveu-se 
principalmente a (i) decréscimo de R$10,0 milhões no saldo do imposto de renda e contribuição 
social a recolher, sendo contrabalanceado por (ii) aumento de R$9,1 milhões no saldo do imposto 
de renda retido na fonte sobre juros sobre capital próprio a recolher. 

Juros sobre capital próprio a pagar 
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Juros sobre capital próprio a pagar apresentou um acréscimo de 153,6%, passando de um saldo 
de R$81,3 milhões em 31 de dezembro de 2016 para um saldo de R$206,3 milhões em 31 de 
dezembro de 2017. Como percentual do total do passivo e do patrimônio líquido, o saldo de juros 
sobre capital próprio a pagar passou de 1,0% em 31 de dezembro de 2016 para 2,4% em 31 de 
dezembro de 2017. Os Diretores da Companhia entendem que essa variação deveu-se 
principalmente (i) as provisões de juros sobre capital próprio deliberadas em 2017, ocorridas nos 
meses de junho, setembro e dezembro de 2017, totalizando R$240,0 milhões (valor bruto), com 
pagamento realizado em janeiro de 2018, sendo superior (ii) à provisão de juros sobre capital 
próprio deliberada em 2016 de R$95,0 milhões (valor bruto), com pagamento realizado em maio de 
2017. 

Receitas diferidas 

Receitas diferidas apresentaram um decréscimo de 33,9%, passando de um saldo de R$33,3 
milhões em 31 de dezembro de 2016 para um saldo de R$22,0 milhões em 31 de dezembro de 
2017. Como percentual do total do passivo e do patrimônio líquido, o saldo de receitas diferidas 
passou de 0,4% em 31 de dezembro de 2016 para 0,3% em 31 de dezembro de 2017. Os Diretores 
da Companhia entendem que essa variação deveu-se principalmente (i) à apropriação da receita 
de cessão de direitos, linearmente e ao longo do prazo do contrato de locação, sendo parcialmente 
contrabalanceada pela (iii) reclassificação de valores do passivo não circulante para o passivo 
circulante das operações inauguradas a serem apropriadas em 2018. 

Passivo não circulante 

O passivo não circulante apresentou um decréscimo de 1,3%, passando de um saldo de R$2.781,1 
milhões em 31 de dezembro de 2016 para um saldo de R$2.744,7 milhões em 31 de dezembro de 
2017. Como percentual do total do passivo e do patrimônio líquido, o passivo não circulante passou 
de 35,0% em 31 de dezembro de 2016 para 31,8% em 31 de dezembro de 2017. Os Diretores da 
Companhia destacam como principais variações dentro do passivo não circulante (i) o decréscimo 
de R$327,5 milhões no saldo de empréstimos e financiamentos, contrabalanceado parcialmente 
pelo (ii) aumento de R$293,9 milhões no saldo de debêntures.  

Empréstimos e financiamentos 

Empréstimos e financiamentos apresentaram um decréscimo de 18,1%, passando de um saldo de 
R$1.812,9 milhões em 31 de dezembro de 2016 para um saldo de R$1.485,4 milhões em 31 de 
dezembro de 2017. Como percentual do total do passivo e do patrimônio líquido, o saldo de 
empréstimos e financiamentos passou de 22,8% em 31 de dezembro de 2016 para 17,2% em 31 
de dezembro de 2017. Os Diretores da Companhia entendem que essa variação deveu-se 
principalmente à (i) amortização antecipada de cédula de crédito bancário no valor de R$300,0 
milhões em junho de 2017, e (ii) reclassificação de saldos do passivo não circulante para passivo 
circulante dadas as amortizações previstas para 2018, parcialmente contrabalanceada por (iii) 
liberação de R$80,2 milhões em recursos de financiamentos em 2017 para desenvolvimento de 
projetos, e (iv) reclassificação de R$100,0 milhões do passivo circulante para o passivo não 
circulante devido a prorrogação do prazo de pagamento de uma cédula de crédito bancário ocorrida 
em julho de 2017.  

Obrigações por aquisição de bens 

Obrigações por aquisição de bens apresentaram um decréscimo de 66,9%, passando de um saldo 
de R$11,9 milhões em 31 de dezembro de 2016 para um saldo de R$4,0 milhões em 31 de 
dezembro de 2017. Como percentual do total do passivo e do patrimônio líquido, o saldo de 
obrigações por aquisição de bens passou de 0,2% em 31 de dezembro de 2016 para 0,1% em 31 
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de dezembro de 2017. Os Diretores da Companhia entendem que essa variação deveu-se 
principalmente à reclassificação do passivo não circulante para passivo circulante dada as 
amortizações previstas para o ano de 2018. 

Debêntures 

O montante de debêntures a pagar apresentou um aumento de 42,7%, passando de um saldo de 
R$688,6 milhões em 31 de dezembro de 2016 para um saldo de R$982,5 milhões em 31 de 
dezembro de 2017. Em termos percentuais do total do passivo e do patrimônio líquido, o saldo do 
principal de debêntures a pagar representava 8,7% em 31 de dezembro de 2016 comparado a 
11,4% em 31 de dezembro de 2017. Os Diretores da Companhia entendem que essa variação 
deveu-se principalmente a quinta emissão para distribuição privada primária de debêntures, com 
principal no valor de R$300,0 milhões, concluída em junho de 2017.  

Provisão para riscos 

Provisão para riscos apresentou um decréscimo de 2,1%, passando de um saldo de R$13,2 milhões 
em 31 de dezembro de 2016 para um saldo de R$12,9 milhões em 31 de dezembro de 2017. Como 
percentual do total do passivo e do patrimônio líquido, o saldo de provisões para risco passou de 
0,2% em 31 de dezembro de 2016 para 0,1% em 31 de dezembro de 2017. Os Diretores da 
Companhia entendem que essa variação deveu-se principalmente (i) a baixa de R$1,3 milhão em 
processos envolvendo a cobrança de PIS e COFINS e (ii) ao efeito líquido da adição de provisões 
para riscos de processos trabalhistas de R$1,4 milhão, sendo contrabalanceado por baixas de 
processos trabalhistas de R$0,6 milhão. 

Imposto de renda e contribuição social diferidos 

Imposto de renda e contribuição social diferidos apresentaram um aumento de 3,1%, passando de 
um saldo de R$176,1 milhões em 31 de dezembro de 2016 para um saldo de R$181,5 milhões em 
31 de dezembro de 2017. Como percentual do total do passivo e do patrimônio líquido, o saldo de 
imposto de renda e contribuição social diferidos passou de 2,2% em 31 de dezembro de 2016 para 
2,1% em 31 de dezembro de 2017. Os Diretores da Companhia entendem que essa variação 
deveu-se principalmente (i) ao aumento da base do crédito do passivo fiscal diferido em decorrência 
da utilização de diferentes taxas de depreciação entre a base contábil e a fiscal, conforme previstos 
na legislação tributária e na Lei 12.973, de 13 de maio de 2014 e (ii) ao efeito do aumento da 
provisão para créditos de liquidação duvidosa, de R$30,8 milhões em 2016 para R$42,7 milhões 
em 2017. 

Receitas diferidas 

Receitas diferidas apresentaram um decréscimo de 40,3%, passando de um saldo de R$71,0 
milhões em 31 de dezembro de 2016 para um saldo de R$42,4 milhões em 31 de dezembro de 
2017. Como percentual do total do passivo e do patrimônio líquido, o saldo de receitas diferidas 
passou de 0,9% em 31 de dezembro de 2016 para 0,5% em 31 de dezembro de 2017. Os Diretores 
da Companhia entendem que essa variação deveu-se principalmente (i) à reclassificação de 
valores do passivo não circulante para o passivo circulante de acordo com os prazos dos contratos 
de locação atrelados, sendo parcialmente contrabalanceado por (ii) receitas de cessão de direitos 
contratadas no período. 

Patrimônio Líquido 

O patrimônio líquido apresentou um aumento de 16,7%, passando de R$4.456,4 milhões em 31 de 
dezembro de 2016 para R$5.200,3 milhões em 31 de dezembro de 2017. Como percentual do total 
do passivo e patrimônio líquido, o patrimônio líquido passou de 56,0% em 31 de dezembro de 2016 
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para um percentual de 60,2% observado em 31 de dezembro de 2017. Os Diretores da Companhia 
entendem que essa variação deveu-se principalmente (i) ao aumento do capital social em R$600,0 
milhões em decorrência da emissão de novas ações em 2017 e (ii) ao aumento de R$130,1 milhões 
na conta de reservas de lucros, resultado do lucro líquido do período de R$368,5 milhões, 
parcialmente compensada pela provisão de Juros sobre Capital Próprio no valor bruto de R$240,0 
milhões no mesmo período. 

 
Análise comparativa do Balanço Patrimonial Consolid ado de 31 de dezembro de 2016 e 31 
de dezembro de 2015 

Ativos circulantes 

O saldo do ativo circulante apresentou um aumento de 14,2%, passando de um saldo de R$786,4 
milhões em 31 de dezembro de 2015 para um saldo de R$897,9 milhões em 31 de dezembro de 
2016. Como percentual do ativo total, o ativo circulante passou de 11,2% em 31 de dezembro de 
2015 para 11,3% em 31 de dezembro de 2016. Os Diretores da Companhia destacam como 
principais variações dentro do ativo circulante o aumento de R$148,4 milhões em aplicações 
financeiras, o crescimento de R$30,2 milhões no contas a receber, sendo parcialmente 
compensado pelo decréscimo de R$53,4 milhões em caixa e equivalentes de caixa. As principais 
variações dos ativos circulantes encontram-se detalhados a seguir. 

Caixa e equivalentes de caixa 

O caixa e equivalentes de caixa apresentaram um decréscimo de 33,6%, passando de um saldo de 
R$159,0 milhões em 31 de dezembro de 2015 para um saldo de R$105,6 milhões em 31 de 
dezembro de 2016. Como percentual do ativo total, o saldo de caixa e equivalentes de caixa passou 
de 2,3% em 31 de dezembro de 2015 para 1,3% em 31 de dezembro de 2016. Os Diretores da 
Companhia entendem que essa variação deveu-se principalmente (i) em função do caixa aplicado 
em propriedades para investimento, de R$895,9 milhões, e (ii) pela transferência de recursos de 
caixa e equivalentes de caixa para aplicações financeiras em 2016, sendo parcialmente 
compensado por (iii) fluxo de caixa positivo gerado pela captação de novos empréstimos de 
R$325,0 milhões e R$80,0 milhões em 2016, (iv) fluxo de caixa positivo gerado pela captação de 
R$300,0 milhões em debêntures em 2016, e (v) fluxo de caixa positivo gerado pelas liberações de 
recursos de um financiamento assinado em 2015 para a construção do ParkShoppingCanoas. 

Aplicações financeiras 

O saldo de aplicações financeiras apresentou um aumento de 69,6%, passando de um saldo de 
R$213,3 milhões em 31 de dezembro de 2015 para um saldo de R$361,7 milhões em 31 de 
dezembro de 2016. Como percentual do ativo total, o saldo de aplicações financeiras passou de 
3,0% em 31 de dezembro de 2015 para 4,5% em 31 de dezembro de 2016. Os Diretores da 
Companhia entendem que essa variação deveu-se principalmente pela transferência de recursos 
de caixa e equivalentes de caixa para aplicações financeiras ao longo de 2016. 

Contas a receber 

Contas a receber apresentou um acréscimo de 11,3%, passando de um saldo de R$267,1 milhões 
em 31 de dezembro de 2015 para um saldo de R$297,2 milhões em 31 de dezembro de 2016. 
Como percentual do ativo total, o saldo de contas a receber passou de 3,8% em 31 de dezembro 
de 2015 para 3,7% em 31 de dezembro de 2016. Os Diretores da Companhia entendem que essa 
variação dos saldos deveu-se à (i) aumento de área em função de expansões e aquisições de 
participações minoritárias, (ii) crescimento orgânico do portfólio, sendo parcialmente compensado 
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pelo (iii) aumento da provisão para créditos de liquidação duvidosa, dado o aumento da 
inadimplência bruta de aluguel, de 1,9% em 2015 para 3,5% em 2016. 

Terrenos e imóveis a comercializar 

Terrenos e imóveis a comercializar apresentaram um decréscimo de 34,9%, passando de um saldo 
de R$72,5 milhões em 31 de dezembro de 2015 para um saldo de R$47,2 milhões em 31 de 
dezembro de 2016. Como percentual do ativo total, o saldo de terrenos e imóveis a comercializar 
passou de 1,0% em 31 de dezembro de 2015 para 0,6% em 31 de dezembro de 2016. Os Diretores 
da Companhia entendem que essa variação deveu-se principalmente pela transferência de parte 
da torre Golden Tower (uma das torres do Morumbi Corporate) da conta terrenos e imóveis a 
comercializar para propriedades para investimento, em função da locação da área. O Morumbi 
Corporate terminou o ano com 96,2% da área locada, comparado a 91,4% em 2015. 

Contas a receber de partes relacionadas 

Contas a receber de partes relacionadas apresentou um aumento de 59,3%, passando de um saldo 
de R$3,9 milhões em 31 de dezembro de 2015 para um saldo de R$6,2 milhões em 31 de dezembro 
de 2016. Como percentual do ativo total, o saldo de contas a receber de partes relacionadas passou 
de 0,06% em 31 de dezembro de 2015 para 0,08% em 31 de dezembro de 2016. Os Diretores da 
Companhia entendem que essa variação deveu-se principalmente (i) pela concessão de novos 
empréstimos e adiantamentos diversos para atenderem a necessidades de capital de giro e fundo 
de promoção dos condomínios edilícios e associações dos shopping centers, respectivamente, e 
(ii) reclassificação do ativo não circulante para ativo circulante dadas as amortizações previstas 
para o ano de 2017. 

Impostos e contribuições sociais a compensar 

Os impostos e contribuições sociais a compensar apresentaram um decréscimo de 35,4%, 
passando de um saldo de R$10,1 milhões em 31 de dezembro de 2015 para um saldo de R$6,6 
milhões em 31 de dezembro de 2016. Como percentual do ativo total, o saldo dos impostos e 
contribuições sociais a compensar passou de 0,14% em 31 de dezembro de 2015 para 0,08% em 
31 de dezembro de 2016. Os Diretores da Companhia esclarecem essa variação deveu-se 
principalmente ao aumento do passivo de impostos e contribuições sociais em 31 de dezembro de 
2016 em comparação com dezembro de 2015, devido a (i) em 31 de dezembro de 2015 os passivos 
de imposto de renda e contribuições sociais estavam zerados em razão da deliberação de juros 
sobre capital próprio, comparado a (ii) 31 de dezembro de 2016, quando ocorreu o reconhecimento 
de R$13,2 milhões a pagar desses mesmos tributos. 

Adiantamentos diversos 

Adiantamentos diversos apresentou um aumento de 144,2%, passando de um saldo de R$8,1 
milhões em 31 de dezembro de 2015 para um saldo de R$19,7 milhões em 31 de dezembro de 
2016. Como percentual do ativo total, o saldo de adiantamentos diversos passou de 0,1% em 31 
de dezembro de 2015 para 0,3% em 31 de dezembro de 2016. Os Diretores da Companhia 
entendem que essa variação deveu-se principalmente a compra de potencial construtivo para 
projetos futuros da Companhia. 

Custos diferidos 

Custos diferidos apresentaram um aumento de 8,7%, passando de um saldo de R$30,7 milhões 
em 31 de dezembro de 2015 para um saldo de R$33,4 milhões em 31 de dezembro de 2016. Como 
percentual do ativo total, o saldo de custos diferidos manteve-se em 0,4% em 31 de dezembro de 
2015 e em 31 de dezembro de 2016. Os Diretores da Companhia entendem que essa variação 
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deveu-se principalmente pelos (i) custos referentes às operações de luvas invertidas, (ii) 
reclassificação de valores do ativo não circulante para o ativo circulante, e (iii) novos custos de 
corretagem sendo contrabalanceada pela (iv) apropriação de custos de corretagem dos contratos 
de cessão de direitos, linearmente e ao longo do prazo do contrato de locação, e (v) reclassificação 
de adiantamentos para obras, os quais foram reclassificados da conta adiantamentos diversos para 
custos diferidos após o início da operação do lojista.  

Ativo não circulante 

O ativo não circulante apresentou um aumento de 13,3%, passando de um saldo de R$6.227,8 
milhões em 31 de dezembro de 2015 para um saldo de R$7.056,5 milhões em 31 de dezembro de 
2016. Como percentual do ativo total, o ativo não circulante passou de 88,8% em 31 de dezembro 
de 2015 para 88,7% em 31 de dezembro de 2016. Os Diretores da Companhia destacam como 
principais variações dentro do ativo não circulante o aumento de R$818,5 milhões em propriedades 
para investimento e o aumento de R$35,0 milhões em terrenos e imóveis a comercializar.  

Contas a receber  

Contas a receber apresentaram um decréscimo de 15,1%, passando de um saldo de R$135,4 
milhões em 31 de dezembro de 2015 para um saldo de R$115,0 milhões em 31 de dezembro de 
2016. Como percentual do ativo total, o saldo de contas a receber passou de 1,9% em 31 de 
dezembro de 2015 para 1,4% em 31 de dezembro de 2016. Os Diretores da Companhia entendem 
que essa variação deveu-se principalmente à reclassificação de carteiras de recebíveis de venda 
de imóveis de ativo não circulante em 31 de dezembro de 2015, para ativo circulante em 31 de 
dezembro de 2016, referentes aos empreendimentos imobiliários para venda localizados no 
complexo BarraShoppingSul entregues em 2015. 

Terrenos e imóveis a comercializar 

Terrenos e imóveis a comercializar apresentaram um aumento de 16,5%, passando de um saldo 
de R$212,2 milhões em 31 de dezembro de 2015 para um saldo de R$247,1 milhões em 31 de 
dezembro de 2016. Como percentual do ativo total, o saldo de terrenos e imóveis a comercializar 
passou de 3,0% em 31 de dezembro de 2015 para 3,1% em 31 de dezembro de 2016. Os Diretores 
da Companhia entendem que essa variação deveu-se principalmente a (i) investimentos em 
projetos a serem lançados e (ii) distratos de contratos imobiliários ocorridos no ano. 

Contas a receber de partes relacionadas 

Contas a receber de partes relacionadas apresentaram um decréscimo de 14,6%, passando de um 
saldo de R$12,7 milhões em 31 de dezembro de 2015 para um saldo de R$10,8 milhões em 31 de 
dezembro de 2016. Como percentual do ativo total, o saldo de contas a receber de partes 
relacionadas passou de 0,18% em 31 de dezembro de 2015 para 0,14% em 31 de dezembro de 
2016. Os Diretores da Companhia entendem que essa variação deveu-se principalmente a (i) 
concessão de novos empréstimos e adiantamentos diversos para atenderem a necessidades de 
capital de giro dos condomínios edilícios e associações dos shopping centers, contrabalanceada 
por (ii) reclassificação do ativo não circulante para ativo circulante dadas as amortizações previstas 
para o ano de 2017. 

Depósitos judiciais 

A linha de depósitos judiciais apresentou um aumento de 41,9%, passando de um saldo de R$12,5 
milhões em 31 de dezembro de 2015 para um saldo de R$17,8 milhões em 31 de dezembro de 
2016. Como percentual do ativo total, o saldo de depósitos judiciais passou de 0,18% em 31 de 
dezembro de 2015 para 0,22% em 31 de dezembro de 2016. Os Diretores da Companhia entendem 
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que essa variação deveu-se principalmente ao maior volume de adições de depósitos cíveis e 
trabalhistas em 2016 que totalizaram R$5,7 milhões, comparado a baixas de R$0,5 milhão. 

Custos diferidos 

Custos diferidos apresentaram uma redução de 2,0%, passando de um saldo de R$77,4 milhões 
em 31 de dezembro de 2015 para um saldo de R$75,8 milhões em 31 de dezembro de 2016. Como 
percentual do total do passivo e do patrimônio líquido, o saldo de custos diferidos passou de 1,1% 
em 31 de dezembro de 2015 para 1,0% em 31 de dezembro de 2016. Os Diretores da Companhia 
entendem que essa variação deveu-se principalmente (i) a novos custos referentes às operações 
de luvas invertidas, sendo contrabalanceado pela (ii) reclassificação de valores do ativo não 
circulante para o ativo circulante. 

Propriedades para investimento 

Propriedades para investimento apresentaram um aumento de 15,6%, passando de um saldo de 
R$5.230,7 milhões em 31 de dezembro de 2015 para um saldo de R$6.049,2 milhões em 31 de 
dezembro de 2016. Como percentual do ativo total, o saldo de propriedades para investimento 
passou de 74,6% em 31 de dezembro de 2015 para 76,1% em 31 de dezembro de 2016. Os 
Diretores da Companhia entendem que essa variação deveu-se aos aumentos de participação de 
14,8% no BarraShopping e de 8,0% no MorumbiShopping, ocorridos no quarto trimestre de 2016 e 
ao volume de investimentos, em sua maior parte, em obras do ParkShoppingCanoas, totalizando 
R$945,9 milhões em adições em propriedade para investimento, sendo parcialmente 
contrabalanceado pelo impacto da depreciação de propriedades para investimento no período, de 
R$145,0 milhões. 

Passivo circulante 

O passivo circulante apresentou um acréscimo de 32,7%, passando de um saldo de R$540,3 
milhões em 31 de dezembro de 2015 para um saldo de R$717,0 milhões em 31 de dezembro de 
2016. Como percentual do total do passivo e do patrimônio líquido, o passivo circulante passou de 
7,7% em 31 de dezembro de 2015 e para 9,0% em 31 de dezembro de 2016. Os Diretores da 
Companhia destacam como a principal variação dentro do passivo circulante (i) o aumento de 
R$203,8 milhões em empréstimos e financiamentos, (ii) o acréscimo de R$59,7 milhões em contas 
a pagar, sendo parcialmente compensada por (iii) o decréscimo de R$34,4 milhões da conta juros 
sobre capital próprio a pagar e (iv) o decréscimo de R$24,1 milhões no saldo de obrigações por 
aquisição de bens. 

Empréstimos e financiamentos 

Empréstimos e financiamentos apresentaram um aumento de 123,5%, passando de um saldo de 
R$165,0 milhões em 31 de dezembro de 2015 para um saldo de R$368,8 milhões em 31 de 
dezembro de 2016. Como percentual do total do passivo e do patrimônio líquido, o saldo de 
empréstimos e financiamentos passou de 2,4% em 31 de dezembro de 2015 para 4,6% em 31 de 
dezembro de 2016. Os Diretores da Companhia entendem que essa variação deveu-se 
principalmente a (i) reclassificação de valores do passivo não circulante para o passivo circulante, 
em função das amortizações previstas para o ano de 2017, e (ii) ao novo empréstimo de R$80,0 
milhões feito pela Companhia durante o quarto trimestre de 2016 com vencimento em 2017. 

Contas a pagar 

Contas a pagar apresentou um aumento de 67,9%, passando de um saldo de R$87,9 milhões em 
31 de dezembro de 2015 para um saldo de R$147,5 milhões em 31 de dezembro de 2016. Como 
percentual do total do passivo e do patrimônio líquido, o saldo de contas a pagar passou de 1,3% 
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em 31 de dezembro de 2015 para 1,9% em 31 de dezembro de 2016. Os Diretores da Companhia 
entendem que essa variação deveu-se principalmente a (i) saldo a pagar no valor de R$50,0 
milhões decorrente da aquisição de participação adicional de 4,5% no BarraShopping, e (ii) ao 
aumento do saldo a pagar de obrigações trabalhistas. 

Obrigações por aquisição de bens 

Obrigações por aquisição de bens apresentaram um decréscimo de 45,5%, passando de um saldo 
de R$53,0 milhões em 31 de dezembro de 2015 para um saldo de R$28,9 milhões em 31 de 
dezembro de 2016. Como percentual do total do passivo e do patrimônio líquido, o saldo de 
obrigações por aquisição de bens passou de 0,8% em 31 de dezembro de 2015 para 0,4% em 31 
de dezembro de 2016. Os Diretores da Companhia entendem que essa variação deveu-se 
principalmente ao efeito líquido (i) da amortização de obrigações por aquisição de bens ocorrida ao 
longo de 2016, composta principalmente pela amortização do terreno adquirido em 2015 no bairro 
de Jacarepaguá, além de potencial construtivo na Barra da Tijuca, ambos localizados no Rio de 
Janeiro, sendo parcialmente contrabalanceando pela (ii) reclassificação de valores do passivo não 
circulante para o passivo circulante, em função das amortizações previstas para o ano de 2017. 

Impostos e contribuições a recolher 

Impostos e contribuições a recolher apresentaram um decréscimo de 16,2%, passando de um saldo 
de R$47,0 milhões em 31 de dezembro de 2015 para um saldo de R$39,4 milhões em 31 de 
dezembro de 2016. Como percentual do total do passivo e do patrimônio líquido, o saldo de 
impostos e contribuições a recolher passou de 0,7% em 31 de dezembro de 2015 para 0,5% em 31 
de dezembro de 2016. Os Diretores da Companhia entendem que essa variação deveu-se 
principalmente a redução no saldo do imposto de renda retido na fonte sobre juros sobre capital 
próprio a recolher no valor de R$19,2 milhões. 

Juros sobre capital próprio a pagar 

Juros sobre capital próprio a pagar apresentou um decréscimo de 29,7%, passando de um saldo 
de R$115,8 milhões em 31 de dezembro de 2015 para um saldo de R$81,3 milhões em 31 de 
dezembro de 2016. Como percentual do total do passivo e do patrimônio líquido, o saldo de juros 
sobre capital próprio a pagar passou de 1,7% em 31 de dezembro de 2015 para 1,0% em 31 de 
dezembro de 2016. Os Diretores da Companhia entendem que essa variação deveu-se 
principalmente (i) à provisão do anúncio de juros sobre capital próprio referente ao ano de 2016, 
ocorrida no mês de junho de 2016, de R$95,0 milhões (valor bruto) a ser realizado até 31 de maio 
de 2017, (ii) sendo inferior à segunda provisão de juros sobre capital próprio referente ao ano de 
2015, ocorrida no mês de dezembro de 2015, de R$135,0 milhões (valor bruto), com pagamento 
realizado em maio de 2016. 

Receitas diferidas 

Receitas diferidas apresentaram um decréscimo de 36,1%, passando de um saldo de R$52,2 
milhões em 31 de dezembro de 2015 para um saldo de R$33,3 milhões em 31 de dezembro de 
2016. Como percentual do total do passivo e do patrimônio líquido, o saldo de receitas diferidas 
passou de 0,7% em 31 de dezembro de 2015 para 0,4% em 31 de dezembro de 2016. Os Diretores 
da Companhia entendem que essa variação deveu-se principalmente (i) à apropriação da receita 
de cessão de direitos, linearmente e ao longo do prazo do contrato de locação, sendo parcialmente 
contrabalanceada pela (iii) reclassificação de valores do passivo não circulante para o passivo 
circulante das operações inauguradas a serem apropriadas em 2017. 

Passivo não circulante 
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O passivo não circulante apresentou um aumento de 21,6%, passando de um saldo de R$2.286,6 
milhões em 31 de dezembro de 2015 para um saldo de R$2.781,1 milhões em 31 de dezembro de 
2016. Como percentual do total do passivo e do patrimônio líquido, o passivo não circulante passou 
de 32,6% em 31 de dezembro de 2015 para 35,0% em 31 de dezembro de 2016. Os Diretores da 
Companhia destacam como principais variações dentro do passivo não circulante (i) aumento de 
R$290,4 milhões em debêntures e (ii) aumento de R$215,1 milhões no saldo de empréstimos e 
financiamentos, contrabalanceado parcialmente pelo (vi) decréscimo de R$28,1 milhões no saldo 
de obrigações por aquisição de bens.  

Empréstimos e financiamentos 

Empréstimos e financiamentos apresentaram um aumento de 13,5%, passando de um saldo de 
R$1.597,8 milhões em 31 de dezembro de 2015 para um saldo de R$1.812,9 milhões em 31 de 
dezembro de 2016. Como percentual do total do passivo e do patrimônio líquido, o saldo de 
empréstimos e financiamentos se manteve em 22,8% em 31 de dezembro de 2015 e 2016. Os 
Diretores da Companhia entendem que essa variação deveu-se principalmente à (i) liberação de 
recursos de financiamentos em 2016 para desenvolvimento de projetos, (ii) captação de um novo 
empréstimo no valor de R$325,0 milhões em setembro de 2016, parcialmente contrabalanceada 
por (iii) reclassificação do passivo não circulante para passivo circulante dadas as amortizações 
previstas para 2017. 

Obrigações por aquisição de bens 

Obrigações por aquisição de bens apresentaram um decréscimo de 70,1%, passando de um saldo 
de R$40,0 milhões em 31 de dezembro de 2015 para um saldo de R$12,0 milhões em 31 de 
dezembro de 2016. Como percentual do total do passivo e do patrimônio líquido, o saldo de 
obrigações por aquisição de bens passou de 0,6% em 31 de dezembro de 2015 para 0,2% em 31 
de dezembro de 2016. Os Diretores da Companhia entendem que essa variação deveu-se 
principalmente à reclassificação do passivo não circulante para passivo circulante dadas as 
amortizações previstas para o ano de 2017. 

Debêntures 

O montante de debêntures a pagar apresentou um aumento de 72,9%, passando de um saldo de 
R$398,2 milhões em 31 de dezembro de 2015 para um saldo de R$688,6 milhões em 31 de 
dezembro de 2016. Em termos percentuais do total do passivo e do patrimônio líquido, o saldo do 
principal de debêntures a pagar representava 5,7% em 31 de dezembro de 2015 comparado a 8,7% 
em 31 de dezembro de 2016. Os Diretores da Companhia entendem que essa variação deveu-se 
principalmente a quarta emissão para distribuição privada primária de debêntures, com principal no 
valor de R$300,0 milhões, concluída em dezembro de 2016.  

Provisão para riscos 

Provisão para riscos apresentou um aumento de 42,2%, passando de um saldo de R$9,3 milhões 
em 31 de dezembro de 2015 para um saldo de R$13,2 milhões em 31 de dezembro de 2016. Como 
percentual do total do passivo e do patrimônio líquido, o saldo de provisões para risco passou de 
0,1% em 31 de dezembro de 2015 para 0,2% em 31 de dezembro de 2016. Os Diretores da 
Companhia entendem que essa variação deveu-se principalmente a adição de provisões para 
riscos de processos cíveis e trabalhistas de R$8,0 milhões, sendo contrabalanceado por baixas de 
R$4,2 milhões. 

Imposto de renda e contribuição social diferidos 
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Imposto de renda e contribuição social diferidos apresentaram um aumento de 5,2%, passando de 
um saldo de R$167,4 milhões em 31 de dezembro de 2015 para um saldo de R$176,1 milhões em 
31 de dezembro de 2016. Como percentual do total do passivo e do patrimônio líquido, o saldo de 
imposto de renda e contribuição social diferidos passou de 2,4% em 31 de dezembro de 2015 para 
2,2% em 31 de dezembro de 2016. Os Diretores da Companhia entendem que essa variação 
deveu-se principalmente (i) ao aumento da base do crédito do passivo fiscal diferido em decorrência 
da utilização de diferentes taxas de depreciação entre a base contábil e a fiscal, conforme previstos 
na legislação tributária e na Lei 12.973, de 13 de maio de 2014 e (ii) ao aumento da provisão para 
créditos de liquidação duvidosa, dado o aumento da inadimplência bruta de aluguel, de 1,9% em 
2015 para 3,5% em 2016. 

Receitas diferidas 

Receitas diferidas apresentaram um decréscimo de 3,0%, passando de um saldo de R$73,2 
milhões em 31 de dezembro de 2015 para um saldo de R$71,0 milhões em 31 de dezembro de 
2016. Como percentual do total do passivo e do patrimônio líquido, o saldo de receitas diferidas 
passou de 1,0% em 31 de dezembro de 2015 para 0,9% em 31 de dezembro de 2016. Os Diretores 
da Companhia entendem que essa variação deveu-se principalmente (i) à reclassificação de 
valores do passivo não circulante para o passivo circulante de acordo com os prazos dos contratos 
de locação atrelados, sendo parcialmente contrabalanceado por (ii) receitas de cessão de direitos 
contratadas no período. 

Patrimônio Líquido 

O patrimônio líquido apresentou um aumento de 6,4%, passando de R$4.187,4 milhões em 31 de 
dezembro de 2015 para R$4.456,4 milhões em 31 de dezembro de 2016. Como percentual do total 
do passivo e patrimônio líquido, o patrimônio líquido passou de 59,7% em 31 de dezembro de 2015 
para um percentual de 56,0% observado em 31 de dezembro de 2016. Os Diretores da Companhia 
entendem que essa variação deveu-se principalmente ao aumento de R$216,5 milhões na conta 
de reserva de lucro, resultado do lucro líquido do período de R$311,8 milhões, parcialmente 
compensada pela provisão de Juros sobre Capital Próprio no valor bruto de R$95,0 milhões no 
mesmo período. 
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Demonstrações de Resultados Consolidadas - Exercíci os sociais findos em 31 de dezembro 
de 2017, 2016 e 2015  

Exercício social findo em 31 de dezembro de  

2017 AV 2016 AV 2015 AV 2017 x 
2016 

2016 x 
2015 

(em milhares de R$, exceto %) 

Receita operacional bruta das 
vendas e  serviços prestados  1.283.835 111,0% 1.236.173 111,4% 1.183.277 111,1% 3,9% 4,5% 

Locação 987.189 85,4% 909.723 82,0% 852.033 80,0% 8,5% 6,8% 

Estacionamentos 185.420 16,0% 187.163 16,9% 173.929 16,3% (0,9%) 7,6% 

Serviços 100.635 8,7% 120.087 10,8% 110.476 10,4% (16,2%) 8,7% 

Cessão de direitos 5.448 0,5% 12.398 1,1% 23.308 2,2% (56,1%) (46,8%) 

Venda de imóveis (712) (0,1%) (724) (0,1%) 18.859 1,8% (1,7%) (103,8%) 

Outras 5.855 0,5% 7.526 0,7% 4.672 0,4% (22,2%) 61,1% 

 

Impostos e contribuições sobre 
vendas e serviços prestados 

(127.456) (11,0%) (126.223) (11,4%) (118.247) (11,1%) 1,0% 6,7% 

Receita operacional líquida  1.156.379 100,0% 1.109.950 100,0% 1.065.030 100,0% 4,2% 4,2% 

Custos dos serviços prestados e 
imóveis vendidos 

(273.321) (23,6%) (261.064) (23,5%) (241.257) (22,7%) 4,7% 8,2% 

Lucro bruto  883.058 76,4% 848.886 76,5% 823.773 77,3% 4,0% 3,0% 

 

Receitas (despesas) operacionais  (247.377) (21,4%) (194.644) (17,5%) (196.211) (18,4%) 27,1% (0,8%) 

Despesas administrativas – Sede (130.317) (11,3%) (136.259) (12,3%) (124.497) (11,7%) (4,4%) 9,4% 

Despesas administrativas – 
Propriedades 

(30.940) (2,7%) (27.359) (2,5%) (26.408) (2,5%) 13,1% 3,6% 

Despesas com projetos para locação (21.168) (1,8%) (11.147) (1,0%) (14.796) (1,4%) 89,9% (24,7%) 

Despesas com projetos para venda (5.818) (0,5%) (2.626) (0,2%) (4.204) (0,4%) 121,6% (37,5%) 

Despesas de remuneração baseada 
em opções de ações 

(44.852) (3,9%) (13.585) (1,2%) (12.794) (1,2%) 230,2% 6,2% 

Resultado de equivalência 
patrimonial 5.952 0,5% 5.501 0,5% 7.730 0,7% 8,2% (28,8%) 

Depreciações e amortizações (12.911) (1,1%) (11.581) (1,0%) (11.783) (1,1%) 11,5% (1,7%) 

Outras receitas (despesas) 
operacionais, líquidas (7.323) (0,6%) 2.412 0,2% (9.459) (0,9%) (403,6%) (125,5%) 

Lucro operacional antes do 
resultado  financeiro  

635.681 55,0% 654.242 58,9% 627.562 58,9% (2,8%) 4,3% 

Resultado financeiro líquido (197.057) (17,0%) (211.927) (19,1%) (185.031) (17,4%) (7,0%) 14,5% 

Lucro antes do imposto de renda e 
da contribuição social  438.624 37,9% 442.315 39,8% 442.531 41,6% (0,8%) (0,05%) 

 

Imposto de renda e contribuição 
social correntes 

(67.938)  (5,9%)  (119.931)  (10,8%)  (71.336)  (6,7%)  (43,4%)  68,1%  

Imposto de renda e contribuição 
social diferidos 

(2.150)  (0,2%)  (10.582)  (1,0%)  (9.236)  (0,9%)  (79,7%)  14,6%  

Lucro líquido do exercício  368.536  31,9%  311.802  28,1%  361.959  34,0%  18,2%  (13,9%)  

  Lucro líquido atribuível a: 

Proprietários da controladora 369.401 31,9% 311.941 28,1% 362.185 34,0% 18,4% (13,9%) 

Participação de não controladores (865) (0,1%) (139) (0,0%) (226) (0,0%) 522,3% (38,5%) 

  

PÁGINA: 223 de 436

Formulário de Referência - 2018 - MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. Versão : 4



10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais

Análise comparativa das Demonstrações de Resultado Consolidadas dos exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2017 e 2016 

Receita operacional bruta das vendas e serviços pre stados 

A receita operacional bruta das vendas e serviços prestados apresentou um aumento de 3,9% no 
exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, passando de R$1.236,2 milhões em 2016 para 
R$1.283,8 milhões em 2017. Os Diretores da Companhia explicam abaixo os principais fatores que 
causaram a variação: 

Receita de locação 

A receita de locação, incluindo o efeito da linearidade, aumentou 8,5% no exercício social findo em 
31 de dezembro de 2017, passando de R$909,7 milhões em 2016 para R$987,2 milhões em 2017. 
Este desempenho foi impulsionado pela inauguração do 19º shopping center da Companhia, o 
ParkShoppingCanoas, pelas aquisições de participações no BarraShopping, MorumbiShopping e 
ParkShoppingBarigüi, pelo crescimento orgânico de shopping centers consolidados, pela adição de 
novas áreas nos shopping centers e pelo aumento do percentual de área locada do complexo de 
torres comerciais Morumbi Corporate. Desconsiderando os efeitos da linearidade, que foi negativa 
em 2016 e 2017, o crescimento da receita de locação seria de 8,4%. 

• Novo shopping center: 

A Companhia entregou no último trimestre de 2017 o seu 19º shopping center, o 
ParkShoppingCanoas, localizado na cidade de Canoas, estado do Rio Grande do Sul. O 
shopping center possui 48,7 mil m² de ABL e a Companhia tem participação de 80,0%. 

• Aquisição de participação em shopping center:  

Durante o primeiro trimestre de 2017, a Companhia adquiriu 9,3% de participação adicional 
no ParkShoppingBarigüi. Além do crescimento orgânico do shopping center, a aquisição 
contribuiu para o crescimento de 18,3% da receita de locação em 2017. Além disso, ao final 
de 2016, a Companhia adquiriu participações de 14,8% no BarraShopping e de 8,0% no 
MorumbiShopping, que impulsionaram, junto com o crescimento orgânico dos ativos, o 
crescimento da receita de locação em 17,6% e 15,0% respectivamente. 

• Crescimento orgânico do nosso portfólio: 

Alguns dos shopping centers do nosso portfólio se destacaram em 2017 em termos de 
receita, como o Shopping Vila Olímpia, cuja receita de locação cresceu 10,5% e o 
JundiaíShopping, cuja receita de locação cresceu 10,0% em comparação a 2016. O 
crescimento orgânico é resultado principalmente de trocas de mix de lojistas, reajustes 
contratuais e renovações de contratos. 

• Expansões: 

A Companhia desenvolveu novas áreas no RibeirãoShopping, no Pátio Savassi e no 
VillageMall em 2017, que adicionaram 9,3 mil m² de ABL própria. 

• Morumbi Corporate: 

O Morumbi Corporate, complexo com duas torres de escritórios localizado em frente ao 
MorumbiShopping, contribuiu com R$93,8 milhões para a receita de locação em 2017, 
comparado a R$83,8 milhões em 2016. O complexo alcançou 98,1% da área locada em 31 
de dezembro de 2017. 
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A tabela abaixo demonstra, conforme resumido acima, a variação das nossas receitas de locação 
por shopping center e torres corporativas para locação.  

Receita de Locação (R$ mil)  2017 2016 Var.% 

BH Shopping 86.742 84.775 2,3% 

RibeirãoShopping 50.311 49.032 2,6% 

BarraShopping 147.755 125.676 17,6% 

MorumbiShopping 136.921 119.084 15,0% 

ParkShopping 58.989 56.916 3,6% 

DiamondMall 47.454 46.155 2,8% 

New York City Center 9.468 8.796 7,6% 

Shopping AnáliaFranco 29.877 27.761 7,6% 

ParkShoppingBarigüi 65.524 55.401 18,3% 

Pátio Savassi 32.270 31.879 1,2% 

Shopping Santa Úrsula 1.648 1.744 (5,5%) 

BarraShoppingSul 56.173 57.537 (2,4%) 

Shopping Vila Olímpia 20.534 18.575 10,5% 

ParkShoppingSãoCaetano 46.168 44.877 2,9% 

JundiaíShopping 33.258 30.222 10,0% 

ParkShoppingCampoGrande 35.569 35.038 1,5% 

VillageMall 33.085 34.485 (4,1%) 

ParkShopping Canoas 2.997 - NA 

Morumbi Corporate 93.832 83.831 11,9% 

ParkShopping Corporate 1.511 1.544 (2,1%) 

Subtotal  990.086 913.328 8,4% 

Efeito da linearidade (2.897) (3.605) (19,6%) 

Total  987.189 909.723 8,5% 

Receita de serviços 

A receita de serviços apresentou queda de 16,2% no exercício social findo em 31 de dezembro de 
2017, passando de R$120,1 milhões em 2016 para R$100,6 milhões em 2017. Os Diretores da 
Companhia entendem que essa variação deveu-se principalmente (i) ao aumento de participação 
da Companhia em ativos como BarraShopping, MorumbiShopping e ParkShoppingBarigüi, que 
reduz a taxa de administração e corretagem desses ativos, (ii) a uma receita com taxa de serviço 
não recorrente no primeiro trimestre de 2016 e (iii) receitas não recorrentes relacionada à gestão 
de eventos de marketing durante 2016. Essas duas receitas não-recorrentes não se repetiram em 
2017. 

Receita de estacionamento 

A receita de estacionamento reduziu 0,9% no exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, 
passando de R$187,2 milhões em 2016 para R$185,4 milhões em 2017. Nenhum shopping center 
teve reajuste nas tarifas de estacionamento em 2017. 

Receita de cessão de direitos 

A receita de cessão de direitos apresentou decréscimo de 56,1% no exercício social findo em 31 
de dezembro de 2017, passando de R$12,4 milhões em 2016 para R$5,4 milhões em 2017. Os 
Diretores da Companhia entendem que essa variação deveu-se principalmente a uma menor 
contribuição do ParkShoppingSãoCaetano e da expansão gourmet do ParkShopping, que 
completaram cinco anos de operação em novembro de 2016, além dos três shopping centers 
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inaugurados em 2012, que completaram cinco anos de operação ao longo de 2017. A receita de 
cessão de direitos é reconhecida inicialmente no saldo de receitas diferidas no passivo circulante e 
não circulante, sendo o saldo reconhecido como receita de cessão de direitos linearmente ao longo 
da vigência do contrato de locação, após a abertura da operação. 

Receita de venda de imóveis 

A receita de venda de imóveis apresentou decréscimo de 1,7% no exercício social findo em 31 de 
dezembro de 2017, se mantendo com um resultado negativo de R$0,7 milhão em 2016 e 2017. Os 
Diretores da Companhia entendem que essa variação deveu-se distratos contratuais no ano, que 
criou reversões na receita de venda de imóveis. 

Impostos e contribuições sobre vendas e serviços prestados 

Impostos e contribuições sobre vendas e serviços prestados apresentou um aumento de 1,0% no 
exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, passando de R$126,2 milhões em 2016 para 
R$127,5 milhões em 2017. Os Diretores da Companhia entendem que essa variação deveu-se 
principalmente aos aumentos nas receitas de locação no exercício social findo em 31 de dezembro 
de 2017, comparado ao mesmo período do ano anterior.  

Custos operacionais 

Custos dos serviços prestados e imóveis vendidos 

Custos dos serviços prestados e imóveis vendidos apresentaram aumento de 4,7% no exercício 
social findo em 31 de dezembro de 2017, passando de R$261,1 milhões em 2016 para R$273,3 
milhões em 2017. Os Diretores da Companhia entendem que essa variação deveu-se 
principalmente (i) pelo aumento em custos com depreciação, sendo parcialmente contrabalanceado 
(ii) pela queda em custos com shopping center, detalhados a seguir: 

• Custo dos imóveis vendidos 

Os custos dos imóveis vendidos apresentaram aumento de 209,4% no exercício social findo 
em 31 de dezembro de 2017, passando de uma reversão positiva de R$2,0 milhões em 
2016 para uma reversão positiva de R$6,3 milhões em 2017. Os Diretores da Companhia 
entendem que essa variação deveu-se principalmente a distratos contratuais ocorridos em 
2017. 

• Depreciações e amortizações de ativos operacionais 

Depreciações e amortizações apresentaram aumento de 16,9% no exercício social findo 
em 31 de dezembro de 2017, passando de R$145,0 milhões em 2016 para R$169,5 
milhões em 2017. Como percentual da receita operacional líquida, depreciações e 
amortizações apresentaram aumento, passando de 13,1% em 2016 para 14,7% em 2017. 
Os Diretores da Companhia entendem que essa variação no valor de depreciações e 
amortizações deveu-se principalmente ao maior valor do saldo de propriedades para 
investimento em 2017, o qual estava R$265,4 milhões acima do saldo de propriedades para 
investimento em 31 de dezembro de 2016, em decorrência do volume de adições de 
investimentos serem maior que os valores de reduções de depreciação no período. 

• Custos operacionais de shopping centers 

Os custos operacionais de shopping centers apresentaram decréscimo de 6,7% no 
exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, passando de R$118,1 milhões em 2016 
para R$110,2 milhões em 2017. Como percentual da receita operacional líquida, custos 
operacionais de shopping centers passaram de 10,6% em 2016 para 9,5% em 2017. Os 
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Diretores da Companhia entendem que essa variação deveu-se principalmente a menores 
custos com estacionamento, reduzindo de R$16,3 milhões em 31 de dezembro de 2016 
para R$7,3 milhões em 31 de dezembro de 2017. 

Despesas operacionais 

Despesas administrativas - sede 

As despesas administrativas com a sede diminuíram 4,4% no exercício social findo em 31 de 
dezembro de 2017, passando de R$136,3 milhões em 2016 para R$130,3 milhões em 2017. Os 
Diretores da Companhia entendem que essa variação deveu-se principalmente pela queda nas 
despesas de marketing e de serviços de terceiros. Como percentual da receita operacional líquida, 
as despesas administrativas com a sede passaram de 12,3% em 2016 para 11,3% em 2017, dado 
o acréscimo de 4,2% da receita operacional líquida em 2017, aliado a queda das despesas 
mencionada acima. 

Despesas administrativas – propriedades 

As despesas administrativas com propriedades apresentaram aumento de 13,1% no exercício 
social findo em 31 de dezembro de 2017, passando de R$27,4 milhões em 2016 para R$30,9 
milhões em 2017. Como percentual da receita operacional líquida, despesas administrativas com 
propriedades passaram de 2,5% em 2016 para 2,7% em 2017. Os Diretores da Companhia 
entendem que essa variação deveu-se principalmente à (i) aumento nas despesas com marketing, 
sendo parcialmente compensada pela (ii) redução de despesas com as torres de escritórios para 
locação incorridas pelo empreendedor, em função do aumento da ocupação das torres.  

Despesas com projetos para locação 

As despesas com projetos para locação apresentaram aumento de 89,9% no exercício social findo 
em 31 de dezembro de 2017, passando de R$11,1 milhões em 2016 para R$21,2 milhões em 2017. 
Como percentual da receita operacional líquida, despesas com projetos para locação passaram de 
1,0% em 2016 para 1,8% em 2017. Os Diretores da Companhia entendem que essa variação 
deveu-se principalmente a (i) eventos de marketing e despesas com a inauguração do 
ParkShopping Canoas, com a Expansão II do Pátio Savassi e com a primeira fase da Expansão I 
do VillageMall, (ii) o início das obras do ParkShopping Jacarepaguá, e (iii) despesas com outros 
projetos de expansão em desenvolvimento. 

Despesas com projetos para venda 

As despesas com projetos para venda aumentaram 121,6% no exercício social findo em 31 de 
dezembro de 2017, passando de R$2,6 milhões em 2016 para R$5,8 milhões em 2017. Como 
percentual da receita operacional líquida, as despesas com projetos para venda aumentaram, 
passando de 0,2% em 2016 para 0,5% em 2017. Os Diretores da Companhia entendem que essa 
variação deveu-se principalmente por taxas de corretagem e IPTU do banco de terrenos da 
Companhia. 

Despesas de remuneração baseada em opções de ações  

As despesas de remuneração baseada em opções de ações aumentaram 230,2% no exercício 
social findo em 31 de dezembro de 2017, passando de R$13,6 milhões em 2016 para R$44,9 
milhões em 2017. Como percentual da receita operacional líquida, as despesas de remuneração 
baseada em opções de ações passaram de 1,2% em 2016 para 3,9% em 2017. Os Diretores da 
Companhia entendem que essa variação deveu-se principalmente ao impacto do aumento do preço 
da ação no período (+R$11,52) na avaliação do valor justo dos Programas de Remuneração 
Baseados na Variação do Valor das Ações (Phantom Stock Options). 
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Depreciações e amortizações (sede) 

A linha de depreciações e amortizações apresentou aumento de 11,5% no exercício social findo 
em 31 de dezembro de 2017, passando de R$11,6 milhões em 2016 para R$12,9 milhões em 2017. 
Em percentual da receita operacional líquida, depreciações e amortizações passaram de 1,0% em 
2016 para 1,1% em 2017. 

Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 

A linha de outras receitas (despesas) operacionais, líquidas, apresentou uma despesa de R$7,3 
milhões no exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, comparada à uma receita de R$2,4 
milhões em 2016. Como percentual da receita operacional líquida, outras receitas (despesas) 
operacionais, líquidas, passaram de uma receita equivalente a 0,2% da receita operacional líquida 
em 2016, para uma despesa equivalente a 0,6% em 2017. Os Diretores da Companhia entendem 
que essa variação deveu-se principalmente (i) pelo impacto positivo decorrente de um ganho de 
R$9,4 milhões relacionados a proventos recebidos pela Companhia com a resolução de uma ação 
judicial, (ii) pelo impacto negativo da provisão de uma perda de R$4,5 milhões referente a possíveis 
perdas com distratos de contratos de venda de imóveis, ambas em 2016, e (iii) por gastos com 
consultorias estratégicas em 2017. 

Resultado financeiro líquido 

Resultado financeiro líquido apresentou saldo negativo, com uma queda de 7,0% no exercício social 
findo em 31 de dezembro de 2017 comparado ao mesmo período de 2016, passando de um saldo 
negativo de R$211,9 milhões em 2016 para um saldo negativo de R$197,1 milhões em 2017. Os 
Diretores da Companhia entendem que essa variação deveu-se principalmente (i) aos maiores 
rendimentos sobre aplicações financeiras, resultado do aumento do saldo de caixa e equivalentes 
de caixa e aplicações financeiras no exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, de um 
saldo de R$467,4 milhões em 2016 para R$896,0 milhões em 2017, e (ii) um menor saldo de 
endividamento total, de R$2.923,1 milhões em 2016 para R$2.797,4 milhões em 2017, composto 
por empréstimos e financiamentos, obrigações por aquisição de bens e debêntures. 

Lucro líquido do período 

Em razão dos motivos acima descritos, o lucro líquido do período apresentou um aumento de 18,2% 
no exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, passando de R$311,8 milhões em 2016 para 
R$368,5 milhões em 2017. Os Diretores da Companhia entendem que essa variação deveu-se 
principalmente (i) ao aumento da receita operacional líquida, impulsionada principalmente pelo 
aumento de 8,5% na receita de locação (incluindo a linearidade), (ii) da queda das despesas 
administrativas – sede e do custo de shopping center, (iii) pela redução do resultado financeiro 
líquido e (iv) pela redução do imposto de renda e contribuição social. Como percentual da receita 
operacional líquida, o lucro líquido do período apresentou crescimento, passando de 28,1% em 
2016 para 31,9% em 2017. 

 

Análise comparativa das Demonstrações de Resultado Consolidadas dos exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2016 e 2015 

Receita operacional bruta das vendas e serviços pre stados 

A receita operacional bruta das vendas e serviços prestados apresentou um aumento de 4,5% no 
exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, passando de R$1.183,3 milhões em 2015 para 
R$1.236,2 milhões em 2016. Os Diretores da Companhia explicam abaixo os principais fatores que 
causaram a variação: 
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Receita de locação 

A receita de locação, incluindo o efeito da linearidade, aumentou 6,8% no exercício social findo em 
31 de dezembro de 2016, passando de R$852,0 milhões em 2015 para R$909,7 milhões em 2016. 
Este desempenho foi impulsionado pelas aquisições de participações feitas no BarraShopping e 
MorumbiShopping durante o segundo semestre de 2016, pelo crescimento orgânico de shopping 
centers consolidados, pela adição de novas áreas nos shopping centers e pelo aumento do 
percentual de área locada do complexo de torres comerciais Morumbi Corporate. Desconsiderando 
os efeitos da linearidade, que foi negativa em 2016, o crescimento da receita de locação seria de 
7,9%. 

• Aquisição de participações em nossos shopping centers 

Durante o segundo semestre de 2016, a Companhia adquiriu 14,8% de participação 
adicional no BarraShopping e 8,0% no MorumbiShopping, dois dos mais rentáveis do 
portfólio. Além do crescimento orgânico de ambos os shopping centers, as aquisições 
contribuíram para o crescimento da receita de locação de 21,2% e 10,5% no ano, 
respectivamente. 

• Crescimento orgânico do nosso portfólio: 

Alguns dos shopping centers do nosso portfólio se destacaram no exercício social findo em 
31 de dezembro de 2016 em termos de receita, como o New York City Center, cuja receita 
de locação cresceu 12,3% e o DiamondMall, cuja receita de locação cresceu 8,0% em 
comparação a 2015. O crescimento orgânico é resultado principalmente de trocas de mix 
de lojistas, reajustes contratuais e renovações de contratos. 

A Companhia possui um portfólio homogêneo, com os cinco maiores shopping centers em 
vendas/m² apresentando uma taxa de ocupação média de 98,9% em 2016, 131 pontos 
base maior do que a média do portfólio. Em contrapartida, a redução da taxa de ocupação 
média do Shopping Santa Úrsula, de 94,1% em 2015 para 90,6% em 2016 contribuiu para 
a redução de 18,9% da receita de locação do shopping center em 2016 em comparação a 
2015. A troca de mix de lojistas efetuada no JundiaíShopping e no VillageMall também 
gerou uma redução de receita de locação de 7,0% e 2,4% em 2016 em comparação a 2015 
respectivamente, decorrente de vacâncias temporárias e fase de obras dos novos lojistas. 

• Expansões: 

A Companhia desenvolveu novas áreas no Pátio Savassi (expansão I), cuja receita de 
locação cresceu 9,2% em 2016. 

• Morumbi Corporate: 

O Morumbi Corporate, complexo com duas torres de escritórios localizado em frente ao 
MorumbiShopping, contribuiu com R$83,8 milhões para a receita de locação em 2016, 
comparado a R$65,7 milhões em 2015. O complexo alcançou 96,2% da área locada em 31 
de dezembro de 2016. 

A tabela abaixo demonstra, conforme resumido acima, a variação das nossas receitas de locação 
por shopping center e torres corporativas para locação.  

Receita de Locação (R$ mil)  2016 2015 Var.% 

BH Shopping 84.775 81.380 4,2% 

RibeirãoShopping 49.032 49.461 (0,9%) 

BarraShopping 125.676 103.706 21,2% 
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Receita de Locação (R$ mil)  2016 2015 Var.% 

MorumbiShopping 119.084 107.801 10,5% 

ParkShopping 56.916 53.724 5,9% 

DiamondMall 46.155 42.752 8,0% 

New York City Center 8.796 7.833 12,3% 

Shopping AnáliaFranco 27.761 26.680 4,1% 

ParkShoppingBarigüi 55.401 52.891 4,7% 

Pátio Savassi 31.879 29.183 9,2% 

Shopping Santa Úrsula 1.744 2.151 (18,9%) 

BarraShoppingSul 57.537 57.369 0,3% 

Shopping Vila Olímpia 18.575 19.451 (4,5%) 

ParkShoppingSãoCaetano 44.877 42.914 4,6% 

JundiaíShopping 30.222 32.496 (7,0%) 

ParkShoppingCampoGrande 35.038 34.013 3,0% 

VillageMall 34.485 35.343 (2,4%) 

Morumbi Corporate 83.831 65.681 27,6% 

ParkShopping Corporate 1.544 717 115,3% 

Subtotal  913.328 845.546 8,0% 

Efeito da linearidade (3.605) 6.487 (155,6%) 

Total  909.723 852.033 6,8% 

Receita de serviços 

A receita de serviços apresentou aumento de 8,7% no exercício social findo em 31 de dezembro 
de 2016, passando de R$110,5 milhões em 2015 para R$120,1 milhões em 2016. Os Diretores da 
Companhia entendem que essa variação deveu-se principalmente (i) ao aumento da receita com 
taxas de administração dos shopping centers em operação, como resultado do aumento da ABL e 
da receita operacional líquida em 2016, (ii) a uma receita com taxa de serviço não recorrente no 
primeiro trimestre de 2016 e (iii) receitas não recorrentes relacionada à gestão de eventos de 
marketing durante 2016. 

Receita de estacionamento 

A receita de estacionamento aumentou 7,6% no exercício social findo em 31 de dezembro de 
2016, passando de R$173,9 milhões em 2015 para R$187,2 milhões em 2016, beneficiada 
principalmente pelo (i) aumento do número de vagas no ParkShoppingBarigüi, (ii) aumento de 
tarifas, e (iii) aumento do tempo de permanência dos clientes nos shopping centers. 

Receita de cessão de direitos 

A receita de cessão de direitos apresentou decréscimo de 46,8% no exercício social findo em 31 
de dezembro de 2016, passando de R$23,3 milhões em 2015 para R$12,4 milhões em 2016. Os 
Diretores da Companhia entendem que essa variação deveu-se principalmente a uma menor 
contribuição da quinta expansão do BH Shopping e da segunda expansão do ParkShoppingBarigüi, 
uma vez que ambas completaram cinco anos de operação em setembro de 2015. A receita de 
cessão de direitos é reconhecida inicialmente no saldo de receitas diferidas no passivo circulante e 
não circulante, sendo o saldo reconhecido como receita de cessão de direitos linearmente ao longo 
da vigência do contrato de locação, após a abertura da operação. 

Receita de venda de imóveis 

A receita de venda de imóveis apresentou decréscimo de 103,8% no exercício social findo em 31 
de dezembro de 2016, passando de R$18,9 milhões em 2015 para um resultado negativo de R$0,7 
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milhão em 2016. Os Diretores da Companhia entendem que essa variação deveu-se principalmente 
(i) ao menor reconhecimento de receitas em razão da entrega dos projetos Diamond Tower e 
Résidence Du Lac em 2015, e (ii) a decisão da Companhia de não lançar novos projetos imobiliários 
para venda no ano de 2015 e 2016, e (iii) distratos contratuais em 2016. Essa combinação criou 
reversões na receita de venda de imóveis. 

Impostos e contribuições sobre vendas e serviços prestados 

Impostos e contribuições sobre vendas e serviços prestados apresentou um aumento de 6,7% no 
exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, passando de R$118,2 milhões em 2015 para 
R$126,2 milhões em 2016. Os Diretores da Companhia entendem que essa variação deveu-se 
principalmente aos aumentos nas receitas de locação, estacionamento e serviços no exercício 
social findo em 31 de dezembro de 2016, comparado ao mesmo período do ano anterior.  

Custos operacionais 

Custos dos serviços prestados e imóveis vendidos 

Custos dos serviços prestados e imóveis vendidos apresentaram aumento de 8,2% no exercício 
social findo em 31 de dezembro de 2016, passando de R$241,3 milhões em 2015 para R$261,1 
milhões em 2016. Os Diretores da Companhia entendem que essa variação deveu-se 
principalmente (i) pelo aumento em custos operacionais de shopping centers, sendo parcialmente 
contrabalanceado (ii) pelo decréscimo no reconhecimento de custo dos imóveis vendidos, em linha 
com a entrega dos projetos em 2015, detalhados a seguir: 

• Custo dos imóveis vendidos 

Os custos dos imóveis vendidos apresentaram decréscimo de 110,8% no exercício social 
findo em 31 de dezembro de 2016, passando de R$19,0 milhões em 2015 para uma 
reversão positiva de R$2,0 milhões em 2016. Os Diretores da Companhia entendem que 
essa variação deveu-se principalmente pela redução no reconhecimento de custos com os 
projetos Diamond Tower e Résidence Du Lac, ambos entregues em 2015, combinado com 
distratos contratuais ocorridos em 2016. 

• Depreciações e amortizações de ativos operacionais 

Depreciações e amortizações apresentaram aumento de 2,1% no exercício social findo em 
31 de dezembro de 2016, passando de R$142,1 milhões em 2015 para R$145,0 milhões 
em 2016. Como percentual da receita operacional líquida, depreciações e amortizações 
apresentaram redução, passando de 13,3% em 2015 para 13,1% em 2016. Os Diretores 
da Companhia entendem que essa variação no valor de depreciações e amortizações 
deveu-se principalmente ao maior valor do saldo de propriedades para investimento em 
2016, o qual estava R$818,5 milhões acima do saldo de propriedades para investimento 
em 31 de dezembro de 2015, em decorrência do volume de adições de investimentos ser 
maior que os valor de reduções de depreciação no período. 

• Custos operacionais de shopping centers 

Os custos operacionais de shopping centers apresentaram aumento de 47,2% no exercício 
social findo em 31 de dezembro de 2016, passando de R$80,2 milhões em 2015 para 
R$118,1 milhões em 2016. Como percentual da receita operacional líquida, custos 
operacionais de shopping centers passaram de 7,5% em 2015 para 10,6% em 2016. Os 
Diretores da Companhia entendem que essa variação deveu-se principalmente (i) a 
maiores provisões relacionadas a inadimplência, e (ii) maiores custos com vacâncias 
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temporárias devido às trocas de lojas nos últimos meses, e (iii) aos aumentos de 
participação no BarraShopping e MorumbiShopping. 

Despesas operacionais 

Despesas administrativas - sede 

As despesas administrativas com a sede aumentaram 9,4% no exercício social findo em 31 de 
dezembro de 2016, passando de R$124,5 milhões em 2015 para R$136,3 milhões em 2016. Os 
Diretores da Companhia entendem que essa variação deveu-se principalmente ao efeito de uma 
reversão de provisão relacionada um processo na esfera civil, no valor de R$6,2 milhões ocorrida 
em 2015, a qual beneficiou a conta de despesas administrativas com a sede no mesmo período, 
além do impacto da folha dos funcionários (4,0%) e de despesas de marketing em 2016. Como 
percentual da receita operacional líquida, as despesas administrativas com a sede passaram de 
11,7% em 2015 para 12,3% em 2016, dado o acréscimo de 4,2% da receita operacional líquida em 
2016, comparado ao acréscimo de 9,4% nas despesas administrativas com a sede no mesmo 
período. 

Despesas administrativas – propriedades 

As despesas administrativas com shopping apresentaram aumento de 3,6% no exercício social 
findo em 31 de dezembro de 2016, passando de R$26,4 milhões em 2015 para R$27,4 milhões em 
2016. Como percentual da receita operacional líquida, despesas administrativas com shopping 
caíram, passando de 2,48% em 2015 para 2,46% em 2016. Os Diretores da Companhia entendem 
que a baixa variação em despesas administrativas com shopping deveu-se principalmente à (i) 
aumento nas despesas com estacionamento, sendo parcialmente compensada pela (ii) redução de 
despesas com as torres de escritórios para locação incorridas pelo empreendedor, em função do 
aumento da ocupação das torres.  

Despesas com projetos para locação 

As despesas com projetos para locação apresentaram redução de 24,7% no exercício social findo 
em 31 de dezembro de 2016, passando de R$14,8 milhões em 2015 para R$11,1 milhões em 2016. 
Como percentual da receita operacional líquida, despesas com projetos para locação passaram de 
1,4% em 2015 para 1,0% em 2016. Os Diretores da Companhia entendem que essa variação 
deveu-se principalmente (i) a maiores despesas em 2015, relacionadas ao lançamento do 
ParkShoppingCanoas em junho de 2015, comparado (ii) ao menor volume de despesas em 2016, 
o qual inclui despesas com a inauguração do Centro Médico BarraShopping em abril de 2016. 

Despesas com projetos para venda 

As despesas com projetos para venda diminuíram 37,5% no exercício social findo em 31 de 
dezembro de 2016, passando de R$4,2 milhões em 2015 para R$2,6 milhões em 2016. Como 
percentual da receita operacional líquida, as despesas com projetos para venda diminuíram, 
passando de 0,4% em 2015 para 0,2% em 2016. Os Diretores da Companhia entendem que essa 
variação deveu-se principalmente à redução dos investimentos em marketing e corretagem de 
projetos para venda em 2016, em decorrência da entrega dos projetos Diamond Tower e Résidence 
Du Lac em 2015, e não ter ocorrido nenhum lançamento subsequente no período. 

Despesas de remuneração baseada em opções de ações  

As despesas de remuneração baseada em opções de ações aumentaram 6,2% no exercício social 
findo em 31 de dezembro de 2016, passando de R$12,8 milhões em 2015 para R$13,6 milhões em 
2016. Como percentual da receita operacional líquida, as despesas de remuneração baseada em 
opções de ações passaram de 1,20% em 2015 para 1,22% em 2016. Os Diretores da Companhia 

PÁGINA: 232 de 436

Formulário de Referência - 2018 - MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. Versão : 4



10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais

entendem que essa variação deveu-se principalmente ao impacto do aumento do preço da ação no 
período na avaliação do valor justo dos Programas de Remuneração Baseados na Variação do 
Valor das Ações (Phantom Stock Options). 

Depreciações e amortizações (sede) 

A linha de depreciações e amortizações apresentou redução de 1,7% no exercício social findo em 
31 de dezembro de 2016, passando de R$11,8 milhões em 2015 para R$11,6 milhões em 2016. 
Em percentual da receita operacional líquida, depreciações e amortizações diminuíram, passando 
de 1,1% em 2015 para 1,0% em 2016. Os Diretores da Companhia entendem que essa variação 
deveu-se principalmente a imobilizados que deixaram de ser depreciados em 2016, em virtude do 
fim de sua vida útil. 

Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 

A linha de outras receitas (despesas) operacionais, líquidas, apresentou uma receita de R$2,4 
milhões no exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, comparada à uma despesa de R$9,5 
milhões em 2015. Como percentual da receita operacional líquida, outras receitas (despesas) 
operacionais, líquidas, passaram de uma despesa equivalente a 0,9% da receita operacional líquida 
em 2015, para uma receita equivalente a 0,2% em 2016. Os Diretores da Companhia entendem 
que essa receita de R$2,4 milhões em 2016 deveu-se principalmente (i) pelo impacto positivo de 
decorrente de um ganho de R$9,4 milhões relacionados a proventos recebidos pela Companhia 
com a resolução de uma ação judicial, e (ii) pelo impacto negativo da provisão de uma perda de 
R$4,5 milhões referente a possíveis perdas com distratos de contratos de venda de imóveis. 

Resultado financeiro líquido 

Resultado financeiro líquido apresentou saldo negativo, com um aumento de 14,5% no exercício 
social findo em 31 de dezembro de 2016 comparado ao mesmo período de 2015, passando de um 
saldo negativo de R$185,0 milhões em 2015 para um saldo negativo de R$211,9 milhões em 2016. 
Os Diretores da Companhia entendem que essa variação deveu-se principalmente às maiores 
despesas financeiras, resultado do aumento do saldo nas contas de empréstimos e financiamentos 
e debêntures no exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, em decorrência de novas 
captações desde outubro de 2015 contrabalanceado pela redução da taxa básica de juros (SELIC), 
ocorrida no final de 2016. 

 

Lucro líquido do período 

Em razão dos motivos acima descritos, o lucro líquido do período apresentou uma redução de 
13,9% no exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, passando de R$362,0 milhões em 
2015 para R$311,8 milhões em 2016. Os Diretores da Companhia entendem que essa variação 
deveu-se principalmente ao efeito líquido (i) do aumento do imposto corrente dado uma menor 
distribuição de juros sobre capital próprio em 2016, (ii) da queda da receita de venda de imóveis, 
uma vez que no ambiente econômico de 2015 e 2016, a Companhia não identificou condições de 
mercado que possibilitasse novos lançamentos, (iii) do aumento das despesas financeiras no ano 
e (iv) do aumento das despesas administrativas – sede, parcialmente compensado pelo (v) aumento 
das receitas de locação e estacionamento, beneficiadas pelo crescimento orgânico e pelas 
aquisições de participações, além da evolução da locação do Morumbi Corporate em 2016, bem 
como aumento de tarifa e tempo de permanência nos estacionamentos, e pelo (ii) aumento da 
receita de serviços. Como percentual da receita operacional líquida, o lucro líquido do período 
apresentou decréscimo, passando de 34,0% em 2015 para 28,1% em 2016. 
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Fluxo de Caixa 
 Exercício social findo em 31 de 

dezembro de 
  

 
2017 2016 2015 

2017 x 
2016 

2016 x 2015 

(em milhares de R$, exceto %)           

Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades 
operacionais 714.820 650.914 656.113 9,8% (0,8%) 

Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de 
investimento 

(863.795) (1.045.885) (269.011) (17,4%) 288,8% 

Caixa líquido gerado pelas (aplicados nas) atividades de 
financiamento 

83.114 341.618 (399.028) (75,7%) NA 

Fluxo de caixa (65.861) (53.353) (11.926) 23,4% 347,4% 

Caixa e equivalentes de caixa no início do período 105.647 159.000 170.926 (33,6%) (7,0%) 

Caixa e equivalentes de caixa no final do período 39.786 105.647 159.000 (62,3%) (33,6%) 

 

Análise do fluxo de caixa no exercício social encer rado em 31 de dezembro de 2017 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, apresentamos uma redução de R$65,9 
milhões no saldo de caixa e equivalentes a caixa, decorrente de (i) um aumento de R$714,8 milhões 
no caixa gerado nas atividades operacionais, (ii) uma redução de R$863,8 milhões no caixa 
aplicado nas atividades de investimento, e (iii) um aumento de R$83,1 milhões no caixa gerado nas 
atividades de financiamento. 

Atividades Operacionais 

Em 2017, o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais apresentou aumento de 9,8%, ou 
R$63,9 milhões, saindo de R$650,9 milhões em 2016 para R$714,8 milhões em 2017, 
principalmente em decorrência (i) do aumento na geração devido a redução de R$56,0 milhões no 
saldo de contas a receber em 2017 e (ii) do aumento na geração devido a redução de R$60,0 
milhões em 31 de dezembro de 2016 para R$37,6 milhões em 31 de dezembro de 2017 no volume 
de recursos aplicados em obrigações pela aquisição de bens. 

Atividades de Investimento 

Em 2017, o caixa líquido aplicado nas atividades de investimento apresentou uma saída de caixa 
de R$863,8 milhões, composta principalmente de (i) adições em propriedades para investimento 
de R$361,9 milhões e (ii) adições de R$494,5 milhões em aplicações financeiras de curto prazo no 
mesmo período.  

Atividades de Financiamento 

Em 2017, o fluxo de caixa gerado nas atividades de financiamento apresentou uma entrada de 
caixa de R$83,1 milhões, composta principalmente de (i) aumento do capital social da Companhia 
por meio de subscrição privada, no montante de R$600,0 milhões, mediante a emissão de 
10.256.411 ações ordinárias ao preço de emissão de R$58,50 por ação e (ii) captação de 
empréstimos,  financiamentos e debentures de R$374,1 milhões, sendo parcialmente 
contrabalanceado, principalmente por (iii) pagamento do principal de empréstimos e financiamentos 
de R$538,7 milhões, (iv) pagamento de juros e encargos dos empréstimos, financiamentos e 
debêntures de R$281,7 milhões, e (v) pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio de 
R$81,3 milhões.  

Em 2017, as principais fontes de captação de empréstimos, financiamentos e debentures foram (i) 
a liberação de recursos para a construção do ParkShoppingCanoas no valor de R$80,2 milhões, 
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(ii) aumento de capital social no valor de R$600,0 milhões e (iii) recursos obtidos pela Companhia 
na quinta emissão para distribuição privada primária de debêntures, com recursos líquidos no valor 
de R$293,9 milhões, integralmente liberados em 2017. Após essa emissão, a dívida total indexada 
ao CDI ficou em 62,3% ao final de dezembro de 2017. Com a taxa SELIC diminuindo de 13,75% 
a.a. ao final de dezembro de 2016 para 7,0% a.a. ao final de dezembro de 2017, o custo médio 
ponderado da dívida da Companhia diminuiu de 13,18% a.a. para 8,24% a.a. 

 

Análise do fluxo de caixa no exercício social encer rado em 31 de dezembro de 2016 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, apresentamos uma redução de R$53,3 
milhões no saldo de caixa e equivalentes a caixa, decorrente de (i) um aumento de R$650,9 milhões 
no caixa gerado nas atividades operacionais, (ii) uma redução de R$1.045,9 milhões no caixa 
aplicado nas atividades de investimento, e (iii) um aumento de R$341,6 milhões no caixa gerado 
nas atividades de financiamento. 

Atividades Operacionais 

Em 2016, o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais apresentou queda de 0,8%, ou 
R$5,2 milhões, saindo de R$656,1 milhões em 2015 para R$650,9 milhões em 2016, principalmente 
em decorrência do aumento da inadimplência que afetou o saldo de contas a receber de R$402,5 
milhões em 31 de dezembro de 2015 para R$412,2 milhões em 31 de dezembro de 2016. 

Atividades de Investimento 

Em 2016, o caixa líquido aplicado nas atividades de investimento apresentou uma saída de caixa 
de R$1.045,9 milhões, composta principalmente de (i) adições em propriedades para investimento 
de R$895,9 milhões, sendo R$639,8 milhões em aquisições no quarto trimestre de 2016, e (ii) 
adições de R$148,4 milhões em aplicações financeiras de curto prazo no mesmo período.  

Atividades de Financiamento 

Em 2016, o fluxo de caixa gerado nas atividades de financiamento apresentou uma entrada de 
caixa de R$341,6 milhões, composta principalmente de (i) captação de empréstimos,  
financiamentos e debentures de R$810,5 milhões e (ii) redução do saldo de ações em tesouraria, 
no valor de R$45,2 milhões, sendo parcialmente contrabalanceado, principalmente por (iii) 
pagamento do principal de empréstimos e financiamentos de R$157,0 milhões, (iv) pagamento de 
juros e encargos dos empréstimos, financiamentos e debêntures de R$241,2 milhões, e (v) 
pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio de R$115,8 milhões.  

Em 2016, a principal fonte de captação de empréstimos, financiamentos e debentures foram (i) a 
assinatura de duas cédulas de crédito bancário (CCB) com o Banco Itaú BBA, nos valores de 
R$325,0 milhões e R$80,0 milhões, integralmente liberados em 2016, (ii) a liberação de recursos 
para a construção do ParkShoppingCanoas no valor de R$115,0 milhões, e (iii) e recursos obtidos 
pela Companhia na quarta emissão para distribuição privada primária de debêntures, com recursos 
líquidos no valor de R$290,0 milhões, integralmente liberados em 2016. Após essas emissões, a 
dívida total indexada ao CDI aumentou de 51,5% ao final de dezembro de 2015 para 62,7% ao final 
de dezembro de 2016. Com a taxa SELIC diminuindo de 14,25% a.a. ao final de setembro de 2016 
para 13,75% a.a. ao final de dezembro de 2016, o custo médio ponderado da dívida da Companhia 
diminuiu de 13,50% a.a. para 13,18% a.a., mantendo por três anos o custo da dívida abaixo da taxa 
Selic. 
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Análise do fluxo de caixa no exercício social encer rado em 31 de dezembro de 2015 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, apresentamos uma redução de R$11,9 
milhões no saldo de caixa e equivalentes a caixa, decorrente de (i) um aumento de R$656,1 milhões 
no caixa gerado nas atividades operacionais, (ii) uma redução de R$269,0 milhões no caixa 
aplicado nas atividades de investimento, e (iii) uma redução de R$399,0 milhões no caixa gerado 
nas atividades de financiamento. 

Atividades Operacionais 

Em 2015, o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais apresentou aumento de 16,6%, ou 
R$93,2 milhões, principalmente em decorrência do recebimento de parcelas das unidades vendidas 
nos projetos Résidence Du Lac e Diamond Tower, evidenciado pela queda de R$59,8 milhões da 
soma entre contas a receber e terrenos e imóveis a comercializar, de R$746,9 milhões em 2014 
para R$687,2 milhões em 2015. 

Atividades de Investimento 

Em 2015, o caixa líquido aplicado nas atividades de investimento apresentou uma saída de caixa 
de R$269,0 milhões, composta principalmente de (i) adições em propriedades para investimento 
de R$215,7 milhões aplicados em 2015 e (ii) aplicações financeiras de curto prazo em 2015, de 
R$58,3 milhões.  

Atividades de Financiamento 

Em 2015, o fluxo de caixa gerado nas atividades de financiamento apresentou uma saída de caixa 
de R$399,0 milhões, composta principalmente de (i) pagamento de empréstimos e financiamentos 
de R$178,8 milhões, (ii) pagamento de juros dos empréstimos e financiamentos de R$177,4 
milhões, (iii) pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio de R$182,9 milhões, sendo 
parcialmente contrabalanceado principalmente por (iv) captação de empréstimos e financiamentos 
com a liberação de R$220,8 milhões, sendo R$208,6 milhões o valor líquido de juros capitalizados 
de R$12,2 milhões. 

Em 2015, a principal fonte de captação de empréstimos e financiamentos foram (i) a assinatura de 
uma cédula de crédito bancário (CCB) de R$150,0 milhões com o Banco do Brasil, integralmente 
liberado em 2015, e (ii) a assinatura de um contrato para a construção do ParkShoppingCanoas no 
valor de R$280,0 milhões, dos quais R$70,8 milhões foram liberados em 2015. 
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(a) resultados das operações da Companhia 

(i) descrição de quaisquer componentes importantes da receita 

Nossas principais receitas são provenientes das atividades de desenvolvimento, gestão e 
propriedade de shopping centers e do desenvolvimento de projetos imobiliários multiúso para venda 
e/ou locação no entorno dos shopping centers da Companhia. 

Os Diretores da Companhia entendem que a sua principal receita operacional nos exercícios sociais 
findos em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015, resume-se a receita de locação. Nos exercícios 
sociais findos em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015, a receita de locação totalizou e R$987,2 
milhões, R$909,7 milhões e R$852,0 milhões, respectivamente.  

A tabela abaixo demonstra a contribuição de cada atividade para o total de nossa receita 
consolidada nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2015, 2016 e 2017, com 
análise vertical referente ao percentual da receita operacional líquida: 

 Exercício social findo em 31 de dezembro de 

 2017 AV 2016 AV 2015 AV 2017 x 2016 2016 x 2015 

(em milhares de reais) 

Receita operacional bruta das 
vendas e serviços prestados 

1.283.835 111,0% 1.236.173 111,4% 1.183.277 111,1% 3,9% 4,5% 

Locação 987.189 85,4% 909.723 82,0% 852.033 80,0% 8,5% 6,8% 

Estacionamentos 185.420 16,0% 187.163 16,9% 173.929 16,3% (0,9%) 7,6% 

Serviços 120.087 10,4% 120.087 10,8% 110.476 10,4% (16,2%) 8,7% 

Cessão de direitos 5.448 0,5% 12.398 1,1% 23.308 2,2% (56,1%) (46,8%) 

Venda de imóveis (712) (0,1%) (724) (0,1%) 18.859 1,8% (1,8%) (103,8%) 

Outras 5.855 0,5% 7.526 0,7% 4.672 0,4% (22,2%) 61,1% 

         

Impostos e contribuições sobre 
vendas e serviços prestados 

(127.456) (11,0%) (126.223) (11,4%) (118.247) (11,1%) 1,0% 6,7% 

Receita operacional líquida 1.156.379 100,0% 1.109. 950 100,0% 1.065.030 100,0% 4,2% 4,2% 

 

Shopping Centers e Torres Comerciais 

No segmento de shopping centers e torres comerciais, nossas receitas são provenientes 
principalmente de: 

• receita de locação de shopping centers: locação de lojas e espaços nos shopping centers 
por meio de contratos de locação sendo em sua maioria indexados ao IGP-DI, com termo 
padrão de cinco anos, nos quais o valor do aluguel é calculado a partir do maior entre (a) 
um aluguel mínimo, em valores de mercado, e/ou (b) um aluguel calculado pela aplicação 
de um percentual sobre o total das vendas do lojista. Há ainda, na maioria dos contratos, a 
cobrança de um décimo-terceiro aluguel no mês de dezembro. Nossa receita de locação 
compreende também a locação de quiosques e espaços nos corredores e nos 
estacionamentos dos shopping centers para exposição de mídia e merchandising; 

• receita de locação de torres comerciais: locação de escritórios e lajes corporativas nos 
empreendimentos imobiliários para locação, por meio de contratos indexados ao IGP-M, 
com termo padrão de cinco ou mais anos. 

• cessão de direitos: o valor pago pelo lojista, líquido de luvas invertidas, pelo direito de 
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usufruir da estrutura técnica/comercial do shopping center, pela vigência da locação de sua 
loja; e 

• estacionamento: cobrança de taxa pela utilização do estacionamento de veículos nos 
shopping centers e torres comerciais para locação. 

Imobiliário 

No segmento de incorporação de imóveis comerciais e residenciais, nossas receitas são 
provenientes da comercialização das unidades. 

Gestão e outros 

Nossas receitas oriundas da prestação de serviços a shopping centers são provenientes 
principalmente de: 

• taxa de transferência, cobrada com base no aluguel mensal da loja quando prestado o 
serviço de assessoria de corretagem imobiliária para as partes interessadas; 

• taxa de administração dos shopping centers paga pelos proprietários do shopping center, 
calculada em sua maioria através de um percentual que incide sobre o resultado 
operacional líquido do empreendimento; 

• taxa de administração dos shopping centers para os condôminos, incluindo (i) taxa do 
condomínio edilício, calculada como um percentual do total das despesas condominiais; e 
(ii) taxa da associação dos lojistas, calculada como um percentual do total das despesas 
com fundo de promoção. O fundo de promoção é um fundo constituído pelas associações 
dos lojistas dos shopping centers e que tem por objetivo custear as despesas de 
promoções, publicidades e marketing nos empreendimentos. 

• taxas de locação/corretagem cobradas dos proprietários, sendo um percentual do contrato 
de aluguel, cessão de direitos, quiosques e merchandising e imóveis negociados. 

(ii) fatores que afetaram materialmente os resultad os operacionais 

De acordo com os Diretores da Companhia, os fatores que afetaram materialmente seus resultados 
operacionais podem ser assim resumidos: 

2017  

• Novo shopping center: a Companhia entregou no último trimestre de 2017 o seu 19º 
shopping center, o ParkShoppingCanoas, localizado na cidade de Canoas, estado do Rio 
Grande do Sul. O shopping center possui 48,7 mil m² de ABL e a Companhia tem 
participação de 80,0%; 

• Aquisição de participação em shopping center: durante o primeiro trimestre de 2017, a 
Companhia adquiriu 9,3% de participação adicional no ParkShoppingBarigüi. Além do 
crescimento orgânico do shopping center, a aquisição contribuiu para o crescimento da 
receita de locação de 18,3% no ano. A participação da Companhia no shopping center 
aumentou de 84,0% para 93,3%. Além disso, no final de 2016, a Companhia adquiriu 
participações adicionais no BarraShopping e no MorumbiShopping, elevando a fatia da 
Companhia no BarraShopping de 51,1% para 65,8% e no MorumbiShopping de 65,8% para 
73,7%. 

• Consolidação e crescimento orgânico do nosso portfólio: alguns dos shopping centers do 
nosso portfólio se destacaram em 2017 em termos de receita, como o Shopping Vila 
Olímpia, cuja receita de locação cresceu 10,5% e o JundiaíShopping, cuja receita de 
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locação cresceu 10,0% em comparação a 2016. 

• Morumbi Corporate: a evolução do processo de locação contribuiu com R$10,0 milhões 
adicionais à receita de locação, além do fim da carência de alguns contratos. O Morumbi 
Corporate registrou 98,1% da área locada em 31 de dezembro de 2017. 

• Investimentos em novos projetos: a entrega de projetos em 2017 e o investimentos em 
projetos futuros levaram a despesas com projetos para locação no valor de R$21,2 milhões 
em 2017, destinados a eventos de marketing e despesas com a inauguração do 
ParkShopping Canoas, com a Expansão II do Pátio Savassi e com a primeira fase da 
Expansão I do VillageMall, ao início das obras do ParkShopping Jacarepaguá e a 
investimentos em outros projetos de expansão em desenvolvimento. 

• Aumento de 230,2% nas despesas de remuneração baseada em opções de ações devido 
ao impacto do aumento do preço da ação no período na avaliação do valor justo dos 
Programas de Remuneração Baseados na Variação do Valor das Ações (Phantom Stock 
Options).  

2016  

• Aquisição de participações: os aumentos de participação no BarraShopping e no 
MorumbiShopping contribuíram para um crescimento na receita de locação de 21,2% e 
10,5%, respectivamente. No 4T16, a participação no BarraShopping foi elevada de 51,1% 
para 65,8% e no MorumbiShopping foi elevada de 65,8% para 73,7%. 

• Consolidação e crescimento orgânico do nosso portfólio: alguns dos shopping centers do 
nosso portfólio se destacaram em 2016 em termos de receita, como o New York City Center, 
cuja receita de locação cresceu 12,3%, o PátioSavassi, cuja receita de locação cresceu 
9,2%, e o DiamondMall, cuja receita de locação cresceu 8,0%. 

• Morumbi Corporate: a evolução do processo de locação contribuiu com R$18,2 milhões 
adicionais à receita de locação, além do fim da carência de alguns contratos. O Morumbi 
Corporate registrou 96,2% da área locada em 31 de dezembro de 2016. 

• Decréscimo de R$18,1 milhões da receita de venda de imóveis, passando de uma receita 
de R$18,9 milhões em 2015 para um resultado negativo de R$0,1 milhão em 2016, devido 
principalmente (i) ao aumento no volume de reversões de receitas decorrente de distratos 
da atividade imobiliária para venda, e (ii) ao não lançamento de novos projetos em 2015 e 
2016. A Companhia desenvolve projetos multiúso para venda com uma abordagem pontual, 
buscando condições de mercado que maximizem margens e retornos. No ambiente 
econômico dos anos de 2015 e 2016, a Companhia não identificou estas condições de 
mercado, fator que impossibilitou novos lançamentos e assim reduzindo a receita de 
imóveis para venda comparada aos anos anteriores. 

• Aumento de 7,6% da receita de estacionamento em 2016, passando de R$173,9 milhões 
em 2015 para R$187,2 milhões em 2016.  

• Aumento de 47,2% nos custos de shopping centers e torres para locação, passando de 
R$80,3 milhões em 2015 para R$118,1 milhões em 2016. Em percentual da receita 
operacional líquida, custos de shopping centers e torres para locação passaram de 7,5% 
em 2015 para 10,6% em 2016. 

2015 

• Decréscimo de 83,9% da receita de venda de imóveis no exercício social findo em 31 de 
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dezembro de 2015, passando de R$117,3 milhões em 2014 para R$18,9 milhões em 2015. 
A Companhia desenvolve projetos multiúso para venda com uma abordagem pontual, 
buscando condições de mercado que maximizem margens e retornos. No ambiente 
econômico de 2015, a Companhia não identificou estas condições de mercado, fator que 
impossibilitou novos lançamentos e assim reduzindo a receita de imóveis para venda 
comparada aos anos anteriores. 

• Evolução do processo de locação do Morumbi Corporate, adicionando R$25,4 milhões a 
receita de locação. O Morumbi Corporate registrou 90,5% da área locada em 31 de 
dezembro de 2015. 

• Consolidação e crescimento orgânico do nosso portfólio: alguns dos shopping centers do 
nosso portfólio se destacaram em 2015 em termos de receita, como o Pátio Savassi, cuja 
receita de locação cresceu 9,3%, e o ParkShopping, cuja receita de locação cresceu 9,2%. 

• Aumento de 11,6% da receita de estacionamento no exercício social findo em 31 de 
dezembro de 2015, passando de R$155,9 milhões em 2014 para R$173,9 milhões em 2015. 

• Decréscimo de 29,8% em despesas administrativas de shopping centers, passando de 
R$37,6 milhões em 2014 para R$26,4 milhões em 2015. Em percentual da receita 
operacional líquida, despesas administrativas de shopping centers passaram de 3,4% em 
2014 para 2,5% em 2015. 

 

(b) variações das receitas atribuíveis a modificaçõ es de preços, taxas de câmbio, inflação, 
alterações de volumes e introdução de novos produto s e serviços 

Na opinião dos Diretores, as variações das receitas em cada exercício podem ser assim atribuídas: 

2017 

• Volume: em 2017 a ABL própria da Companhia cresceu 52,9 mil m², referentes à 
inauguração de um novo shopping center, o 19º da Companhia, aquisição de participação 
minoritária, expansões, ajustes de lojas e revisões de áreas. 

• Variação de preço: de acordo com a métrica gerencial de avaliação da variação do aluguel 
de lojas existentes há mais de um ano no portfólio de shopping centers, denominado pela 
sigla inglesa “SSR” (Same Store Rent), o crescimento nominal do aluguel de lojas existentes 
há mais de um ano foi de 7,1% e o crescimento real sobre o efeito do reajuste do IGP-DI foi 
de 0,6% em 2017. 

2016 

• Volume: em 2016 a ABL própria da Companhia cresceu 19,7 mil m², referentes a aquisições 
de participações minoritárias, pequenas expansões, ajustes de lojas e revisões de áreas. 

• Variação de preço: de acordo com a métrica gerencial de avaliação da variação do aluguel 
de lojas existentes há mais de um ano no portfólio de shopping centers, denominado pela 
sigla inglesa “SSR” (Same Store Rent), o crescimento nominal do aluguel de lojas existentes 
há mais de um ano foi de 7,1% e o crescimento real sobre o efeito do reajuste do IGP-DI foi 
negativo em 2,2% em 2016. 

2015 

• Volume: em 2015 a ABL própria da Companhia cresceu 2,2 mil m², referentes a pequenas 
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expansões, ajustes de lojas e revisões de áreas. 

• Variação de preço: de acordo com a métrica gerencial de avaliação da variação do aluguel 
de lojas existentes há mais de um ano no portfólio de shopping centers, denominado pela 
sigla inglesa “SSR” (Same Store Rent), o crescimento nominal do aluguel de lojas existentes 
há mais de um ano foi de 7,4% e o crescimento real sobre o efeito do reajuste do IGP-DI foi 
de 2,4% em 2015. 

 

(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 re sultado financeiro da Companhia, quando 
relevante 

Os Diretores da Companhia acreditam que o desempenho financeiro da Companhia e o de suas 
controladas pode ser afetado pela inflação medida pelo IGP-DI (divulgado pela Fundação Getúlio 
Vargas), pelo aumento real dos aluguéis estipulados em contrato, e pelo volume de área bruta 
locável disponível para locação. 

Os Diretores estimam que cada um destes fatores influenciaram no preço e volume de suas 
locações do seguinte modo: 

2017 

• Inflação: o IGP-DI registrou uma queda de 0,4% em 2017, e a Companhia estima um efeito 
deste índice sobre seus contratos de aluguéis em 6,5% (efeito de reajuste anual do IGP-DI 
no mesmo período). 

• Câmbio: a Companhia tem todas suas receitas em moeda local, e não possui empréstimos 
e financiamentos em moeda estrangeira. 

• Taxas de juros: em 2017, a participação de dívidas atreladas ao CDI reduziu de 62,7% em 
2016 para 62,3% em 2017, enquanto a TR aumentou de 33,0% em 2016 para 35,2% em 
2017. Ao longo de 2017, ocorreram reduções nos principais indexadores de dívidas, 
incluindo a taxa básica de juros (Selic), a TR (taxa referencial) e a TJLP (taxa de juros de 
longo prazo do BNDES). Em 2017 a taxa básica de juros (Selic) foi reduzida de 13,75% ao 
ano em 31 de dezembro de 2016 para 7,0% ao ano em 31 de dezembro de 2017, e a TR 
foi reduzida de 2,01% nos últimos doze meses terminados em 31 de dezembro de 2016 
para 0,60% nos últimos doze meses terminados em 31 de dezembro de 2017. Essas 
variações resultaram em redução do custo de captação de recursos de terceiros, incluindo 
empréstimos e financiamentos, obrigações por aquisição de bens e debêntures, e 
consequentemente redução do custo de suas despesas financeiras. 

2016 

• Inflação: o IGP-DI registrou um aumento de 7,2% em 2016, e a Companhia estima um efeito 
deste índice sobre seus contratos de aluguéis em 9,5% (efeito de reajuste anual do IGP-DI 
no mesmo período). 

• Câmbio: a Companhia tem todas suas receitas em moeda local, e não possui empréstimos 
e financiamentos em moeda estrangeira. 

• Taxas de juros: em 2016 a elevação dos indexadores de dívidas TR (taxa referencial) e 
TJLP (taxa de juros de longo prazo do BNDES), mesmo com o menor percentual de dívidas 
atreladas a estes índices, levaram a um aumento do custo de captação de recursos de 
terceiros, incluindo empréstimos e financiamentos, obrigações por aquisição de bens e 
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debêntures, e consequentemente aumentando o custo de suas despesas financeiras. Por 
outro lado, as reduções dos indexadores de dívidas como a taxa básica de juros (Selic) e 
IGP-M (índice geral de preços – mercado) contribuíram para minimizar o impacto do 
aumento de TR e TJLP sobre o custo de captação de recursos de terceiros. Em 2016 a taxa 
básica de juros (Selic) foi reduzida de 14,25% ao ano em 31 de dezembro de 2015 para 
13,75% ao ano em 31 de dezembro de 2016. 

2015 

• Inflação: o IGP-DI registrou um aumento de 10,7%, e a Companhia estimou um efeito deste 
índice sobre seus contratos de aluguéis em 5,0% (efeito de reajuste anual do IGP-DI). 

• Câmbio: a Companhia tem todas suas receitas em moeda local, e não possui empréstimos 
e financiamentos em moeda estrangeira. 

• Taxas de juros: em 2015, o aumento das taxas de juros levou a um aumento do custo de 
captação de recursos de terceiros, incluindo empréstimos e financiamentos, obrigações por 
aquisição de bens e debêntures, e consequentemente aumentando o custo de suas 
despesas financeiras e a rentabilidade de suas receitas financeiras. 
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10.3 - Eventos com efeitos relevantes, ocorridos e esperados, nas demonstrações
financeiras

 

 

(a) introdução ou alienação de segmento operacional  

Os Diretores esclarecem que a Companhia não introduziu ou alienou nenhum segmento 
operacional às suas atividades com efeitos relevantes nas demonstrações financeiras da 
Companhia. 

 

(b) constituição, aquisição ou alienação de partici pação societária 

Os Diretores esclarecem que a Companhia não realizou operações de constituição, aquisição ou 
alienação de participação societária com efeitos relevantes nas demonstrações financeiras da 
Companhia. 

 

(c) eventos ou operações não usuais 

Não houve eventos ou operações não usuais com efeitos relevantes, ocorridos e esperados, nas 
demonstrações financeiras da Companhia. 
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10.4 - Mudanças significativas nas práticas contábeis - Ressalvas e  ênfases no parecer do
auditor

 

 

(a) mudanças significativas nas práticas contábeis 

Uma série de novas normas serão efetivas para exercícios iniciados após 1º de janeiro de 2017. 

A Companhia não adotou essas alterações na preparação das suas mais recentes 

demonstrações financeiras. A Companhia não planeja adotar estas normas de forma antecipada. 

(i) IFRS 9 Financial instruments - Em julho de 2014, o IASB emitiu a versão final do 

pronunciamento IFRS 9, que substitui a IAS 39 - Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e 

Mensuração e todas as versões anteriores da IFRS 9. Este pronunciamento traz novas 

abordagens sobre a: (a) classificação e mensuração, (b) perda por redução ao valor recuperável e 

(c) contabilização de hedge. Esse pronunciamento passou a vigorar a partir de 1° de janeiro de 

2018 e a Companhia concluiu que este pronunciamento não impactará significativamente as 

demonstrações financeiras.  

(ii) IFRS 15 Revenue from contracts with customers - Em maio de 2014, o IASB emitiu o 

pronunciamento IFRS 15, que substitui a IAS 18 Receitas e interpretações relacionadas. Este 

pronunciamento estabelece um modelo de cinco etapas na qual a receita é reconhecida conforme 

as obrigações de desempenho contidas no contrato são satisfeitas. O princípio fundamental deste 

pronunciamento é que a receita somente deve ser reconhecida no momento da transferência de 

controle dos bens e serviços prometidos para o cliente e por um montante que reflita a 

contraprestação que a entidade espera ter direito a receber em troca desses bens ou serviços. 

Esse pronunciamento passou a vigorar a partir de 1° de janeiro de 2018 e a Companhia concluiu 

que este pronunciamento não impactará significativamente as demonstrações financeiras, já que 

não possui qualquer empreendimento imobiliário para venda em construção em 31 de dezembro 

de 2017. 

(iii) IFRS 16 - Leases - Em janeiro de 2016, o IASB emitiu o pronunciamento IFRS 16, substitui 

as normas de arrendamento existentes, incluindo o CPC 06 (IAS 17) Operações de Arrendamento 

Mercantil e o ICPC 03 (IFRIC 4, SIC 15 e SIC 27) Aspectos Complementares das Operações de 

Arrendamento Mercantil. A norma é efetiva para períodos anuais com início em ou após 1º de 

janeiro de 2019. A IFRS 16 introduz um modelo único de contabilização de arrendamentos no 

balanço patrimonial para arrendatários. Um arrendatário reconhece um ativo de direito de uso que 

representa o seu direito de utilizar o ativo arrendado e um passivo de arrendamento que 

representa a sua obrigação de efetuar pagamentos do arrendamento. Cabe ressaltar que não é 

esperada mudanças significativas na visão do arrendador. A Companhia realizou uma avaliação 

dos potenciais impactos da IFRS 16 em suas demonstrações financeiras e o impacto significativo 

identificado, para o período de aplicação inicial, será com relação ao contrato de arrendamento do 

Diamond Mall. Atualmente, este contrato é tratado como um arrendamento operacional, porém 

precisará ser registrado no balanço patrimonial da Companhia, de acordo com a IFRS 16, como 

um direito de uso referente a parte arrendada, pois passará a ser tratado como arrendamento 

financeiro. 

(iv) Outras alterações: as seguintes normas alteradas e interpretações não deverão ter um 

impacto significativo nas demonstrações financeiras consolidadas do grupo econômico da 

Companhia. 

 Ciclo de melhorias anuais para as IFRS 2014-2016 - Alterações à IFRS 1 e à IAS 28. 

 Alterações ao CPC 10 (IFRS 2) Pagamento baseado em ações em relação à classificação 

e mensuração de determinadas transações com pagamento baseado em ações. 
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 Transferências de Propriedade de Investimento (Alterações ao CPC 28 / IAS 40). 

 Alterações ao CPC 36 Demonstrações Consolidadas (IFRS 10) e ao CPC 18 Investimento 

em Coligada (IAS 28) em relação a vendas ou contribuições de ativos entre um investidor e sua 

coligada ou seu empreendimento controlado em conjunto. 

 ICPC 21 / IFRIC 22 Transações em moeda estrangeira e adiantamento. 

 IFRIC 23 Incerteza sobre Tratamentos de Imposto de Renda. 

O Comitê de Pronunciamentos Contábeis ainda não emitiu pronunciamento contábil ou alteração 

nos pronunciamentos vigentes correspondentes a todas as novas IFRS. Portanto, a adoção 

antecipada dessas IFRS não é permitida para entidades que divulgam as suas demonstrações 

financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 

 

(b) efeitos significativos das alterações em práticas contábeis 

Não houve impacto significativo nas demonstrações financeiras decorrentes das novas práticas 

contábeis.  

 

(c) ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor 

Em seu relatório de auditoria relativo às demonstrações financeiras da Companhia referente ao 

exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, nossos auditores incluíram um parágrafo de 

ênfase mencionando que as demonstrações financeiras consolidadas apresentam 

adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira consolidada 

da Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. em 31 de dezembro de 2017, o desempenho 

consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa consolidados para o 

exercício findo nessa data, de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) 

aplicáveis a entidades de incorporação imobiliária no Brasil e aprovadas pelo Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis (CPC), pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM)  e pelo 

Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 

Os Diretores da Companhia esclarecem que, o parágrafo de ênfase apenas reflete que a 

Companhia está em consonância com a Deliberação CVM nº 612, de 22 de dezembro de 2009, 

que aprova e determina o uso do percentual de execução dos projetos para o reconhecimento de 

receitas e custos dos empreendimentos imobiliários em construção. Adicionalmente os Diretores 

da Companhia ressaltam que essa pratica é comum a todas as companhias do setor imobiliário.  
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10.5 - Políticas contábeis críticas

 

 

A Companhia mantém a prática da revisão de suas políticas contábeis e de avaliação de suas 
estimativas, em consonância com as principais práticas contábeis adotadas no Brasil, compreendendo 
as incluídas na legislação societária, nos pronunciamentos técnicos e orientações emitidas pelo Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis – CPC e aprovada pela Comissão de Valores Mobiliários.  

As demonstrações financeiras consolidadas da Companhia são preparadas conforme as Normas 
Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board 
(IASB) e também de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BRGAAP). 

Os Diretores entendem que a preparação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas de 
acordo com as normas de IFRS e as normas CPC exigem que a Administração faça julgamentos, 
estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores divulgados dos 
ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. 

Adicionalmente, os Diretores entendem que estas estimativas refletem julgamentos e incertezas podem, 
em função do tempo de reconhecimento e resultados efetivos, diferir dos valores finais, necessitando 
desta forma serem revisadas e ajustadas periodicamente, tendo como base as novas circunstâncias e, 
se for o caso, as novas informações.  

Além disso, os Diretores entendem que algumas práticas contábeis requerem a utilização de estimativas 
que refletem julgamentos e incertezas relevantes, levando em consideração experiências de eventos 
passados e correntes, pressupostos relativos a eventos futuros, e outros fatores objetivos e subjetivos. 
Estas estimativas, quando de sua liquidação, poderão resultar em valores significativamente divergentes 
dos considerados nas demonstrações financeiras, devido às incertezas e imprecisões inerentes ao 
processo de sua apuração. 

Os Diretores da Companhia entendem que as principais estimativas contábeis e premissas utilizadas 
nas demonstrações financeiras da Companhia encontram-se descritas abaixo. 

Imobilizado 

O imobilizado é registrado pelo custo de aquisição, formação ou construção, deduzido das respectivas 
depreciações acumuladas e perdas de redução ao valor recuperável (Impariment), calculadas pelo 
método linear à taxas que levam em consideração o tempo de vida útil estimado dos bens. Os gastos 
incorridos com reparos e manutenção são contabilizados somente se os benefícios econômicos 
associados a esses itens forem prováveis e os valores mensurados de forma confiável, enquanto que 
os demais gastos são registrados diretamente no resultado quando incorridos. A recuperação dos ativos 
imobilizados por meio das operações futuras bem como as vidas úteis e o valor residual dos mesmos 
são acompanhadas e revisadas periodicamente e ajustados de forma prospectiva, se necessário. 

Ativos intangíveis 

Ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados no reconhecimento inicial ao custo de 
aquisição e, posteriormente, deduzidos da amortização acumulada e das perdas do valor recuperável, 
quando aplicável.  

Os ativos intangíveis com vida útil definida são amortizados de acordo com sua vida útil- econômica 
estimada e, quando são identificadas indicações de perda de seu valor recuperável, submetidos a teste 
para análise de perda no seu valor recuperável. Os ativos intangíveis com vida útil indefinida não são 
amortizados, porém são submetidos a teste anual para análise de perda no seu valor recuperável. 

O ágio decorrente da aquisição de controladas e fundamentado em rentabilidade futura é registrado 
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como Ativo intangível conforme CPC 04 (R1) - Ativos intangíveis referendado pela Deliberação CVM 
644, de 2 de dezembro de 2010. 

Provisão para créditos de liquidação duvidosa 

A provisão para créditos de liquidação duvidosa de locação de lojas leva em consideração saldos 
vencidos há mais de 180 dias acima de R$15 mil e análise individual independente do prazo de 
vencimento para todos os lojistas que já estão considerados na provisão. No caso da provisão para 
créditos de liquidação duvidosa das cessões de direito, a mesma leva em consideração todos os saldos 
vencidos há mais de 180 dias e análise individual independente do prazo de vencimento para todos os 
lojistas que já estão considerados na provisão. Com relação ao contas a receber de confissões de 
dívida, todos os saldos vencidos independente do prazo de vencimento são considerados para fins de 
provisão para créditos de liquidação duvidosa.  

Desta forma, a provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída em montante considerado 
suficiente pela Administração para cobrir as prováveis perdas na realização do contas a receber. 

Venda de imóveis 

Nas vendas a prazo de unidade concluída, o resultado é apropriado no momento em que a venda é 
efetivada, independentemente do prazo de recebimento do valor contratual. Os juros prefixados são 
apropriados ao resultado observando-se o regime de competência, independentemente de seu 
recebimento. Em relação às vendas de unidades não concluídas, a Companhia adota como prática 
contábil o reconhecimento das receitas e dos correspondentes custos das operações de incorporação 
imobiliária com base na OCPC 01 (R1), ou seja, com base no percentual de evolução das obras.  

Os custos incorridos são acumulados na rubrica ”Terrenos e Imóveis a comercializar” (imóveis em 
construção) e apropriados integralmente ao resultado quando as unidades são vendidas. Após a venda 
de unidade ainda em construção, os custos a incorrer para a conclusão da unidade em construção são 
apropriados ao resultado na medida em que ocorrem. 

É apurado o percentual do custo incorrido das unidades vendidas, em relação ao seu custo total orçado 
e previsto até a conclusão da obra. Esse percentual encontrado é aplicado sobre o preço de venda das 
unidades vendidas, ajustado pelas despesas comerciais e demais condições dos contratos. O resultado 
encontrado é registrado como receita em contrapartida de contas a receber ou de eventuais 
adiantamentos que tenham sido recebidos. 

A partir desse momento e até que a obra esteja concluída, o preço de venda da unidade será 
reconhecido no resultado, como receita, proporcionalmente à evolução dos custos que serão incorridos 
para a conclusão da unidade em construção, em relação ao custo total orçado. 

Os montantes da receita de venda apurada, incluindo a atualização monetária, líquido das parcelas já 
recebidas, são contabilizados como contas a receber, ou como adiantamentos de clientes, conforme 
aplicável. 

As alterações na execução e nas condições do projeto, bem como na lucratividade estimada, incluindo 
as mudanças resultantes de cláusulas contratuais de multa e de quitações contratuais, que poderão 
resultar em revisões de custos e de receitas, são reconhecidas no período em que tais revisões são 
efetuadas. 

Provisões para riscos fiscais, trabalhistas e cívei s 

Provisões são constituídas para todos os processos judiciais e administrativos para os quais é provável 
que haja uma saída de recursos para liquidar a contingência/obrigação e uma estimativa razoável possa 
ser feita. A avaliação da probabilidade de perda feita pelos advogados externos inclui a avaliação das 

PÁGINA: 247 de 436

Formulário de Referência - 2018 - MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. Versão : 4



10.5 - Políticas contábeis críticas

evidências disponíveis, a hierarquia das leis, a jurisprudência disponível, as decisões mais recentes nos 
tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As 
provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo 
de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com 
base em novos assuntos ou decisões de tribunais. 

Ajuste a valor presente de ativos e passivos 

Os ativos e passivos monetários de longo prazo são atualizados monetariamente e, portanto, estão 
ajustados pelo seu valor presente. O ajuste a valor presente de ativos e passivos monetários de curto 
prazo é calculado, e somente registrado, se considerado relevante em relação às demonstrações 
financeiras tomadas em conjunto. Para fins de registro e determinação de relevância, o ajuste a valor 
presente é calculado levando em consideração os fluxos de caixa contratuais e a taxa de juros explícita, 
e em certos casos implícita, dos respectivos ativos e passivos. 

Propriedades para investimento 

As propriedades para investimento são registradas pelo custo de aquisição, formação ou 
construção, deduzido das respectivas depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear a 
taxa que levam em consideração o tempo de vida útil estimado dos bens. Os gastos incorridos com 
reparos e manutenção são contabilizados somente se os benefícios econômicos associados a 
esses itens são prováveis e os valores forem mensurados de forma confiável, enquanto os demais 
gastos são registrados diretamente no resultado quando incorridas. A recuperação das propriedades 
para investimento por meio das operações futuras, as vidas úteis e o valor residual destes são 
acompanhados periodicamente e ajustados de forma prospectiva, se necessário. O valor justo das 
propriedades para investimento é determinado trimestralmente, somente para fins de divulgação.  

Impostos Diferidos 

A Companhia reconhece os créditos e obrigações fiscais diferidos com base em diferenças 
temporárias entre os valores contábeis das demonstrações financeiras e os valores que servem de 
base para a tributação, usando as alíquotas previstas na legislação em vigor. Um ativo de imposto 
de renda e contribuição social diferido é reconhecido por perdas fiscais, créditos fiscais e diferenças 
temporárias dedutíveis não utilizados quando é provável que lucros futuros sujeitos à tributação 
estarão disponíveis e contra os quais serão utilizados. Ativos de imposto de renda e contribuição 
social diferidos são revisados a cada data de relatório e serão reduzidos na medida em que sua 
realização não seja mais provável. 

O imposto de renda e a contribuição social diferidos estão demonstrados pelos seus efeitos líquidos 
no ativo/passivo, conforme requerido pelo CPC 32. 

Pagamento baseado em ações 

Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 6 de julho de 2007, foi aprovado um Plano de 
Opção de Compra de Ações de emissão da Companhia, liquidável em títulos patrimoniais, para 
administradores, empregados e prestadores de serviços da Companhia ou de outras sociedades 
sob seu controle. O valor das opções concedidas é contabilizado como despesa, durante o período 
no qual o direito é adquirido, período durante o qual as condições específicas de aquisição de 
direitos devem ser atendidas. Na data do balanço, a Companhia revisa suas estimativas da 
quantidade de opções cujos direitos devem ser adquiridos com base nas condições, e reconhece 
o impacto da revisão das estimativas iniciais, se houver, na demonstração do resultado, em 
contrapartida ao patrimônio líquido.  
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Em Reunião do Conselho de Administração realizada em 29 de julho de 2015, foi aprovado o Plano 
de Incentivo de Longo Prazo da Companhia, que estabelece os termos e condições para o 
pagamento de um prêmio em dinheiro, referenciado na valorização das ações de emissão da 
Companhia, a determinados administradores, empregados e prestadores de serviços da 
Companhia ou de outras sociedades sob o seu controle. O valor em caixa a ser desembolsado com 
relação às unidades de investimento é baseado no aumento do preço das ações da Companhia 
entre a data da outorga e o período de resgate. O valor das unidades de investimento concedidas 
é contabilizado como despesa, tendo como base o valor justo. Na data da divulgação, a Companhia 
revisa suas estimativas de valor justo, e reconhece o impacto da revisão das estimativas iniciais na 
demonstração do resultado, em contrapartida ao passivo. 
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10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras

 

 

(a) os ativos e passivos detidos pela Companhia, di reta ou indiretamente, que não 
aparecem no seu balanço patrimonial ( off-balance sheet  items ) 

Os Diretores da Companhia esclarecem que a Companhia não mantém qualquer operação, 
contrato, obrigação ou outros tipos de compromissos em Companhias cujas demonstrações 
financeiras não sejam consolidadas com as suas ou outras operações passíveis de gerar um efeito 
relevante, presente ou futuro, nos seus resultados ou em sua condição patrimonial ou financeira, 
receitas ou despesas, liquidez, investimentos, caixa ou quaisquer outras não registradas em suas 
demonstrações financeiras.  

(i) arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos 

Os Diretores da Companhia esclarecem que não há arrendamentos mercantis operacionais, ativos 
e passivos, não evidenciados no seu balanço patrimonial de 31 de dezembro de 2017. 

(ii) carteiras de recebíveis baixadas sobre as quai s a entidade mantenha riscos e 
responsabilidades, indicando respectivos passivos  

Os Diretores da Companhia esclarecem que não há carteiras de recebíveis baixadas, sobre as 
quais a entidade mantenha riscos e responsabilidades, não evidenciados no balanço patrimonial 
de 31 de dezembro de 2017. 

(iii) contratos de futura compra e venda de produto s ou serviços  

Os Diretores da Companhia esclarecem que não há contratos de futura compra e venda de produtos 
ou serviços não evidenciados no balanço patrimonial de 31 de dezembro de 2017. 

(iv) contratos de construção não terminada  

Os Diretores da Companhia esclarecem que não há contratos de construção não terminada não 
evidenciados no balanço patrimonial de 31 de dezembro de 2017. 

(v) contratos de recebimentos futuros de financiame ntos 

Os Diretores da Companhia esclarecem que não há contratos de recebimentos futuros de 
financiamentos não evidenciados no balanço patrimonial de 31 de dezembro de 2017. 

 

(b) outros itens não evidenciados nas demonstrações  financeiras 

Os Diretores informam que não há outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras 
da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017. 
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10.7 - Comentários sobre itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

 

 

(a) como tais itens alteram ou poderão vir a altera r as receitas, as despesas, o resultado 
operacional, as despesas financeiras ou outros iten s das demonstrações financeiras do 
emissor 

Os Diretores informam que não existem outros itens não evidenciados nas demonstrações 
financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017. 

 

(b) natureza e o propósito da operação 

Os Diretores informam que não existem outros itens não evidenciados nas demonstrações 
financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017. 

 

(c) natureza e o montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do 
emissor em decorrência da operação 

Os Diretores informam que não existem outros itens não evidenciados nas demonstrações 
financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017. 
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(a) investimentos 

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

Os Diretores informam que a Companhia tem atualmente em seu portfólio 2 (dois) projetos em 
andamento. 

Novo Shopping Center 

ParkShopping Jacarepaguá: o 20º shopping center da Companhia será desenvolvido na região de 
Jacarepaguá, na cidade do Rio de Janeiro. O empreendimento terá uma ABL total de 
aproximadamente 40 mil m² e a inauguração está prevista para novembro de 2019. O shopping 
center será construído em um terreno de aproximadamente 95 mil m². A Companhia terá uma 
participação de 91,0% na renda do ParkShopping Jacarepaguá e de 100% no custo de construção 
do empreendimento. O investimento é estimado em aproximadamente R$500,0 milhões. A 
Multiplan levará ao ParkShopping Jacarepaguá toda conveniência e funcionalidade características 
de seus empreendimentos. O projeto possui 232 lojas, entre elas 15 âncoras e mega-lojas, 
supermercado, um centro de eventos multiúso, uma arena permanente de patinação no gelo, 7 
salas de cinema stadium, um parque de diversões - Hotzone, 10 restaurantes, além de ampla praça 
de alimentação com 34 operações e 2.100 vagas de estacionamento, sendo 700 cobertas.  

Expansão de Shopping Centers 

VillageMall Expansão 1 – Fase II: a segunda fase está prevista para inaugurar em novembro de 
2018 com cerca de 2,8 mil m² de ABL total, distribuídos entre 29 novas operações. As novas áreas 
buscarão atender à demanda dos consumidores, melhorando ainda mais o mix de lojas do shopping 
center.  

Extensão de Arrendamento e Aquisição de Participaçã o 

DiamondMall: anunciada em setembro de 2017 e subordinada a condições suspensivas, a 
negociação contempla a extensão do contrato de arrendamento no DiamondMall por mais quatro 
anos, de novembro de 2026 para novembro de 2030, simultaneamente com a aquisição de 50,1% 
da propriedade. O custo do arrendamento será reduzido da participação adquirida de 50,1% ao 
final do quarto ano após a formalização do contrato. O valor a ser pago pela Multiplan será de 
R$250 milhões, parcelados ao longo de três anos e indexados pela variação da taxa CDI. 

 (ii) fontes de financiamento dos investimentos 

Novo Shopping Center 

Não há financiamento firmado para a construção do ParkShopping Jacarepaguá. 

Expansão de Shopping Centers 

Não há financiamento firmado para a construção do da expansão 1, fase 2 do VillageMall. 

Extensão de Arrendamento e Aquisição de Participaçã o 

Não há financiamento firmado para a extensão de arrendamento e aquisição de participação no 
DiamondMall. 

(iii) desinvestimentos relevantes em andamento e de sinvestimentos previstos 
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Os Diretores esclarecem que a Companhia não possui desinvestimentos relevantes em andamento 
e desinvestimento previstos no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 com efeitos 
relevantes nas demonstrações financeiras da Companhia. 

 

(b) desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou 
outros ativos que devam influenciar materialmente a  capacidade produtiva da Companhia 

Os Diretores informam que em janeiro de 2017 a Companhia exerceu o direito de preferência para 
aquisição de participação adicional equivalente a 9,3% da ABL do ParkShoppingBarigüi, localizado 
em Curitiba, que elevará sua participação na ABL do referido empreendimento para 93,3%. O 
compromisso de compra e venda foi assinado com um dos sócios pelo valor total de R$91,0 
milhões.  

Em dezembro de 2016 a Companhia anunciou ter concluído a aquisição de participação adicional 
equivalente a 4,5% da ABL do BarraShopping, no Rio de Janeiro, que elevou sua participação na 
ABL do referido empreendimento para 65,8%. O compromisso de compra e venda foi assinado com 
a coproprietária, Carvalho Hosken S.A. Engenharia e Construções, pelo valor total de R$143,9 
milhões.  

Em outubro de 2016 a Companhia anunciou ter concluído as aquisições de participações adicionais 
equivalentes a 10,3% da ABL do BarraShopping, no Rio de Janeiro, e a 8,0% da ABL do 
MorumbiShopping, em São Paulo, que elevou sua participação na ABL dos referidos 
empreendimentos para 61,3% e 73,7%, respectivamente. O compromisso de compra e venda foi 
assinado com a coproprietária, Fundação Sistel de Seguridade Social, pelo valor total de R$495,9 
milhões, divididos entre R$311,2 milhões referentes ao BarraShopping e R$184,7 milhões 
referentes ao MorumbiShopping.  

Em 2015, a Companhia assinou a escritura definitiva de compra de 91% de um terreno de 95 mil 
m² através de sua subsidiária, ParkShopping Jacarepaguá Ltda., localizado no município do Rio de 
Janeiro, pelo valor de R$ 96,8 milhões. 

 

(c) novos produtos e serviços 

(i) descrição das pesquisas em andamento já divulgadas 

Os Diretores informam que não há pesquisas em andamento relevantes para desenvolvimento de 
novos produtos e serviços. 

 (ii)  montantes totais gastos em pesquisas para desenvolv imento de novos produtos ou 
serviços 

Os Diretores informam que não há pesquisas em andamento relevantes para desenvolvimento de 
novos produtos e serviços. 

(iii)  projetos em desenvolvimento já divulgados 

Os Diretores informam que não há projetos em desenvolvimento já divulgados relevantes para 
desenvolvimento de novos produtos e serviços, além dos citados no item 10.8.a (i) acima. 

 (iv)  montantes totais gastos no desenvolvimento de novos  produtos ou serviços 

Os Diretores informam que não há projetos em desenvolvimento já divulgados relevantes para 
desenvolvimento de novos produtos e serviços, além dos citados no item 10.8.a (i) acima. 
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10.9 - Outros fatores com influência relevante

 

Os Diretores da Companhia entendem que não ocorreram outros fatores que influenciaram de 
maneira relevante o desempenho operacional e que não tenham sido identificados ou comentados 
nos demais itens desta seção.  
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11.1 - Projeções divulgadas e premissas

 

 

Nos termos do artigo 20 da Instrução CVM 480, a divulgação de projeções e estimativas é 
facultativa, desde que a companhia não tenha divulgado projeções ou estimativas anteriormente. 
Desta forma, a Companhia optou por não divulgar neste Formulário de Referência projeções de 
qualquer natureza (inclusive operacionais ou financeiras) relacionadas a ela ou às suas atividades 
e às de suas controladas nos 3 últimos exercícios sociais. 

(a) objeto da projeção 

Não aplicável tendo em vista que não divulgamos projeções. 

(b) período projetado e o prazo de validade da proj eção 

Não aplicável tendo em vista que não divulgamos projeções. 

(c) premissas da projeção, com a indicação de quais  podem ser influenciadas pela 
administração do emissor e quais escapam ao seu con trole 

Não aplicável tendo em vista que não divulgamos projeções. 

(d) valores dos indicadores que são objeto da previ são  

Não aplicável tendo em vista que não divulgamos projeções. 
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11.2 - Acompanhamento e alterações das projeções divulgadas

 

 

(a) informar quais estão sendo substituídas por nov as projeções incluídas neste 
Formulário de Referência e quais delas estão sendo repetidas neste Formulário de 
Referência 

Não aplicável tendo em vista que não divulgamos projeções. 

(b) quanto às projeções relativas a períodos já tra nscorridos, comparar os dados 
projetados com o efetivo desempenho dos indicadores , indicando com clareza as razões 
que levaram a desvios nas projeções 

Não aplicável tendo em vista que não divulgamos projeções. 

(c) quanto às projeções relativas a períodos ainda em curso, informar se as projeções 
permanecem válidas na data de entrega deste Formulá rio de Referência e, quando for o caso, 
explicar por que elas foram abandonadas ou substitu ídas 

Não aplicável tendo em vista que não divulgamos projeções. 
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(a) atribuições do conselho de administração e dos órgãos e comitês permanentes que 
a ele se reportam 

Conselho de Administração 

De acordo com o Estatuto Social da Companhia, o Conselho de Administração será composto por 
no mínimo 5 (cinco) e no máximo 10 (dez) membros, todos eleitos e destituíveis pela Assembleia 
Geral, para um mandato unificado de dois anos. Nos termos do Regulamento do Nível 2, no mínimo 
20% dos membros do Conselho de Administração deverão ser conselheiros independentes. 

Além de outras matérias previstas em lei e no Estatuto Social da Companhia, compete ao Conselho 
de Administração: (a) fixar a orientação geral dos negócios da Companhia; (b) estabelecer o modo 
pelo qual a Companhia exercerá o direito de voto nas Assembleias Gerais das sociedades de que 
ela participe; (c) eleger e destituir os diretores da Companhia, fixando-lhes as atribuições e os 
respectivos limites de competência e de decisão, designando um deles para exercer as funções de 
Diretor de Relações com Investidores, nos termos da regulamentação da CVM; (d) fiscalizar a 
gestão dos diretores, examinando a qualquer tempo os livros e documentos da Companhia, 
podendo solicitar informações sobre a prática de quaisquer atos de interesse da sociedade, 
inclusive contratos, celebrados ou em vias de celebração; (e) convocar a Assembleia Geral, 
ordinariamente na forma da lei, ou, extraordinariamente, quando julgar conveniente; (f) manifestar-
se sobre o relatório da administração e as contas da diretoria; (g) autorizar “ad referendum” da 
Assembleia Geral ordinária, o pagamento de dividendos ou juros sobre o capital, com base em 
balanço anual ou intermediário; (h) o exercício dos direitos de voto da Companhia em qualquer de 
suas controladas sobre qualquer assunto; (i) resolver os casos omissos no Estatuto Social da 
Companhia desde que não invada a competência da Assembleia Geral; (j) avocar, para seu exame 
e deliberação vinculatória, qualquer matéria de interesse social que não esteja compreendida entre 
as competências privativas legais de outro órgão societário; (k) a aprovação do Plano Anual de 
Negócios proposto, incluindo o orçamento de capital e o orçamento operacional, bem como suas 
alterações subsequentes que excedam em 15% (quinze por cento) os valores de cada orçamento, 
conforme aprovado; (l) qualquer decisão, pela Companhia ou qualquer de suas subsidiárias, de 
realizar investimento, inclusive aquisição de quaisquer ativos ou a realização de qualquer outro 
investimento (incluindo, sem limitação, qualquer novo empreendimento imobiliário ou renovação de 
qualquer propriedade já existente) (“Novo Investimento”) não contemplados expressamente no 
Plano Anual de Negócios, aprovado nos termos do item (k) acima, os quais, individualmente 
considerados, excedam o Valor Limite conceituado no Estatuto Social da Companhia; (m) qualquer 
decisão, pela Companhia ou por qualquer de suas subsidiárias, em obter, assumir, renovar ou de 
outra forma contrair novo financiamento ou dívida (incluindo qualquer financiamento feito por meio 
de arrendamento) ou a concessão de qualquer garantia ou indenização relativa a qualquer 
financiamento ou dívida, não contemplados expressamente no Plano Anual de Negócios, aprovado 
nos termos do item (k) acima, ou em qualquer Novo Investimento aprovado nos termos do item (l) 
acima, que exceda qualquer dos seguintes valores: (a) o Valor Limite conceituado no Estatuto 
Social da Companhia; ou (b) qualquer valor que, em conjunto com todas as demais dívidas da 
Companhia e de suas subsidiárias existentes à época, exceda 40% do patrimônio líquido da 
Companhia; (n) qualquer decisão para venda ou disposição (incluindo por meio de operação de 
arrendamento) de quaisquer ativos da Companhia ou de suas subsidiárias em valor superior ao 
Valor Limite conceituado no Estatuto Social da Companhia; (o) aprovação de quaisquer operações 
envolvendo a Companhia ou suas subsidiárias com qualquer dos Acionistas, Conselheiros, 
Diretores e/ou executivos da Companhia ou de suas subsidiárias, seus respectivos cônjuges, 
companheiros ou parentes, até o segundo grau, ou afiliadas, incluindo, sem limitação, qualquer 
disposição relativa a não-competição em favor de executivos; (p) contratação, pela Companhia ou 
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suas subsidiárias, da assessoria de terceiros ou experts cujos honorários e despesas estimados, 
de qualquer natureza, não estejam previstos no Plano Anual de Negócios, aprovado nos termos do 
item (k) acima, ou em qualquer Novo Investimento que tenha sido aprovado pelo Conselho de 
Administração nos termos do item (l) acima, e excedam, em conjunto e em um mesmo exercício 
fiscal, 10% do Valor Limite conceituado no Estatuto Social da Companhia; (q) celebração de 
acordos em litígios judiciais envolvendo a Companhia ou qualquer de suas subsidiárias que 
excedam 10% do Valor Limite conceituado no Estatuto Social da Companhia; (r) a estrutura e os 
principais aspectos de todos os planos de incentivos para executivos, e qualquer alteração ou 
substituição subsequente; (s) qualquer decisão da Companhia ou de suas subsidiárias em 
desenvolver direta ou indiretamente qualquer negócio ou atividade que não sejam (i) os negócios 
que estejam atualmente sendo conduzidos ou projetados para ser conduzidos pela Companhia e 
suas subsidiárias, os quais incluem: (a) a propriedade, planejamento, execução, desenvolvimento, 
venda, locação, prestação de serviços e administração de shopping centers e empreendimentos 
imobiliários (tais como, mas não limitados a, prédios e complexos residenciais e comerciais, hotéis, 
apart-hotéis, centros médicos e centros e lojas de entretenimento) integrados a tais shopping 
centers ou nos limites de sua área de influência, bem como outras atividades comerciais 
relacionadas; e (b) a propriedade, planejamento, execução, desenvolvimento e venda de outros 
complexos urbanos residenciais de qualidade, bem como a prestação de serviços relacionados aos 
empreendimentos residenciais; e (ii) investimentos em parcerias, sociedades, associações, trust, 
ou qualquer outra entidade ou organização, incluindo entidades governamentais, ou qualquer de 
suas divisões, agências ou departamentos, cujos negócios sejam da natureza descrita nas alíneas 
(a) e (b) acima; (t) destituição ou substituição de auditores independentes; (u) o exercício do direito 
de voto pela Companhia em qualquer de suas subsidiárias sobre qualquer assunto envolvendo as 
matérias listadas no Estatuto, bem como nas seguintes matérias: (i) incorporação (incluindo 
incorporação de ações), cisão, fusão, transformação de tipo societário ou qualquer outra forma de 
reestruturação societária ou reorganização da subsidiária em questão ou de qualquer de suas 
controladas; (ii) aumentos de capital da subsidiária em questão ou de qualquer de suas controladas, 
mediante a emissão de novas ações, bônus de subscrição, opções ou outros instrumentos 
financeiros; (iii) qualquer alteração na política de dividendos prevista no Estatuto Social da 
subsidiária em questão ou de suas controladas; (v) definir a lista tríplice de empresas 
especializadas, dentre as quais a Assembleia Geral escolherá a que procederá à avaliação 
econômica da Companhia e elaboração do competente laudo de avaliação de suas ações, nos 
casos de OPA que visem ao cancelamento do registro de companhia aberta ou sua saída do Nível 
2 de Governança Corporativa; (x) autorizar a aquisição, pela Companhia, de ações de sua própria 
emissão, ou sobre o lançamento de opções de venda e compra referenciadas em ações de emissão 
da Companhia, para manutenção em tesouraria e/ou posterior cancelamento ou alienação, de 
acordo com o artigo 30 da Lei das Sociedades por Ações; e (y) manifestar-se favorável ou 
contrariamente a respeito de qualquer OPA 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 OPA, que deverá abordar, no mínimo (i) a conveniência e oportunidade da 
OPA quanto ao interesse do conjunto dos acionistas e em relação à liquidez dos valores mobiliários 
de sua titularidade; (ii) as repercussões da OPA 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. 

 

 

(i) informar se possuem regimento interno próprio, informando, em caso 
positivo, órgão responsável pela aprovação, data da  aprovação e, caso o emissor divulgue 
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esses regimentos, locais na rede mundial de computa dores onde esses documentos podem 
ser consultados 

O Conselho de Administração não possui regimento interno próprio, estando sujeito às disposições 
da Lei das Sociedades por Ações, do Estatuto Social da Companhia, do Regulamento do Nível 2 e 
demais normas aplicáveis. 

 (ii) informar se o emissor  possui comitê de audit oria estatutário, informando,    
caso positivo, suas principais atribuições, forma d e funcionamento e se o mesmo atende 
aos requisitos da regulamentação emitida pela CVM a  respeito do assunto 

A Companhia não possui um Comitê Auditoria estatutário. 

(iii) informar  de  que  forma  o  conselho  de  ad ministração  avalia  o  trabalho da 
auditoria independente, indicando se o emissor poss ui uma política de contratação de 
serviços de extra-auditoria com o auditor independe nte, e informando o órgão responsável 
pela aprovação da política, data da aprovação e, ca so o emissor divulgue a política, locais 
na rede mundial de computadores onde o documento po de ser consultado 

Compete ao Conselho de Administração da Companhia aprovar a contratação, destituição ou 
substituição dos auditores independentes. Além disso, o Conselho de Administração supervisiona 
as atividades dos auditores independentes através do exame e discussão de seus pareceres e 
opiniões. 

A  Companhia  não  possui  política  de  contratação  de  serviços  de  extra-auditoria  com o  auditor 
independente, sujeitando-se às normas e orientações sobre o assunto emanadas pela CVM. 

 

(b) em relação aos membros da diretoria estatutária , suas atribuições e poderes 
individuais, indicando se a diretoria possui regime nto interno próprio, e informando, em 
caso positivo, órgão responsável pela  aprovação, d ata da aprovação e, caso o emissor 
divulgue o regimento, locais  na  rede  mundial  de   computadores  onde  o  documento  pode  
ser consultado 

Diretoria 

A Diretoria é composta de: (a) 1 Diretor Presidente; (b) de 1 até 3 Diretores Vice-Presidentes; e (c) 
até 6 Diretores sem designação. Cumpre à Diretoria praticar todos os atos necessários à 
consecução do objeto social, observadas as disposições legais e estatutárias pertinentes, além das 
determinações da Assembleia Geral e do Conselho de Administração.  

Como regra geral, e ressalvadas determinadas exceções descritas em seu Estatuto Social, a 
Companhia se obriga validamente sempre que representada (i) pelo Diretor Presidente, 
isoladamente; (ii) por 2 membros da Diretoria em conjunto sendo obrigatoriamente um deles um 
dos Diretores Vice-Presidentes; (iii) por qualquer 1 membro da Diretoria, indistintamente, em 
conjunto com procurador no limite do respectivo mandato, constituído nos termos do Estatuto Social 
da Companhia; ou (iv) por 2 procuradores em conjunto, no limite dos respectivos mandatos. 

Esclarecemos que a Companhia possui outros executivos não estatutários designados como Vice-
Presidentes e Diretores, os quais não possuem poderes de representação da mesma, salvo se por 
força de procuração especificamente outorgada nesse sentido. A Administração da Companhia é 
desempenhada exclusivamente pelos membros com mandato em vigor listados no item 12.5 / 12.6 
abaixo. 

Compete à Diretoria da Companhia, de acordo com o Estatuto Social, praticar todos os atos 
necessários à consecução do objeto social da Companhia, observadas as disposições legais e 
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estatutárias pertinentes, além das determinações da Assembleia Geral e do Conselho de 
Administração. 

Compete ao Diretor Presidente: (a) o estabelecimento de diretrizes básicas de ação da Diretoria e 
o zelo pelo estrito cumprimento delas; (b) a otimização da estrutura de capital da Companhia; (c) o 
controle do desempenho empresarial da Companhia e o zelo pela integridade financeira da 
Companhia e o cumprimento do Plano Anual de Negócios e dos orçamentos aprovados nos termos 
do Estatuto Social da Companhia; (d) a deliberação prévia sobre a prática de qualquer ato de gestão 
extraordinária não compreendido na competência privativa da Assembleia Geral, observadas as 
pertinentes deliberações do Conselho de Administração; (e) a decisão prévia sobre a participação 
da Companhia em outras sociedades e o acréscimo ou a redução de tal participação, observadas 
as competências do Conselho de Administração e da Assembleia Geral; (f) a supervisão dos 
Diretores e a designação de diretores para o desempenho de encargos específicos; e (g) a 
presidência nas reuniões da Diretoria da Companhia. 

Compete ao Diretor Vice-Presidente Operacional: (a) o planejamento, organização, administração 
e coordenação de todos os empreendimentos em operação dos quais a Companhia participe, direta 
ou indiretamente, compreendendo sua abertura, locação de espaços, promoções e campanhas de 
marketing, definição do mix de lojas, negociação de aluguel, carências e vacância; (b) o 
acompanhamento e análise do desempenho individual dos empreendimentos em operação; (c) a 
orientação e coordenação das atividades de administração e comercialização de espaços 
comerciais e de prestação de serviços nos empreendimentos dos quais a Companhia participe, 
direta ou indiretamente, dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Diretor Presidente ou pelo 
Conselho de Administração; (d) as operações do shopping e torres para locação; (e) a decisão 
sobre a abertura e/ou fechamento de espaços comerciais e a contratação de serviços de limpeza 
e segurança para tais espaços; (f) as operações comercial e operacional; (g) a supervisão do 
funcionamento diário dos shopping centers e torres para locação da Companhia, incluindo a 
obtenção de licenças operacionais; e (h) a coordenação, em conjunto com as demais diretorias, de 
avaliações de viabilidade econômico-financeira de novas oportunidades de negócios e estudos para 
a escolha de novos parceiros estratégicos. 

Compete ao Diretor Vice-Presidente de Desenvolvimento: (a) a direção das atividades e a 
coordenação dos assuntos relacionados ao desenvolvimento de novos empreendimentos para a 
Companhia e expansão dos seus atuais empreendimentos; (b) a coordenação, em conjunto com 
as demais diretorias, de avaliações de viabilidade econômico-financeira de novas oportunidades de 
negócios e estudos para a escolha de novos parceiros estratégicos; (c) a prospecção, análise e 
negociação de oportunidades de investimentos e desinvestimento para a Companhia; e (d) a 
coordenação dos projetos de concepção e execução dos empreendimentos da Companhia no que 
tange às questões de engenharia, incluindo aprovações perante aos órgãos competentes, 
aprovação e supervisão de processos construtivos, o relacionamento com projetistas e prestadores 
de serviços de engenharia, construtoras e gerenciadoras. 

Compete ao Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores: (a) a coordenação, 
supervisão, direção das atividades financeiras da Companhia e suas controladas, incluindo a 
análise de investimentos e limites de exposição a risco, propositura e contratação de empréstimos 
e financiamentos, aplicação e captação de recursos, operações de tesouraria e o planejamento e 
controle financeiro da Companhia; (b) o monitoramento do resultado dos ativos da Companhia e de 
suas metas orçamentárias; (c) o relacionamento com bancos e demais instituições financeiras, e 
investidores atuais e potenciais; (d) a representação da Companhia perante os órgãos e demais 
instituições de fiscalização e controle que atuam no mercado de capitais; (e) a coordenação, em 
conjunto com as demais diretorias, de avaliações de viabilidade econômico-financeira de novas 
oportunidades de negócios e estudos para a escolha de novos parceiros estratégicos; (f) a 
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prestação de informações ao público investidor garantindo sua ampla, imediata e simultânea 
disseminação aos acionistas, ao mercado e ao público em geral; e (g) a manutenção de registros 
atualizados da Companhia perante a Comissão de Valores Mobiliários, as Bolsas de Valores em 
que a Companhia tenha seus valores mobiliários negociados e demais órgãos relacionados às 
atividades desenvolvidas no mercado de capitais, conforme legislação aplicável, no Brasil e no 
exterior. 

Compete ao Diretor Administrativo: (a) a gestão contábil e tributária da Companhia, incluindo o 
monitoramento dos processos de elaboração de balancetes, balanços e outras demonstrações 
contábeis nos prazos e nas formas estabelecidos em lei; (b) o controle dos bens patrimoniais; (c) a 
gestão da área de recursos humanos da Companhia, incluindo o monitoramento dos processos 
relacionados a organização, execução e controle de benefícios, direitos, deveres, vantagens 
pecuniárias, vencimentos, remuneração e jornada de trabalho dos colaboradores da Companhia; 
(d) a gestão da área administrativa da Companhia, incluindo a coordenação dos procedimentos de 
compra de materiais, contratação de prestadores de serviços rotineiros e cadastro de fornecedores; 
e (e) a gestão da área responsável pelo planejamento, organização e gerenciamento das soluções 
de tecnologia da informação da Companhia. 

A Diretoria não possui regimento interno próprio, estando sujeita às disposições da Lei das 
Sociedades por Ações, do Estatuto Social da Companhia, do Regulamento do Nível 2 e demais 
normas aplicáveis. 

 

(c) data de instalação do conselho fiscal, se este não for permanente, informando se 
possui regimento interno próprio, e indicando, em c aso positivo, data da sua aprovação pelo 
conselho fiscal e, caso o emissor divulgue o regime nto, locais na rede mundial de 
computadores onde o documento pode ser consultado 

Conselho Fiscal 

O Conselho Fiscal é de funcionamento não permanente. Quando instalado, o Conselho Fiscal será 
composto de, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) membros e exercerá as atribuições e 
poderes conferidos pela lei, bem como estabelecerá, por deliberação majoritária, o respectivo 
regimento interno. 

Por solicitação de acionistas representando mais de 2,0% (dois por cento) do capital votante da 
Companhia, o Conselho Fiscal foi instalado na Assembleia Geral Ordinária realizada em 27 de abril 
de 2018, com prazo de funcionamento até a Assembleia Geral Ordinária a se realizar no exercício 
social de 2019. 

O Conselho Fiscal da Companhia possui regimento interno próprio, aprovado em 29 de maio de 
2018, na 1ª Reunião do Conselho Fiscal após sua instalação. A Companhia não divulga o regimento 
interno do Conselho Fiscal na rede mundial de computadores. 

 

(d) se há mecanismos de avaliação de desempenho do conselho de administração  e de 
cada órgão ou comitê  que se  reporta  ao conselho de administração 

São utilizados como mecanismos de avaliação de cada órgão o alcance de metas previamente 
determinadas, o desempenho individual, o resultado da Companhia, seu faturamento, desempenho 
dos empreendimentos de propriedade da Companhia e por esta administrados, redução de custos, 
entre outros. Na data deste Formulário, a Companhia não possuía mecanismos específicos de 
avaliação de desempenho dos membros do nosso Conselho de Administração. 
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(i) a periodicidade da avaliação e sua abrangência,  indicando se a avaliação é     
feita somente em relação ao órgão ou se inclui tamb ém a avaliação individual de seus 
membros 

A avaliação do desempenho individual dos membros da Diretoria é realizada anualmente. 

(ii) metodologia adotada e os principais critérios utilizados na avaliação 

Os Diretores são avaliados para fins de remuneração variável de acordo com o critérios de 
atingimento de metas e avaliação de desempenho individual. A avaliação é efetuada através de 
uma escala de pontos atribuídos em conformidade com o desempenho individual de cada Diretor, 
levando-se em consideração critérios como comprometimento, comunicação, gestão de pessoas, 
administração de conflitos e foco em resultado. 

 (iii) como os resultados da avaliação são utilizado s pelo emissor para aprimorar 
o funcionamento deste órgão 

Os resultados da avaliação são utilizados para aprimorar o funcionamento da Diretoria na medida 
em que tais resultados se alinham aos parâmetros para remuneração de médio e longo prazo dos 
Diretores. Desse modo, a Companhia entende que os motiva a manter elevados níveis de 
performance e atingimento de metas, resultando em mais eficiência e produtividade para a 
Companhia. 

 (iv) se foram contratados serviços de consultoria ou assessoria externos 

Não foram contratados serviços de consultoria ou assessoria externos. 
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(a) prazos de convocação 

A Companhia não adota práticas diferenciadas para convocação de Assembleias Gerais em relação 
ao previsto na legislação vigente. A assembleia geral será realizada anualmente e sempre que os 
negócios da Companhia assim exigirem, nos termos na Lei das Sociedades por Ações. Observado 
o disposto na legislação aplicável, os acionistas serão convocados para participar das assembleias 
gerais por meio de convocação publicada na forma do artigo 124, parágrafo 1º, inciso II, da Lei das 
Sociedades por Ações. 

 

(b) competências 

A Companhia adota as regras previstas na legislação societária. A assembleia geral tem poderes 
para decidir todos os negócios relativos ao objeto da Companhia e tomar as resoluções que julgar 
convenientes à defesa e ao desenvolvimento dela. Como consta da Lei das Sociedades por Ações, 
a assembleia geral reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por ano, nos quatro primeiros meses 
seguintes ao término do exercício social, para (i) tomar as contas dos administradores, examinar, 
discutir e deliberar sobre as demonstrações financeiras, (ii) deliberar sobre a destinação do lucro 
líquido do exercício e a distribuição de dividendos; (iii) eleger os administradores e os membros do 
Conselho Fiscal, quando for o caso; e (iv) aprovar a correção da expressão monetária do capital 
social. 

Sem prejuízo das demais matérias previstas em lei, compete privativamente à assembleia geral 
deliberar sobre as matérias indicadas nos artigos 122, 132 e 136 da Lei das Sociedades por Ações 
e ainda: (a) deliberar sobre a saída da Companhia do Nível 2 de Governança Corporativa, a qual 
deverá ser comunicada à B3 por escrito, com antecedência prévia de 30 (trinta) dias; (b) escolher, 
dentre as instituições qualificadas e indicadas em lista tríplice aprovada pelo Conselho de 
Administração, a que será responsável pela preparação do laudo de avaliação das ações da 
Companhia nos casos de oferta pública de aquisição visando a saída do Nível 2 de Governança 
Corporativa e ao cancelamento de registro de companhia aberta; e (c) resolver os casos omissos 
no Estatuto Social da Companhia, observadas as disposições da Lei das Sociedades por Ações e 
do Regulamento do Nível 2. 

 

(c) endereços (físico ou eletrônico) nos quais os d ocumentos relativos à assembleia 
geral estarão à disposição dos acionistas para anál ise 

Todos os documentos pertinentes à assembleia geral, tanto os relacionados à participação dos 
acionistas, quanto os de suporte para as deliberações são disponibilizados nos seguintes 
endereços, observados os prazos legais: (i) sede da Companhia: Cidade do Rio de Janeiro, Estado 
do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 4.200, bloco 2, sala 501, Barra da Tijuca e (ii) meios 
eletrônicos: website da Companhia (http://ri.multiplan.com.br/); website da CVM (www.cvm.gov.br) 
e website da B3 (www.bmfbovespa.com.br). 

 

(d) identificação e administração de conflito de in teresses 

A Companhia não adota um mecanismo específico para identificar conflitos de interesse nas 
assembleias gerais, aplicando-se as regras constantes na legislação brasileira caso ocorra 

PÁGINA: 263 de 436

Formulário de Referência - 2018 - MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. Versão : 4



12.2 - Regras, políticas e práticas relativas às assembleias gerais

qualquer conflito de interesses. Para maiores informações sobre as medidas adotadas pela 
Companhia para tratar situações de conflitos de interesses, veja o item 16.3(a) deste Formulário de 
Referência. 

 

(e) solicitação de procurações pela administração p ara o exercício do direito de voto 

Até a presente data não foram realizadas solicitações de procurações pela administração para o 
exercício do direito de voto. Caso a Companhia venha a optar por tal faculdade, o fará com 
observância às regras estabelecidas pela Instrução CVM 481 de 17 de dezembro de 2009. 

 

(f) formalidades necessárias para aceitação de proc urações outorgadas por acionistas, 
indicando se o emissor exige ou dispensa reconhecim ento de firma, notarização, 
consularização e tradução juramentada e se o emisso r admite procurações outorgadas por 
acionistas por meio eletrônico 

Não foi implementado mecanismo para admissão de procurações outorgadas por acionistas por 
meio eletrônico. 

Solicita-se apresentar à Companhia, com no mínimo 48 (quarenta e oito) horas de antecedência da 
realização da Assembleia Geral, além do documento de identidade com foto e/ou atos societários 
pertinentes que comprovem a representação legal, o comprovante da titularidade das ações de 
emissão da Companhia, expedido por instituição financeira escrituradora e/ou agente de custódia, 
conforme o caso, no máximo, 5 (cinco) dias antes da data da realização da Assembleia, bem como, 
no caso de representação por procurador, o instrumento de mandato outorgado na forma do artigo 
126, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações, com reconhecimento da firma do outorgante. 

As procurações deverão ser apresentadas em suas vias originais, ou cópias autenticadas. As 
procurações outorgadas no exterior deverão ser notarizadas, consularizadas e apresentadas 
acompanhadas de sua respectiva tradução juramentada, ressalvados os países com os quais o 
Brasil possua acordo vigente que dispense qualquer destas formalidades de legalização. 

 

(g) formalidades necessárias para aceitação do bole tim de voto a distância, quando 
enviados diretamente à companhia, indicando se o em issor exige ou dispensa 
reconhecimento de firma, notarização e consularizaç ão 

A Companhia adota o voto a distância em determinadas assembleias gerais, consoante o disposto 
na Instrução CVM 481/09, conforme alterada pelas Instruções CVM 561/15 e 594/17. 

Nas assembleias gerais em que o voto a distância for aplicável, o acionista que optar por exercer o 
seu direito de voto por meio do preenchimento e envio do boletim de voto a distância diretamente 
à Companhia deverá encaminhar os seguintes documentos à Avenida das Américas, nº 4.200, 
bloco 2, sala 501, Barra da Tijuca, CEP 22640-102, Rio de Janeiro – RJ, aos cuidados do Diretor 
de Relações com Investidores: 

(i) via física do boletim de voto a distância relativo à assembleia geral em questão, 
devidamente preenchido, rubricado e assinado; 

(ii) cópia autenticada dos seguintes documentos: 

• Pessoas Físicas: documento de identidade com foto do acionista. 
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• Pessoas Jurídicas (exceto fundos de investimento): (a) mais recente estatuto 
ou contrato social consolidado; (b) documentos societários que comprovem a 
regularidade da representação legal do acionista; e (c) documento de 
identidade com foto do(s) representante(s) legal(is) do acionista. 

• Fundos de Investimento: (a) mais recente regulamento do fundo consolidado; 
(b) mais recente estatuto ou contrato social consolidado do administrador ou 
gestor do fundo, conforme o caso, observada a política de voto do fundo; (c) 
documentos societários que comprovem a representação legal do 
administrador ou gestor do fundo, conforme o caso; e (d) documento de 
identidade com foto do(s) representante(s) legal(is); e 

(iii) comprovante atualizado da titularidade das ações de emissão da Companhia, expedido 
por instituição financeira escrituradora e/ou agente de custódia, conforme o caso. 

Os boletins de voto a distância assinados no país deverão ter reconhecimento de firma. Os 
documentos provenientes do exterior deverão ser notarizados, consularizados e acompanhados da 
respectiva tradução juramentada. 

Os documentos necessários ao exercício do voto a distância deverão ser recebidos na Companhia 
até 7 (sete) dias antes da data da assembleia geral. Eventuais boletins de voto recebidos pela 
Companhia após essa data serão desconsiderados, independentemente da data em que tenham 
sido remetidos. 

Além da possibilidade de envio do boletim de voto a distância diretamente à Companhia, o acionista 
poderá exercer o voto a distância através de prestadores de serviços aptos a prestar serviços de 
coleta a transmissão de instruções de preenchimento do boletim de voto à distância (agentes de 
custódia e escrituradores). Para mais informações sobre estas formas de exercício do direito de 
voto a distância vide item (k) abaixo. 

 

(h) se a companhia disponibiliza sistema eletrônico  de recebimento do boletim de voto 
a distância ou de participação a distância 

Até a data deste Formulário de Referência, a Companhia não havia implementado sistema 
eletrônico de recebimento do boletim de voto a distância ou de participação a distância. 

 

(i) instruções para que acionista ou grupo de acion istas inclua propostas de 
deliberação, chapas ou candidatos a membros do cons elho de administração e do conselho 
fiscal no boletim de voto a distância 

Observados os percentuais mínimos de participação exigidos na Instrução CVM 481/09, o acionista 
ou grupo de acionistas poderão solicitar a inclusão de propostas de deliberação, chapas ou 
candidatos a membros do conselho de administração ou do conselho fiscal no boletim de voto a 
distância mediante a apresentação de tais propostas por meio de correspondência enviada à sede 
da Companhia, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, 
nº 4.200, bloco 2, sala 501, Barra da Tijuca, aos cuidados do Diretor de Relações com Investidores, 
juntamente com os documentos pertinentes à proposta (incluindo as informações mencionadas no 
art. 21-M da Instrução CVM 481/09), nos prazos e na forma estabelecidos pela regulamentação 
vigente. 
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(j) se a companhia disponibiliza fóruns e páginas n a rede mundial de computadores 
destinados a receber e compartilhar comentários dos  acionistas sobre as pautas das 
assembleias 

Até a data deste Formulário de Referência, a Companhia não mantinha fóruns e páginas na rede 
mundial de computadores destinados a receber e compartilhar comentários dos acionistas sobre 
as pautas das assembleias gerais. 

 

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

O acionista poderá, ainda, exercer o voto a distância através da transmissão de instruções de 
preenchimento do boletim de voto a distância: (i) ao seu agente de custódia que preste esse serviço, 
caso as ações estejam depositadas em depositário central; ou (ii) ao Itaú Corretora de Valores S.A., 
agente escriturador das ações de emissão da Companhia, caso as ações não estejam depositadas 
em depositário central. 

Nesses casos, os acionistas deverão observar as regras e procedimentos adotados pelo 
escriturador ou pelos respectivos agentes de custódia, conforme o caso, para recebimento das 
instruções de preenchimento do boletim de voto a distância, bem como os meios utilizados por tais 
instituições para comunicação com os acionistas a respeito do recebimento das instruções de 
preenchimento de voto, da suficiência de tais instruções e, se for o caso, da necessidade de 
retificação ou reenvio das instruções. 
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(a) número de reuniões realizadas no último exercíc io social, discriminando entre 
número de reuniões ordinárias e extraordinárias  

Exercício 
Social  

Tipo de Reunião do Conselho de Administração Quantidade  Data 

31/12/2017 Ordinária 4 15/02/2017 

29/06/2017 

15/08/2017 

21/11/2017 

Extraordinária 8 09/01/2017 

27/01/2017 

08/03/2017 

08/03/2017 

27/03/2017 

11/04/2017 

05/06/2017 

21/06/2017 

21/09/2017 

16/10/2017 

09/11/2017 

21/12/2017 

 

(b) se existirem, as disposições do acordo de acion istas que estabeleçam restrição ou 
vinculação ao exercício do direito de voto de membr os do conselho 

Os acionistas signatários do Acordo de Acionistas da Companhia se comprometeram a exercer seu 
direito de voto nas assembleias gerais, bem como a orientar seus representantes no Conselho de 
Administração e na Diretoria a exercerem seu direito de voto de acordo com os princípios básicos 
e regras previstos no Acordo de Acionistas da Companhia. O Acordo de Acionistas da Companhia 
prevê ainda que determinadas matérias (listadas no item 15.5 deste Formulário de Referência) não 
serão submetidas ao Conselho de Administração para deliberação até que tenham sido acordadas 
previamente pelos acionistas signatários do Acordo de Acionistas. A decisão tomada pelos 
acionistas signatários do Acordo de Acionistas da Companhia vinculará seus representantes no 
Conselho de Administração, os quais deverão votar de acordo com a mesma. 

 

(c) regras de identificação e administração de conf litos de interesses 

A Companhia não adota um mecanismo específico para identificar conflitos de interesse, aplicando-
se à hipótese práticas de governança corporativa e aquelas recomendadas e/ou exigidas pela 
legislação, incluindo aquelas previstas no Regulamento do Nível 2, segundo a qual qualquer 
membro do Conselho de Administração da Companhia está proibido de votar em qualquer 
assembleia ou reunião do Conselho de Administração, ou de atuar em qualquer operação ou 
negócios que puderem beneficiá-lo de modo particular ou nos quais tenha interesses conflitantes 
com os da Companhia. A deliberação tomada em decorrência do voto de administrador que tenha 
interesse conflitante com o da Companhia é anulável, respondendo o mesmo pelos danos causados 
e pela restituição à Companhia das vantagens que tiver auferido. 

 

(d) se o emissor possui política de indicação e de preenchimento de cargos do conselho 
de administração formalmente aprovada, informando, em caso positivo: i. órgão responsável 
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pela aprovação da política, data da aprovação e, ca so o emissor divulgue a política, locais 
na rede mundial de computadores onde o documento po de ser consultado ii. principais 
características da política, incluindo regras relat ivas ao processo de indicação dos membros 
do conselho de administração, à imposição do órgão e à seleção de seus membros 

A Companhia não possui política de indicação e de preenchimento de cargos do Conselho de 
Administração formalmente aprovada. 
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12.4 - Descrição da cláusula compromissória para resolução de conflitos por meio de
arbitragem

 

 

Nos termos do Estatuto Social da Companhia, seus acionistas, administradores e membros do 
Conselho Fiscal, quando instalado, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem perante a 
Câmara de Arbitragem do Mercado, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre 
eles, relacionada com ou oriunda, em especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, 
violação e seus efeitos, das disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, no Estatuto 
Social, nas normas editadas pelo CMN, pelo Banco Central e pela CVM, bem como nas demais 
normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes 
do Regulamento do Nível 2 de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa, do Contrato de 
Participação no Nível 2 de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa da B3 e do 
Regulamento da Câmara de Arbitragem do Mercado. 
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Ana Paula Kaminitz Peres 13/11/1965 Pertence apenas ao Conselho de Administração 20/07/2018 Até AGO de 2020 0

N/A

N/A

849.016.917-91 Comerciária 22 - Conselho de Administração (Efetivo) 20/07/2018 Sim 0.00%

Passaporte nº HP016154

000.000.000-00 Advogado 22 - Conselho de Administração (Efetivo) 27/04/2018 Sim 100.00%

038.857.128-49 Administrador 20 - Presidente do Conselho de Administração 27/04/2018 Sim 81.82%

José Paulo Ferraz do Amaral 06/02/1944 Pertence apenas ao Conselho de Administração 27/04/2018 2 anos 3

N/A

013.893.857-10 Administrador 34 - Conselheiro(Efetivo) e Dir. Vice Pres. 27/04/2018 Sim 100.00%

009.618.507-44 Engenheiro 27 - Conselho de Adm. Independente (Efetivo) 27/04/2018 Não 100.00%

José Carlos de A. S. Barata 29/04/1940 Pertence apenas ao Conselho de Administração 27/04/2018 2 anos 9

Eduardo Kaminitz Peres 15/08/1970 Pertence à Diretoria e ao Conselho de Administração 27/04/2018 2 anos 9

N/A

Diretor de Relações com Investidores

Marcello Kaminitz Barnes 04/03/1967 Pertence apenas à Diretoria 27/04/2018 2 anos 7

966.447.707-97 Engenheiro 11 - Diretor Vice Presidente/ Superintendente 27/04/2018 Sim 0.00%

Duncan George Osborne 19/11/1972 Pertence apenas ao Conselho de Administração 27/04/2018 2 anos 1

Armando D’Almeida Neto 18/06/1962 Pertence apenas à Diretoria 27/04/2018 2 anos 6

757.797.307-68 Administrador 11 - Diretor Vice Presidente/ Superintendente 27/04/2018 Sim 0.00%

N/A

John Sullivan 28/07/1960 Pertence apenas ao Conselho de Administração 27/04/2018 2 anos 4

000.000.000-00 Engenheiro 22 - Conselho de Administração (Efetivo) 27/04/2018 Sim 100.00%

Passaporte nº GF170651

Alberto José dos Santos 20/07/1951 Pertence apenas à Diretoria 27/04/2018 2 anos 7

267.678.487-00 Contador 19 - Outros Diretores 27/04/2018 Sim 0.00%

N/A Diretor sem designação específica

12.5/6 - Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal

Nome Data de nascimento Orgão administração Data da eleição Prazo do mandato Número de Mandatos 
Consecutivos

Outros cargos e funções exercidas no emissor Descrição de outro cargo / função

CPF Profissão Cargo eletivo ocupado Data de posse Foi eleito pelo controlador Percentual de participação 
nas reuniões
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N/A

Carlos Alberto Alvahydo de Ulhôa Canto 09/05/1946 Conselho Fiscal 27/04/2018 1 ano 0

009.438.357-04 Advogado 43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador 03/05/2018 Sim 0.00%

N/A

Vitor Rogério da Costa 18/02/1943 Conselho Fiscal 27/04/2018 1 ano 0

012.622.707-15 Advogado 43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador 03/05/2018 Sim 0.00%

N/A

Ian De Porto Alegre Muniz 23/03/1952 Conselho Fiscal 27/04/2018 1 ano 0

409.857.097-15 Advogado 43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador 03/05/2018 Sim 0.00%

N/A

Flavio El-Amme Paranhos 25/04/1977 Conselho Fiscal 27/04/2018 1 ano 0

075.610.347-92 Advogado 46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador 03/05/2018 Sim 0.00%

001.778.577-49 Economista 33 - Conselheiro(Efetivo) e Dir. Presidente 27/04/2018 Sim 87.50%

N/A

N/A

José Isaac Peres 18/07/1940 Pertence à Diretoria e ao Conselho de Administração 27/04/2018 2 anos 9

Rafael Frota Indio do Brasil Ferraz 09/08/1982 Conselho Fiscal 27/04/2018 1 ano 0

Christian Clarke de Ulhôa Canto 30/12/1970 Conselho Fiscal 27/04/2018 1 ano 0

009.075.817-06 Advogado 46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador 03/05/2018 Sim 0.00%

095.744.827-90 Advogado 46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador 03/05/2018 Sim 0.00%

N/A

12.5/6 - Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal

Nome Data de nascimento Orgão administração Data da eleição Prazo do mandato Número de Mandatos 
Consecutivos

Outros cargos e funções exercidas no emissor Descrição de outro cargo / função

CPF Profissão Cargo eletivo ocupado Data de posse Foi eleito pelo controlador Percentual de participação 
nas reuniões

Armando D’Almeida Neto  -  757.797.307-68

Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações / Critérios de Independência
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Alberto José dos Santos  -  267.678.487-00

O Sr. Alberto José dos Santos é nosso Diretor desde 02 de julho de 2007. Graduou-se em ciências contábeis pela Universidade Cândido Mendes do Rio de Janeiro. Concluiu a pós-graduação em administração de 
recursos humanos pelo ISEP – Instituto Superior de Estudos Pedagógicos. Atualmente, é responsável por nossas áreas contábil, administrativa, tecnologia da informação e recursos humanos. 





Em relação a cargos de administração que o Sr. Alberto José dos Santos ocupe em outras sociedades ou organizações do terceiro setor, ver item 12.13 deste Formulário de Referência.





O Sr. Alberto José dos Santos ocupa os seguintes cargos em outras sociedades ou entidades que sejam controladas por acionista da Companhia que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% 
de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário da Companhia: (i) Diretor da Divertplan Entretenimento Ltda.; e (ii) Diretor da G.W. do Brasil S.A.





Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos:



i. qualquer condenação criminal: N/A



ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis: N/A



iii. qualquer 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: N/A

Marcello Kaminitz Barnes  -  966.447.707-97

O Sr. Marcello Kaminitz Barnes é nosso Diretor desde 02 julho de 2007, tendo sido nomeado Diretor Vice-Presidente de Desenvolvimento em 04 de junho de 2008. Graduou-se em engenharia civil pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro em 1990. Atuou como engenheiro das nossas obras de expansão, assumindo posteriormente a área de operações do BarraShopping. Foi Diretor Imobiliário e ainda 
responsável pelo desenvolvimento dos projetos em Miami, Estados Unidos. Atualmente, é responsável pela nossa área de desenvolvimento e novos negócios. 





Em relação a cargos de administração que o Sr. Marcello Kaminitz Barnes ocupe em outras sociedades ou organizações do terceiro setor, ver item 12.13 deste Formulário de Referência.





O Sr. Marcello Kaminitz Barnes ocupa os seguintes cargos em outras sociedades ou entidades que sejam controladas por acionista da Companhia que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5%

de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário da Companhia: (i) Diretor da Divertplan Entretenimento Ltda.; e (ii) Diretor da G.W. do Brasil S.A. 





Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos:



i. qualquer condenação criminal: N/A



ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis: N/A



iii. qualquer 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: N/A

O Sr. Armando d’Almeida Neto é nosso Diretor Vice-Presidente e de Relações com Investidores desde 08 de fevereiro de 2008. Tem 25 anos de experiência no mercado financeiro com grande parte dedicada ao 
mercado internacional. Até janeiro de 2008 foi diretor presidente da BullTick Brasil Consultoria e membro do Comitê Executivo da BulkTick Capital Markets. De 2000 até 2005 o Sr. D’Almeida foi diretor do Santander 
Investment Securities em Nova York (Grupo Santander). De 1997 até 2000 foi diretor do Banco Bozano Simonsen. Cursou administração na Faculdade Cândido Mendes e possui certificações pela National 
Association of Securities Dealer – NASD. Foi também instrutor e diretor do Forex Club do Brasil. Atualmente, é responsável por nossas áreas financeira, planejamento e relações com investidores. 



Em relação a cargos de administração que o Sr. Armando d’Almeida Neto ocupe em outras sociedades ou organizações do terceiro setor, ver item 12.13 deste Formulário de Referência.



Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos:

i. qualquer condenação criminal: N/A

ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis: N/A

iii. qualquer 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: N/A

PÁGINA: 272 de 436

Formulário de Referência - 2018 - MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. Versão : 4



José Paulo Ferraz do Amaral  -  038.857.128-49

Duncan George Osborne  -  000.000.000-00

O Sr. Osborne é Vice-Presidente Executivo de Investimentos da The Cadillac Fairview Corporation Limited (“Cadillac Fairview”) desde 1º de novembro de 2016. Antes de ser nomeado para o referido cargo, o Sr. 
Osborne ocupou as funções de Vice-Presidente Sênior de Desenvolvimento e Vice-Presidente Sênior de Investimentos. Antes de ingressar na Cadillac Fairview, o Sr. Osborne foi sócio do escritório de advocacia 
Davies Ward Phillips & Vineberg LLP em Toronto, Canadá, onde ele permaneceu por mais de 12 anos prestando assessoria nas mais variadas operações, locais e internacionais, de fusões e aquisições, private 
equity, imobiliárias e fiscais. A Cadillac Fairview é uma das maiores proprietárias, administradoras e incorporadoras de imóveis comerciais na América do Norte, com foco no desenvolvimento e administração de 
escritórios de alto padrão, shopping centers e empreendimentos multiuso nos Estados Unidos e Canadá, além de atuar na administração do portfólio de investimentos em empresas imobiliárias do fundo de pensão 
canadense Ontario Teachers Pension Plan, do qual é uma subsidiária integral. O fundo Ontario Teachers Pension Plan, por sua vez, detém 100% de participação na 1700480 Ontario Inc., que é um dos acionistas 
controladores diretos da Companhia. 



O Sr. Duncan Osborne é graduado em direito (LL.B.) pela University of Western Ontario, cursou Mestrado em Finanças (M.Fin) pela Queen’s University e Bacharelado em Ciências (B.Sc.) pela Trent University. Além 
disso, o Sr. Osborne possui Certificação em Desenvolvimento Imobiliário pela New York University.



Em relação a cargos de administração que o Sr. Osborne ocupe em outras sociedades ou organizações do terceiro setor, ver item 12.13 deste Formulário de Referência.



Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos:

i. qualquer condenação criminal: N/A

ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis: N/A

iii. qualquer 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: N/A

John Sullivan  -  000.000.000-00

O Sr. John Sullivan é Membro do Conselho de Administração, Presidente e Chief Executive Officer (CEO) da The Cadillac Fairview Corporation Limited desde 2011. Antes de ser nomeado para os referidos cargos, o 
Sr. Sullivan exerceu as funções de Vice Presidente Sênior de Desenvolvimento e de Vice Presidente Executivo de Desenvolvimento. Antes de ingressar na Cadillac Fairview, o Sr. Sullivan construiu uma carreira 
expressiva no setor imobiliário, tendo ocupado cargos executivos em diversas grandes empresas, tais como Marathon Realty Company Limited e Brookfield Properties Corporation, onde ele foi responsável toda a 
administração, aquisição e desinvestimento de ativos canadenses. A Cadillac Fairview é uma das maiores proprietárias, administradoras e incorporadoras de imóveis comerciais na América do Norte, com foco no 
desenvolvimento e administração de escritórios de alto padrão, shopping centers e empreendimentos multiúso nos Estados Unidos e Canadá. A Cadillac Fairview Corporation Limited atua ainda na administração do 
portfólio de investimentos em empresas imobiliárias do fundo de pensão canadense Ontario Teachers Pension Plan.



O Sr. Sullivan graduou-se em Engenharia Civil pela Concordia University, obteve o título de MBA (Master of Business Administration) pela McGill University e completou o Advanced Management Program na 
Harvard Business School.



A Cadillac Fairview Corporation Limited é subsidiária integral do fundo de pensão canadense Ontario Teachers Pension Plan, o qual detém 100% de participação na 1700480 Ontario Inc., que, por sua vez, é 
acionista controladora direta da Companhia.



Em relação a cargos de administração que o Sr. John Sullivan ocupe em outras sociedades ou organizações do terceiro setor, ver item 12.13 deste Formulário de Referência.



Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos:

i. qualquer condenação criminal: N/A

ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis: N/A

iii. qualquer 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: N/A
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Eduardo Kaminitz Peres  -  013.893.857-10

José Carlos de A. S. Barata  -  009.618.507-44

O Sr. Barata graduou-se em Engenharia Civil pela Universidade do Brasil, em 1963, tendo concluído especialização em Engenharia Econômica, em 1962, pela mesma universidade. Participou de diversos cursos e 
programas de treinamento para executivos nos Estados Unidos, destacando-se os realizados no: Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento, Arthur Andersen, American Management Association e 
Rensselear Polytecnic Institution. O Sr. Barata trabalhou em Furnas Centrais Elétricas S.A. de 1963 a 1974, tendo exercido o cargo de Diretor-Financeiro de 1972 a 1974. Trabalhou no Grupo Bozano, de maio de 
1974 a junho de 2004, tendo exercido as funções de Diretor Executivo da Bozano Simonsen, de Diretor-Presidente da BSCC e das empresas Agrícolas do Grupo Bozano. Foi também membro suplente do Conselho 
de Administração da Embraer S.A. até 13/01/2012.



O Sr. Barata não ocupa cargos em outras empresas que integram o grupo econômico da Companhia ou que sejam controladas por acionista da Companhia que detenha participação, direta ou indireta, igual ou 
superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário da Companhia.



Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos:

i. qualquer condenação criminal: N/A

ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis: N/A

iii. qualquer 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: N/A



Membro independente, conforme definição de conselheiro independente prevista no Regulamento de Listagem do Nível 2 de Governança Corporativa da B3.

Ana Paula Kaminitz Peres  -  849.016.917-91

A Sra. Ana Paula Kaminitz Peres ingressou na Companhia em 2008, ocupando posições na área comercial desde seu ingresso. Em 2012, participou ativamente do projeto de inauguração do VillageMall, shopping 
que conta com marcas inéditas internacionais e nacionais consagradas no mercado de luxo. Atualmente, ela ocupa o cargo de Superintendente de Comercialização, atuando especialmente no relacionamento com 
marcas internacionais.



A Sra. Ana Paula Kaminitz Peres é Diretora da Multiplan Participações S.A., uma sociedade controlada por acionista da Companhia que detém participação, direta e/ou indireta, igual ou superior a 5% de uma 
mesma classe ou espécie de valor mobiliário da Companhia.



O Sra. Ana Paula Kaminitz Peres é também administradora da New Life Assessoria e Consultoria Empresarial Ltda.



Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos:

i. qualquer condenação criminal: N/A

ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis: N/A

iii. qualquer 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: N/A

O Sr. José Paulo Ferraz do Amaral é formado em Administração de Empresas pela Universidade Mackenzie de São Paulo e pós-graduado pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. De 1971 a 1985 trabalhou na 
Mesbla S.A., tendo iniciado na companhia como estagiário chegando até o cargo de Diretor das Lojas de Departamentos. De 1985 a 1996 exerceu o cargo de Diretor Superintendente das Lojas Americanas, 
participando ativamente na formação da sociedade criada entre Lojas Americanas e Walmart para operar a empresa Walmart Brasil. Participou de diversos cursos na área de administração de empresas 
relacionados à gestão de negócios, com destaque para o INSEAD em Fontainebleau, na França, e Harvard Business School, nos Estados Unidos. Após ter deixado as Lojas Americanas, atuou em parceria com o 
Banco Pactual na recuperação da Mesbla S/A, obtendo pleno sucesso na recuperação da sociedade. Em 1997 passou a explorar uma propriedade rural, localizada no município de Naviraí - MS, considerada de 
médio porte, com plantio de soja e milho, em uma área de 11.400 hectares. 



O Sr. José Paulo Ferraz do Amaral é Diretor Presidente da Zmacq Agropecuária S.A.



O Sr. José Paulo não ocupa cargos em outras empresas que integram o grupo econômico da Companhia ou que sejam controladas por acionista da Companhia que detenha participação, direta ou indireta, igual ou 
superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário da Companhia.



Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos:

i. qualquer condenação criminal: N/A

ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis: N/A

iii. qualquer 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: N/A
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Christian Clarke de Ulhôa Canto  -  009.075.817-06

Rafael Frota Indio do Brasil Ferraz  -  095.744.827-90

O Sr. Rafael Frota Indio do Brasil Ferraz é Bacharel em Direito pela Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ (2006). Pós Graduação em Direito de Empresas pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC/RJ (2011). Especialização em Contabilidade Geral e Tributária – FGV (2015). Inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil (Seção do Rio de Janeiro). Trabalhou no 
Escritório de Advocacia Gouvêa Vieira como estagiário (2002 a 2006) e como advogado (2006 a 2009). Atualmente é sócio do Escritório Vitor Costa Advogados, atuando em Direito Societário, Direito de Empresa, 
Mercado de Capitais, Capitais Estrangeiros e Banco Central. 





O Sr. Rafael Frota Indio do Brasil Ferraz não ocupa cargos em outras empresas que integram o grupo econômico da Companhia ou que sejam controladas por acionista da Companhia que detenha participação, 
direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário da Companhia.





Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos:



i. qualquer condenação criminal: N/A



ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis: N/A



iii. qualquer 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: N/A

José Isaac Peres  -  001.778.577-49

O Sr. José Isaac Peres é Diretor Presidente da Companhia desde 15 de março de 2006. Graduou-se em economia pela Faculdade Nacional de Economia da Universidade do Brasil, participou e executou mais de 
350 empreendimentos imobiliários e 35 mil unidades comercializadas. Foi fundador e idealizador da Abrasce, assim como da Ademi – Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário. O Sr. José Isaac 
Peres foi membro do Conselho de Administração da Amil Participações S.A. no período de 2007 a 2010.



Em relação a cargos de administração que o Sr. José Isaac Peres ocupe em outras sociedades ou organizações do terceiro setor, ver item 12.13 deste Formulário de Referência.



O Sr. José Isaac Peres ocupa ainda os seguintes cargos em outras empresas que sejam controladas por acionista da Companhia que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma 
classe ou espécie de valor mobiliário da Companhia: (i) Diretor da G.W. do Brasil S.A.; (ii) Diretor da Divertplan Entretenimento Ltda.; (iii) Diretor Presidente e membro do Conselho de Administração da Multiplan 
USA Corporation.; e (iv) Diretor da Multiplan Participações S.A.; e (v) Diretor da MTP Participações Ltda.



Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos:

i. qualquer condenação criminal: N/A

ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis: N/A

iii. qualquer 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: N/A

O Sr. Eduardo Kaminitz Peres é membro do Conselho de Administração da Companhia desde 15 de março de 2006 e Diretor Vice-Presidente desde 1º de agosto de 2007. Cursou administração pela Universidade 
Cândido Mendes. Ingressou na Companhia em 1988, ocupando diversas posições desde seu ingresso. Desde 2000 é responsável pela Área de Operações da Companhia.



Em relação a cargos de administração que o Sr. Eduardo Kaminitz Peres ocupe em outras sociedades ou organizações do terceiro setor, ver item 12.13 deste Formulário de Referência.



O Sr. Eduardo Kaminitz Peres ocupa os seguintes cargos em outras sociedades ou entidades que sejam controladas por acionista da Companhia que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% 
de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário da Companhia: (i) Diretor da Divertplan Entretenimento Ltda.; (ii) Diretor da G.W. do Brasil S.A.; (iii) Diretor da Multiplan Participações S.A.; e (iv) Diretor da MTP 
Participações Ltda.



Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos:

i. qualquer condenação criminal: N/A

ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis: N/A

iii. qualquer 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: N/A
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Carlos Alberto Alvahydo de Ulhôa Canto  -  009.438.357-04

Vitor Rogério da Costa  -  012.622.707-15

O Sr. Vitor Rogério da Costa é bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC/RJ (1966) e cursou Master of Laws na Universidade da California – Berkeley (1970). É membro da 
International Fiscal Association, da Associação Brasileira de Direito Financeiro, foi membro da Comissão de Estudos do Mercado Acionário da CVM e membro do Conselho Consultivo do Museu Histórico Nacional. 
Recebeu a Ordem de Comendador do Rio Branco. Trabalhou no Escritório de Advocacia José Thomaz Nabuco (1966 a 1975) e no Escritório de Advocacia Gouvêa Vieira (1966 a 2009). Desde 2009 é sócio do

Escritório Vitor Costa Advogados, onde atua em Direito Societário, Direito de Empresa, Direito Tributário, Mercado de Capitais, Capitais Estrangeiros e Banco Central.





O Sr. Vitor Rogério da Costa ocupa, ainda, o cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal da WLM Participações e Comércio de Maquinas e Veículos S.A., com mandato até 27/04/2018.





O Sr. Vitor Rogério da Costa não ocupa cargos em outras empresas que integram o grupo econômico da Companhia ou que sejam controladas por acionista da Companhia que detenha participação, direta ou 
indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário da Companhia.





Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos:



i. qualquer condenação criminal: N/A



ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis: N/A



iii. qualquer 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: N/A

O Sr. Christian Clarke de Ulhôa Canto é sócio de Ulhôa Canto Rezende e Guerra - Advogados. É bacharel em direito pela Universidade Candido Mendes (1993). Foi associado estrangeiro do escritório Shearman & 
Sterling, Nova York, EUA (1997). 





O Sr. Christian Clarke de Ulhôa Canto não ocupa cargos em outras empresas que integram o grupo econômico da Companhia ou que sejam controladas por acionista da Companhia que detenha participação, direta 
ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário da Companhia.





Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos:



i. qualquer condenação criminal: N/A



ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis: N/A



iii. qualquer 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: N/A
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Ian De Porto Alegre Muniz  -  409.857.097-15

O Sr. Ian De Porto Alegre Muniz é sócio da firma de advogados Veirano Advogados. É bacharel em direito pela Universidade Candido Mendes (1977). Pós graduação em Direito Comparado, Southwestern Legal 
Foundation, Dallas, Texas, EUA (1982). A Veirano Advogados não integra o grupo econômico do emissor, e não é controlada por acionista do emissor. 





O Sr. Ian De Porto Alegre Muniz não ocupa cargos em outras empresas que integram o grupo econômico da Companhia ou que sejam controladas por acionista da Companhia que detenha participação, direta ou 
indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário da Companhia.





Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos:



i. qualquer condenação criminal: N/A



ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis: N/A



iii. qualquer 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: N/A

Flavio El-Amme Paranhos  -  075.610.347-92

O Sr. Flavio El-Amme Paranhos é sócio da firma de advogados Veirano Advogados. Bacharel em direito pela UERJ (1999). Mestrado em Direito Internacional e Comparativo pela Chicago-Kent College of Law 
(2012). A Veirano Advogados não integra o grupo econômico do emissor, e não é controlada por acionista do emissor. 





O Sr. Flavio El-Amme Paranhos não ocupa cargos em outras empresas que integram o grupo econômico da Companhia ou que sejam controladas por acionista da Companhia que detenha participação, direta ou 
indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário da Companhia. 





Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos:



i. qualquer condenação criminal: N/A



ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis: N/A



iii. qualquer 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: N/

O Sr. Carlos Alberto Alvahydo de Ulhôa Canto é sócio de Ulhôa Canto Rezende e Guerra - Advogados. Graduado em direito pela Universidade do Estado da Guanabara, atual UERJ (1968). Pós graduação pelo 
Ceped/UEG (1969). Foi conselheiro da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro (BVRJ). 





O Sr. Carlos Alberto Alvahydo de Ulhôa Canto não ocupa cargos em outras empresas que integram o grupo econômico da Companhia ou que sejam controladas por acionista da Companhia que detenha 
participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário da Companhia.





Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos:



i. qualquer condenação criminal: N/A



ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis: N/A



iii. qualquer 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: N/A
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Até a data deste Formulário de Referência, a Companhia não possuía qualquer comitê estatutário ou não estatutário.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

12.7/8 - Composição dos comitês
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Pessoa relacionada

Membro do Conselho de Administração e Diretor Presidente da Companhia

Diretor

Manassês Wilson Peres 009.831.527-72 CAA – Corretagem e Consultoria Publicitária 
Ltda.

03.927.102/0001-45

José Isaac Peres 001.778.577-49 Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. 07.816.890/0001-53 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

Administrador do emissor ou controlada

Observação

Administrador do emissor ou controlada

Membro do Conselho de Administração e Diretor Presidente da Companhia

José Isaac Peres 001.778.577-49 Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. 07.816.890/0001-53 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

Pessoa relacionada

José Isaac Peres 001.778.577-49 Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. 07.816.890/0001-53

Diretor Presidente / Membro do Conselho de Administração

Membro do Conselho de Administração

Observação

Administrador do emissor ou controlada

Ana Paula Kaminitz Peres 849.016.917-91 Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. 07.816.890/0001-53 Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)

Observação

Pessoa relacionada

Eduardo Kaminitz Peres 013.893.857-10 Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. 07.816.890/0001-53

Diretor Vice-Presidente / Membro do Conselho de Administração

Membro do Conselho de Administração

Administrador do emissor ou controlada

Ana Paula Kaminitz Peres 849.016.917-91 Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. 07.816.890/0001-53 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

12.9 - Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas a administradores do emissor, controladas e 
controladores

Cargo

Nome CPF
Nome empresarial do emissor, controlada ou 
controlador CNPJ

Tipo de parentesco com o administrador do 
emissor ou controlada
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Membro do Conselho de Administração e Diretor Presidente da Companhia

José Isaac Peres 001.778.577-49 Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. 07.816.890/0001-53 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

Manassês Wilson Peres 009.831.527-72 RENASCE – Rede Nacional de Shopping 
Centers Ltda.

50.735.646/0001-95

Pessoa relacionada

Administrador do emissor ou controlada

Diretor

Manassês Wilson Peres 009.831.527-72 SCP – Royal Green Península 23.230.803/0001-38

Observação

Observação

José Isaac Peres 001.778.577-49 Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. 07.816.890/0001-53 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

Administrador do emissor ou controlada

Pessoa relacionada

Pessoa relacionada

Diretor

Manassês Wilson Peres 009.831.527-72 CAA – Corretagem Imobiliária Ltda. 05.301.832/0001-61

Membro do Conselho de Administração e Diretor Presidente da Companhia

Administrador do emissor ou controlada

Membro do Conselho de Administração e Diretor Presidente da Companhia

José Isaac Peres 001.778.577-49 Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. 07.816.890/0001-53 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

Manassês Wilson Peres 009.831.527-72 Multiplan Planejamento, Participações e 
Administração S.A.

42.330.522/0001-00

Pessoa relacionada

Observação

Diretor

12.9 - Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas a administradores do emissor, controladas e 
controladores

Cargo

Nome CPF
Nome empresarial do emissor, controlada ou 
controlador CNPJ

Tipo de parentesco com o administrador do 
emissor ou controlada
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Pessoa relacionada

Membro do Conselho de Administração e Diretor Presidente da Companhia

Diretor

Eduardo Kaminitz Peres 013.893.857-10 Barrasul Empreendimento Imobiliário Ltda. 13.536.932/0001-03

José Isaac Peres 001.778.577-49 Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. 07.816.890/0001-53 Filho ou Filha (1º grau por consangüinidade)

Observação

Diretor

Administrador do emissor ou controlada

Observação

José Isaac Peres 001.778.577-49 Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. 07.816.890/0001-53 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

Administrador do emissor ou controlada

Pessoa relacionada

Membro do Conselho de Administração e Diretor Presidente da Companhia

Diretor

Eduardo Kaminitz Peres 013.893.857-10 Ribeirão Residencial Empreendimento 
Imobiliário Ltda.

13.512.460/0001-40

Observação

José Isaac Peres 001.778.577-49 Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. 07.816.890/0001-53 Filho ou Filha (1º grau por consangüinidade)

Administrador do emissor ou controlada

Pessoa relacionada

Membro do Conselho de Administração e Diretor Presidente da Companhia

Diretor

Manassês Wilson Peres 009.831.527-72 Multiplan Administradora de Shopping Centers 
Ltda.

07.141.284/0001-85

Observação

12.9 - Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas a administradores do emissor, controladas e 
controladores

Cargo

Nome CPF
Nome empresarial do emissor, controlada ou 
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Pessoa relacionada

Membro do Conselho de Administração e Diretor Presidente da Companhia

Eduardo Kaminitz Peres 013.893.857-10 Multiplan Greenfield II Empreendimento 
Imobiliário Ltda.

13.912.397/0001-30

Observação

Diretor

Eduardo Kaminitz Peres 013.893.857-10 Morumbi Business Center Empreendimento 
Imobiliário Ltda.

13.537.325/0001-50

Pessoa relacionada

Observação

Diretor

Membro do Conselho de Administração e Diretor Presidente da Companhia

José Isaac Peres 001.778.577-49 Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. 07.816.890/0001-53 Filho ou Filha (1º grau por consangüinidade)

José Isaac Peres 001.778.577-49 Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. 07.816.890/0001-53 Filho ou Filha (1º grau por consangüinidade)

Administrador do emissor ou controlada

Observação

Diretor

Administrador do emissor ou controlada

Eduardo Kaminitz Peres 013.893.857-10 Multiplan Greenfield I Empreendimento 
Imobiliário Ltda.

13.912.331/0001-40

José Isaac Peres 001.778.577-49 Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. 07.816.890/0001-53 Filho ou Filha (1º grau por consangüinidade)

Administrador do emissor ou controlada

Pessoa relacionada

Membro do Conselho de Administração e Diretor Presidente da Companhia

12.9 - Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas a administradores do emissor, controladas e 
controladores
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Pessoa relacionada

Membro do Conselho de Administração e Diretor Presidente

Diretor

Eduardo Kaminitz Peres 013.893.857-10 Multishopping Shopping Center Ltda. (Atual 
denominação de Multiplan Greenfield IX Emp. 
Imob. Ltda.)

14.967.106/0001-73

José Isaac Peres 001.778.577-49 Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. 07.816.890/0001-53 Filho ou Filha (1º grau por consangüinidade)

Administrador do emissor ou controlada

Observação

Pessoa relacionada

Eduardo Kaminitz Peres 013.893.857-10 Multiplan Greenfiled III Empreendimento 
Imobiliário Ltda.

13.975.298/0001-05

Diretor

Membro do Conselho de Administração e Diretor Presidente da Companhia

Observação

Administrador do emissor ou controlada

José Isaac Peres 001.778.577-49 Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. 07.816.890/0001-53 Filho ou Filha (1º grau por consangüinidade)

Observação

Pessoa relacionada

Eduardo Kaminitz Peres 013.893.857-10 ParkShopping Jacarepaguá Ltda. (atual 
denominação de Multiplan Greenfield X Emp. 
Imob. Ltda.)

14.967.817/0001-48

Diretor

Membro do Conselho de Administração e Diretor Presidente da Companhia

Administrador do emissor ou controlada

José Isaac Peres 001.778.577-49 Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. 07.816.890/0001-53 Filho ou Filha (1º grau por consangüinidade)

12.9 - Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas a administradores do emissor, controladas e 
controladores

Cargo

Nome CPF
Nome empresarial do emissor, controlada ou 
controlador CNPJ

Tipo de parentesco com o administrador do 
emissor ou controlada
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Administrador do emissor ou controlada

José Isaac Peres 001.778.577-49 Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. 07.816.890/0001-53 Filho ou Filha (1º grau por consangüinidade)

Pessoa relacionada

Eduardo Kaminitz Peres 013.893.857-10 Multiplan Planejamento, Participações e 
Administração S.A.

42.330.522/0001-00

Observação

Diretor Vice-Presidente

Diretor

Eduardo Kaminitz Peres 013.893.857-10 Multiplan Greenfiled IV Empreendimento 
Imobiliário Ltda.

13.998.490/0001-09

Observação

Pessoa relacionada

Administrador do emissor ou controlada

Membro do Conselho de Administração e Diretor Presidente da Companhia

Membro do Conselho de Administração e Diretor Presidente da Companhia

José Isaac Peres 001.778.577-49 Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. 07.816.890/0001-53 Filho ou Filha (1º grau por consangüinidade)

Administrador do emissor ou controlada

Observação

José Isaac Peres 001.778.577-49 Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. 07.816.890/0001-53 Filho ou Filha (1º grau por consangüinidade)

Administrador do emissor ou controlada

Diretor

Membro do Conselho de Administração e Diretor Presidente da Companhia

José Isaac Peres 001.778.577-49 Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. 07.816.890/0001-53 Filho ou Filha (1º grau por consangüinidade)

Eduardo Kaminitz Peres 013.893.857-10 SCP – Royal Green Península 23.230.803/0001-38

Pessoa relacionada

12.9 - Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas a administradores do emissor, controladas e 
controladores

Cargo

Nome CPF
Nome empresarial do emissor, controlada ou 
controlador CNPJ
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José Isaac Peres 001.778.577-49 Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. 07.816.890/0001-53 Filho ou Filha (1º grau por consangüinidade)

Administrador do emissor ou controlada

Membro do Conselho de Administração e Diretor Presidente da Companhia

Eduardo Kaminitz Peres 013.893.857-10 G.W. do Brasil S.A. 01.837.536/0001-29

Pessoa relacionada

Eduardo Kaminitz Peres 013.893.857-10 ParkShopping Corporate Empreendimento 
Imobiliário Ltda.

13.537.516/0001-11

Diretor

Observação

Observação

José Isaac Peres 001.778.577-49 Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. 07.816.890/0001-53 Filho ou Filha (1º grau por consangüinidade)

Administrador do emissor ou controlada

Diretor

Membro do Conselho de Administração e Diretor Presidente da Companhia

Pessoa relacionada

Eduardo Kaminitz Peres 013.893.857-10 Jundiaí Shopping Center Ltda. 13.590.794/0001-32

Pessoa relacionada

Administrador do emissor ou controlada

Membro do Conselho de Administração e Diretor Presidente da Companhia

José Isaac Peres 001.778.577-49 Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. 07.816.890/0001-53 Filho ou Filha (1º grau por consangüinidade)

Observação

Pessoa relacionada

Membro do Conselho de Administração e Diretor Presidente da Companhia

Diretor

Eduardo Kaminitz Peres 013.893.857-10 ParkShopping Campo Grande Ltda. 13.511.181/0001-62

12.9 - Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas a administradores do emissor, controladas e 
controladores

Cargo

Nome CPF
Nome empresarial do emissor, controlada ou 
controlador CNPJ

Tipo de parentesco com o administrador do 
emissor ou controlada
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Pessoa relacionada

Membro do Conselho de Administração e Diretor Presidente da Companhia

Membro do Conselho de Administração e Diretor Vice-Presidente

Eduardo Kaminitz Peres 013.893.857-10 Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. 07.816.890/0001-53

José Isaac Peres 001.778.577-49 Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. 07.816.890/0001-53 Filho ou Filha (1º grau por consangüinidade)

Observação

Diretor

Administrador do emissor ou controlada

Observação

José Isaac Peres 001.778.577-49 Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. 07.816.890/0001-53 Filho ou Filha (1º grau por consangüinidade)

Administrador do emissor ou controlada

Pessoa relacionada

Membro do Conselho de Administração e Diretor Presidente da Companhia

Diretor

Eduardo Kaminitz Peres 013.893.857-10 Multiplan Arrecadadora Ltda. 14.551.970/0001-90

Observação

José Isaac Peres 001.778.577-49 Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. 07.816.890/0001-53 Filho ou Filha (1º grau por consangüinidade)

Administrador do emissor ou controlada

Pessoa relacionada

Membro do Conselho de Administração e Diretor Presidente da Companhia

Diretor

Eduardo Kaminitz Peres 013.893.857-10 Divertplan Entretenimento Ltda. (Atual 
denominação de Divertplan Comércio e 
Indústria Ltda.)

28.111.235/0001-70

Observação

12.9 - Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas a administradores do emissor, controladas e 
controladores

Cargo

Nome CPF
Nome empresarial do emissor, controlada ou 
controlador CNPJ

Tipo de parentesco com o administrador do 
emissor ou controlada
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Pessoa relacionada

Membro do Conselho de Administração e Diretor Presidente da Companhia

Eduardo Kaminitz Peres 013.893.857-10 CAA – Corretagem e Consultoria Publicitária 
Ltda.

03.927.102/0001-45

Observação

Diretor

Eduardo Kaminitz Peres 013.893.857-10 RENASCE – Rede Nacional de Shopping 
Centers Ltda.

50.735.646/0001-95

Pessoa relacionada

Observação

Diretor

Membro do Conselho de Administração e Diretor Presidente da Companhia

José Isaac Peres 001.778.577-49 Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. 07.816.890/0001-53 Filho ou Filha (1º grau por consangüinidade)

José Isaac Peres 001.778.577-49 Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. 07.816.890/0001-53 Filho ou Filha (1º grau por consangüinidade)

Administrador do emissor ou controlada

Observação

Diretor

Administrador do emissor ou controlada

Eduardo Kaminitz Peres 013.893.857-10 Multiplan Administradora de Shopping Centers 
Ltda.

07.141.284/0001-85

José Isaac Peres 001.778.577-49 Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. 07.816.890/0001-53 Filho ou Filha (1º grau por consangüinidade)

Administrador do emissor ou controlada

Pessoa relacionada

Membro do Conselho de Administração e Diretor Presidente da Companhia

12.9 - Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas a administradores do emissor, controladas e 
controladores

Cargo

Nome CPF
Nome empresarial do emissor, controlada ou 
controlador CNPJ

Tipo de parentesco com o administrador do 
emissor ou controlada
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Administrador do emissor ou controlada

José Isaac Peres 001.778.577-49 Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. 07.816.890/0001-53 Filho ou Filha (1º grau por consangüinidade)

Membro do Conselho de Administração e Diretor Presidente da Companhia

Pessoa relacionada

Eduardo Kaminitz Peres 013.893.857-10 MPH Empreendimento Imobiliário Ltda. 08.486.298/0001-01

Observação

Diretor

Diretor

Eduardo Kaminitz Peres 013.893.857-10 CAA – Corretagem Imobiliária Ltda. 05.301.832/0001-61

Observação

Pessoa relacionada

Administrador do emissor ou controlada

Membro do Conselho de Administração e Diretor Presidente da Companhia

Membro do Conselho de Administração e Diretor Presidente da Companhia

José Isaac Peres 001.778.577-49 Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. 07.816.890/0001-53 Filho ou Filha (1º grau por consangüinidade)

Administrador do emissor ou controlada

Observação

José Isaac Peres 001.778.577-49 Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. 07.816.890/0001-53 Filho ou Filha (1º grau por consangüinidade)

Administrador do emissor ou controlada

Diretor

Membro do Conselho de Administração e Diretor Presidente da Companhia

José Isaac Peres 001.778.577-49 Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. 07.816.890/0001-53 Filho ou Filha (1º grau por consangüinidade)

Eduardo Kaminitz Peres 013.893.857-10 Embraplan Empresa Brasileira de Planejamento 
Ltda.

04.649.130/0001-00

Pessoa relacionada

12.9 - Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas a administradores do emissor, controladas e 
controladores

Cargo

Nome CPF
Nome empresarial do emissor, controlada ou 
controlador CNPJ

Tipo de parentesco com o administrador do 
emissor ou controlada
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Membro do Conselho de Administração e Diretor Presidente da Companhia

José Isaac Peres 001.778.577-49 Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. 07.816.890/0001-53 Filho ou Filha (1º grau por consangüinidade)

Administrador do emissor ou controlada

Pessoa relacionada

Observação

Diretor

Eduardo Kaminitz Peres 013.893.857-10 Danville SP Empreendimento Imobiliário Ltda. 12.531.459/0001-09

Pessoa relacionada

Eduardo Kaminitz Peres 013.893.857-10 Multiplan Holding S.A. 13.249.555/0001-13

Observação

Diretor

12.9 - Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas a administradores do emissor, controladas e 
controladores

Cargo
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Pessoa Relacionada

Membro do Conselho de Administração e Diretor Presidente da Companhia

G.W. do Brasil S.A. 01.837.536/0001-29

O Sr. José Isaac Peres é controlador e administrador da Divertplan Entretenimento Ltda., a qual é cliente da Companhia através da locação de espaços comerciais.

Observação

José Isaac Peres 001.778.577-49 Controle Cliente

Administrador do Emissor

Observação

O Sr. José Isaac Peres é controlador e administrador da G.W. do Brasil S.A., a qual é cliente da Companhia através da locação de espaços comerciais.

Pessoa Relacionada

Multiplan Planejamento, Participações e Administração S.A. 42.330.522/0001-00

Membro do Conselho de Administração e Diretor Presidente da Companhia

Administrador do Emissor

José Isaac Peres 001.778.577-49 Controle Controlador Direto

Membro do Conselho de Administração e Diretor Presidente da Companhia

Pessoa Relacionada

Divertplan Entretenimento Ltda. (Atual denominação de Divertplan Comércio e Indústria 
Ltda.)

28.111.235/0001-70

José Isaac Peres 001.778.577-49 Controle Cliente

Observação

O Sr. José Isaac Peres é controlador e administrador da Multiplan Planejamento, Participações e Administração S.A., a qual integra o bloco de controle da Companhia.

Administrador do Emissor

Exercício Social 31/12/2017

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Cargo/Função

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada
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Administrador do Emissor

O Sr. Eduardo Kaminitz Peres é administrador da G.W. do Brasil S.A., a qual é cliente da Companhia através da locação de espaços comerciais.

John Sullivan Subordinação Controlador Direto

Pessoa Relacionada

G.W. do Brasil S.A. 01.837.536/0001-29

Observação

Multiplan Planejamento, Participações e Administração S.A. 42.330.522/0001-00

O Sr. Eduardo Kaminitz Peres é administrador da Multiplan Planejamento, Participações e Administração S.A., a qual integra o bloco de controle da Companhia.

Observação

Pessoa Relacionada

Administrador do Emissor

Membro do Conselho de Administração e Diretor Vice-Presidente da Companhia

Membro do Conselho de Administração e Diretor Vice-Presidente da Companhia

Eduardo Kaminitz Peres 013.893.857-10 Subordinação Controlador Direto

Administrador do Emissor

O Sr. Eduardo Kaminitz Peres é administrador da Divertplan Entretenimento Ltda., a qual é cliente da Companhia através da locação de espaços comerciais.

Observação

Eduardo Kaminitz Peres 013.893.857-10 Subordinação Cliente

Administrador do Emissor

Membro do Conselho de Administração e Diretor Vice-Presidente da Companhia

Eduardo Kaminitz Peres 013.893.857-10 Subordinação Cliente

Divertplan Entretenimento Ltda. (Atual denominação de Divertplan Comércio e Indústria 
Ltda.)

28.111.235/0001-70

Pessoa Relacionada

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Cargo/Função

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada
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José Isaac Peres 001.778.577-49 Prestação de serviço Fornecedor

Administrador do Emissor

Membro do Conselho de Administração e Diretor Presidente da Companhia

Vitor Costa Advogados 10.801.149/0001-23

Pessoa Relacionada

Veirano Advogados 27.819.937/0001-40

Observação

O Sr. John Michael Sullivan é Presidente da 1700480 Ontario Inc., a qual integra o bloco de controle da Companhia.

Observação

Duncan George Osborne Subordinação Controlador Direto

Administrador do Emissor

Membro do Conselho de Administração

Pessoa Relacionada

1700480 Ontario Inc. 08.069.423/0001-70

Pessoa Relacionada

Administrador do Emissor

O Sr. Duncan Osborne integra a administração da 1700480 Ontario Inc., a qual integra o bloco de controle da Companhia.

Membro do Conselho de Administração e Diretor Presidente da Companhia

José Isaac Peres 001.778.577-49 Prestação de serviço Fornecedor

Observação

Pessoa Relacionada

Membro do Conselho de Administração

1700480 Ontario Inc. 08.069.423/0001-70

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Cargo/Função

Identificação CPF/CNPJ
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pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada
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Pessoa Relacionada

Conselheiro Fiscal (suplente)

Ulhôa Canto Rezende e Guerra – Advogados 29.505.823/0001-50

Christian Clarke de Ulhôa Canto 009.075.817-06 Subordinação Cliente

Observação

Administrador do Emissor

Observação

José Isaac Peres 001.778.577-49 Prestação de serviço Fornecedor

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Membro do Conselho de Administração e Diretor Presidente da Companhia

Ulhôa Canto Rezende e Guerra – Advogados 29.505.823/0001-50

Observação

Carlos Alberto Alvahydo de Ulhôa Canto 009.438.357-04 Subordinação Cliente

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Conselheiro Fiscal (efetivo)

Ulhôa Canto Rezende e Guerra – Advogados 29.505.823/0001-50

Observação

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Cargo/Função

Identificação CPF/CNPJ
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pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada
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Observação

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Vitor Costa Advogados 10.801.149/0001-23

Vitor Rogério da Costa 012.622.707-15 Subordinação Cliente

Conselheiro Fiscal (efetivo)

Observação

Administrador do Emissor

Veirano Advogados 27.819.937/0001-40

Flavio El-Amme Paranhos 075.610.347-92 Subordinação Cliente

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Conselheiro Fiscal (suplente)

Ian De Porto Alegre Muniz 409.857.097-15 Subordinação Cliente

Observação

Administrador do Emissor

Conselheiro Fiscal (suplente)

Rafael Frota Indio do Brasil Ferraz 095.744.827-90 Subordinação Cliente

Pessoa Relacionada

Conselheiro Fiscal (efetivo)

Veirano Advogados 27.819.937/0001-40

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função
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José Isaac Peres 001.778.577-49 Controle Cliente

Administrador do Emissor

Membro do Conselho de Administração e Diretor Presidente da Companhia

Multiplan Planejamento, Participações e Administração S.A. 42.330.522/0001-00

Pessoa Relacionada

Observação

Membro do Conselho de Administração e Diretor Presidente da Companhia

Pessoa Relacionada

José Isaac Peres 001.778.577-49 Controle Controlada Direta

Membro do Conselho de Administração e Diretor Presidente da Companhia

Administrador do Emissor

ParkShopping Global Ltda. (atual denominação de Multiplan Greenfield VI Emp. Imob. 
Ltda.)

14.552.021/0001-24

Administrador do Emissor

José Isaac Peres 001.778.577-49 Controle Controlador Direto

Observação

Exercício Social 31/12/2016

Pessoa Relacionada

Vitor Costa Advogados 10.801.149/0001-23

Observação

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Cargo/Função

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada
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Membro do Conselho de Administração e Diretor Vice-Presidente da Companhia

Eduardo Kaminitz Peres 013.893.857-10 Subordinação Cliente

Divertplan Entretenimento Ltda. (Atual denominação de Divertplan Comércio e Indústria 
Ltda.)

28.111.235/0001-70

Pessoa Relacionada

Administrador do Emissor

Multiplan Planejamento, Participações e Administração S.A. 42.330.522/0001-00

Observação

Observação

José Isaac Peres 001.778.577-49 Controle Cliente

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Pessoa Relacionada

Divertplan Entretenimento Ltda. (Atual denominação de Divertplan Comércio e Indústria 
Ltda.)

28.111.235/0001-70

Membro do Conselho de Administração e Diretor Presidente da Companhia

Administrador do Emissor

Membro do Conselho de Administração e Diretor Vice-Presidente da Companhia

Eduardo Kaminitz Peres 013.893.857-10 Subordinação Controlador Direto

G.W. do Brasil S.A. 01.837.536/0001-29

Pessoa Relacionada

Observação

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Cargo/Função

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada
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Pessoa Relacionada

Diretor

Divertplan Entretenimento Ltda. (Atual denominação de Divertplan Comércio e Indústria 
Ltda.)

28.111.235/0001-70

Alberto José dos Santos 267.678.487-00 Subordinação Controlada Direta

Observação

Administrador do Emissor

Observação

Eduardo Kaminitz Peres 013.893.857-10 Subordinação Cliente

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Membro do Conselho de Administração e Diretor Vice-Presidente da Companhia

1700480 Ontario Inc. 08.069.423/0001-70

Observação

John Michael Sullivan Subordinação Controlador Direto

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Membro do Conselho de Administração

G.W. do Brasil S.A. 01.837.536/0001-29

Observação

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Cargo/Função

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada
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Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Diretor

ParkShopping Global Ltda. (atual denominação de Multiplan Greenfield VI Emp. Imob. 
Ltda.)

14.552.021/0001-24

Observação

G.W. do Brasil S.A. 01.837.536/0001-29

Pessoa Relacionada

Observação

Diretor

Marcello Kaminitz Barnes 966.447.707-97 Subordinação Controlada Direta

Alberto José dos Santos 267.678.487-00 Subordinação Cliente

Administrador do Emissor

Observação

Administrador do Emissor

Multiplan Planejamento, Participações e Administração S.A. 42.330.522/0001-00

Alberto José dos Santos 267.678.487-00 Subordinação Cliente

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Diretor

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Cargo/Função

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada
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José Isaac Peres 001.778.577-49 Prestação de serviço Fornecedor

Administrador do Emissor

Membro do Conselho de Administração e Diretor Presidente da Companhia

Veirano Advogados 27.819.937/0001-40

Pessoa Relacionada

Observação

Observação

Administrador do Emissor

Parque Shopping Maceió S.A. (anteriormente denominada Haleiwa Empreendimentos 
Imobiliários S.A.)

09.511.067/0001-65

Marcello Kaminitz Barnes 966.447.707-97 Subordinação Controlada Direta

Membro do Conselho de Administração e Diretor Presidente da Companhia

Pessoa Relacionada

Diretor

Observação

José Isaac Peres 001.778.577-49 Prestação de serviço Fornecedor

Administrador do Emissor

Membro do Conselho de Administração

Duncan George Osborne 000.000.000-00 Subordinação Controlador Direto

1700480 Ontario Inc. 08.069.423/0001-70

Pessoa Relacionada

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Cargo/Função

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada
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Conselheiro Fiscal (efetivo)

Carlos Alberto Alvahydo de Ulhôa Canto 009.438.357-04 Subordinação Cliente

Ulhôa Canto Rezende e Guerra – Advogados 29.505.823/0001-50

Pessoa Relacionada

Administrador do Emissor

Ulhôa Canto Rezende e Guerra – Advogados 29.505.823/0001-50

Observação

Observação

José Isaac Peres 001.778.577-49 Prestação de serviço Fornecedor

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Pessoa Relacionada

Veirano Advogados 27.819.937/0001-40

Membro do Conselho de Administração e Diretor Presidente da Companhia

Administrador do Emissor

Membro do Conselho de Administração e Diretor Presidente da Companhia

José Isaac Peres 001.778.577-49 Prestação de serviço Fornecedor

Vitor Costa Advogados 10.801.149/0001-23

Pessoa Relacionada

Observação

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Cargo/Função

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada
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Pessoa Relacionada

Conselheiro Fiscal (efetivo)

Veirano Advogados 27.819.937/0001-40

Ian De Porto Alegre Muniz 409.857.097-15 Subordinação Cliente

Observação

Administrador do Emissor

Observação

Administrador do Emissor

Conselheiro Fiscal (suplente)

Christian Clarke de Ulhôa Canto 009.075.817-06 Subordinação Cliente

Ulhôa Canto Rezende e Guerra – Advogados 29.505.823/0001-50

Pessoa Relacionada

Observação

Administrador do Emissor

Conselheiro Fiscal (suplente)

Flavio El-Amme Paranhos 075.610.347-92 Subordinação Cliente

Veirano Advogados 27.819.937/0001-40

Pessoa Relacionada

Observação

Administrador do Emissor

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Cargo/Função

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada
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José Isaac Peres 001.778.577-49 Controle Controlada Direta

Administrador do Emissor

Exercício Social 31/12/2015

Vitor Costa Advogados 10.801.149/0001-23

Observação

Pessoa Relacionada

Observação

Vitor Rogério da Costa 012.622.707-15 Subordinação Cliente

Administrador do Emissor

Conselheiro Fiscal (suplente)

Rafael Frota Indio do Brasil Ferraz 095.744.827-90 Subordinação Cliente

Vitor Costa Advogados 10.801.149/0001-23

Pessoa Relacionada

Administrador do Emissor

Conselheiro Fiscal (efetivo)

Vitor Rogério da Costa 012.622.707-15 Subordinação Cliente

Pessoa Relacionada

Vitor Costa Advogados 10.801.149/0001-23

Observação

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função
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José Isaac Peres 001.778.577-49 Controle Cliente

Administrador do Emissor

Membro do Conselho de Administração e Diretor Presidente da Companhia

Pessoa Relacionada

Divertplan Entretenimento Ltda. (Atual denominação de Divertplan Comércio e Indústria 
Ltda.)

28.111.235/0001-70

Observação

Observação

José Isaac Peres 001.778.577-49 Controle Controlador Direto

Administrador do Emissor

Membro do Conselho de Administração e Diretor Presidente da Companhia

Pessoa Relacionada

ParkShopping Global Ltda. (atual denominação de Multiplan Greenfield VI Emp. Imob. 
Ltda.)

14.552.021/0001-24

Pessoa Relacionada

Administrador do Emissor

Membro do Conselho de Administração e Diretor Presidente da Companhia

José Isaac Peres 001.778.577-49 Controle Cliente

Observação

Pessoa Relacionada

Membro do Conselho de Administração e Diretor Presidente da Companhia

Multiplan Planejamento, Participações e Administração S.A. 42.330.522/0001-00

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Cargo/Função

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada
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Membro do Conselho de Administração e Diretor Vice-Presidente da Companhia

Eduardo Kaminitz Peres 013.893.857-10 Subordinação Cliente

G.W. do Brasil S.A. 01.837.536/0001-29

Pessoa Relacionada

Administrador do Emissor

Observação

Observação

Administrador do Emissor

Membro do Conselho de Administração e Diretor Vice-Presidente da Companhia

Eduardo Kaminitz Peres 013.893.857-10 Subordinação Controlador Direto

G.W. do Brasil S.A. 01.837.536/0001-29

Divertplan Entretenimento Ltda. (Atual denominação de Divertplan Comércio e Indústria 
Ltda.)

28.111.235/0001-70

Observação

Pessoa Relacionada

Eduardo Kaminitz Peres 013.893.857-10 Subordinação Cliente

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Membro do Conselho de Administração e Diretor Vice-Presidente da Companhia

Multiplan Planejamento, Participações e Administração S.A. 42.330.522/0001-00

Observação

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Cargo/Função

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada
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Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Diretor

G.W. do Brasil S.A. 01.837.536/0001-29

Observação

1700480 Ontario Inc. 08.069.423/0001-70

Pessoa Relacionada

Observação

Membro do Conselho de Administração

Alberto José dos Santos 267.678.487-00 Subordinação Cliente

John Michael Sullivan Subordinação Controlador Direto

Administrador do Emissor

O Sr. John Sullivan é Presidente da 1700480 Ontario Inc., controladora da Companhia.

Observação

Administrador do Emissor

Divertplan Entretenimento Ltda. (Atual denominação de Divertplan Comércio e Indústria 
Ltda.)

28.111.235/0001-70

Alberto José dos Santos 267.678.487-00 Subordinação Controlada Direta

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Diretor

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Cargo/Função

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada
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Duncan George Osborne 000.000.000-00 Subordinação Controlador Direto

Administrador do Emissor

Membro do Conselho de Administração

ParkShopping Global Ltda. (atual denominação de Multiplan Greenfield VI Emp. Imob. 
Ltda.)

14.552.021/0001-24

Pessoa Relacionada

Observação

Observação

Administrador do Emissor

Multiplan Planejamento, Participações e Administração S.A. 42.330.522/0001-00

Alberto José dos Santos 267.678.487-00 Subordinação Cliente

Diretor

Pessoa Relacionada

Diretor

Observação

Marcello Kaminitz Barnes 966.447.707-97 Subordinação Controlada Direta

Administrador do Emissor

Diretor

Marcello Kaminitz Barnes 966.447.707-97 Subordinação Controlada Direta

Parque Shopping Maceió S.A. (anteriormente denominada Haleiwa Empreendimentos 
Imobiliários S.A.)

09.511.067/0001-65

Pessoa Relacionada

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Cargo/Função

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada
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Membro do Conselho de Administração e Diretor Presidente da Companhia

José Isaac Peres 001.778.577-49 Prestação de serviço Fornecedor

Ulhôa Canto Rezende e Guerra – Advogados 29.505.823/0001-50

Pessoa Relacionada

Administrador do Emissor

Vitor Costa Advogados 10.801.149/0001-23

Observação

O Sr. Duncan Osborne integra a administração da 1700480 Ontario Inc., controladora da Companhia.

Observação

José Isaac Peres 001.778.577-49 Prestação de serviço Fornecedor

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Pessoa Relacionada

1700480 Ontario Inc. 08.069.423/0001-70

Membro do Conselho de Administração e Diretor Presidente da Companhia

Administrador do Emissor

Membro do Conselho de Administração e Diretor Presidente da Companhia

José Isaac Peres 001.778.577-49 Prestação de serviço Fornecedor

Veirano Advogados 27.819.937/0001-40

Pessoa Relacionada

Observação

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Cargo/Função

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada
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Pessoa Relacionada

Conselheiro Fiscal (suplente)

Veirano Advogados 27.819.937/0001-40

Flavio El-Amme Paranhos 075.610.347-92 Subordinação Cliente

Observação

Administrador do Emissor

Observação

Administrador do Emissor

Conselheiro Fiscal (efetivo)

Carlos Alberto Alvahydo de Ulhôa Canto 009.438.357-04 Subordinação Cliente

Ulhôa Canto Rezende e Guerra – Advogados 29.505.823/0001-50

Pessoa Relacionada

Observação

Administrador do Emissor

Conselheiro Fiscal (suplente)

Christian Clarke de Ulhôa Canto 009.075.817-06 Subordinação Cliente

Ulhôa Canto Rezende e Guerra – Advogados 29.505.823/0001-50

Pessoa Relacionada

Observação

Administrador do Emissor

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Cargo/Função

Identificação CPF/CNPJ
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Observação

Vitor Costa Advogados 10.801.149/0001-23

Conselheiro Fiscal (suplente)

Pessoa Relacionada

Vitor Costa Advogados 10.801.149/0001-23

Conselheiro Fiscal (efetivo)

Administrador do Emissor

Vitor Rogério da Costa 012.622.707-15 Subordinação Cliente

Rafael Frota Indio do Brasil Ferraz 095.744.827-90 Subordinação Cliente

Ian De Porto Alegre Muniz 409.857.097-15 Subordinação Cliente

Conselheiro Fiscal (efetivo)

Observação

Pessoa Relacionada

Pessoa Relacionada

Administrador do Emissor

Observação

Veirano Advogados 27.819.937/0001-40

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função
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12.11 - Acordos, inclusive apólices de seguros, para pagamento ou reembolso de despesas
suportadas pelos administradores

 

 

Oferecemos seguro de responsabilidade civil de conselheiros e diretores (“D&O”), cujo limite máximo 
de garantia é de R$162,4 milhões. O valor total dos prêmios líquidos destas apólices foi de 
R$246.680,76 e o vencimento acontece em 4 de julho de 2018. 

Estão cobertos pelo D&O, tendo por finalidade respaldar as decisões tomadas pelos nossos 
administradores e principais executivos, no melhor interesse da Companhia: (i) despesas com defesa 
(advogados e custas judiciais); (ii) despesas com defesa quando multas são cobradas dos segurados; 
(iii) indenizações devidas a terceiros em razão de processos judiciais ou arbitrais; (iv) acordos judiciais 
ou extrajudiciais; (v) extensão de cobertura para os diretores e conselheiros das subsidiárias; (vi) 
extensão de cobertura para novas subsidiárias que tenham ativo total igual ou inferior a 30% dos 
ativos totais da Companhia; (vii) extensão de cobertura para espólio, massa falida, sucessores, 
esposas, parceiros em união estável e representantes legais; (viii) demandas contra os segurados 
relacionadas às obrigações de emprego; (ix) demandas relacionadas a danos morais; (x) demandas 
relacionadas a danos materiais ou corporais; (xi) demandas da Companhia contra os segurados; (xii) 
demandas de segurados contra segurados; (xiii) demandas relacionadas a erros e omissões em 
sendo aplicada a teoria da desconsideração da personalidade jurídica; (xiv) demandas relacionadas 
a impostos; (xv) despesas com publicidade; (xvi) perda financeira e custos com defesa resultantes 
de demandas apresentadas por terceiros com relação a danos ambientais; (xvii) despesas ordinárias 
em razão de penhora online de ativos dos diretores e conselheiros; e (xviii) desde que haja endosso 
pela seguradora, oferta pública e colocação privada de valores mobiliários. 

Os seguintes eventos estão excluídos da apólice: (i) fraude ou ato doloso, nos termos do artigo 762 
do Código Civil Brasileiro; e (ii) demandas anteriores ou pendentes, que fossem de conhecimento do 
segurado ou da Companhia na data da contratação. 
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12.12 - Outras informações relevantes

 

Práticas de Governança Corporativa e o Instituto Br asileiro de Governança Corporativa – IBGC 

Segundo o IBGC, governança corporativa é o sistema pelo qual as sociedades são dirigidas e 
monitoradas, envolvendo os relacionamentos entre acionistas, conselho de administração, diretoria, 
auditores independentes e conselho fiscal. Os princípios básicos que norteiam esta prática são: (i) 
transparência; (ii) equidade; (iii) prestação de contas (accountability); e (iv) responsabilidade 
corporativa. 

Pelo princípio da transparência, entende-se que a administração deve cultivar o desejo de informar 
não só o desempenho econômico-financeiro da companhia, mas também todos os demais fatores 
(ainda que intangíveis) que norteiam a ação empresarial. Por equidade entende-se o tratamento justo 
e igualitário de todos os grupos minoritários, colaboradores, clientes, fornecedores ou credores. O 
accountability, por sua vez, caracteriza-se pela prestação de contas da atuação dos agentes de 
governança corporativa a quem os elegeu, com responsabilidade integral daqueles por todos os atos 
que praticarem. Por fim, responsabilidade corporativa representa uma visão mais ampla da estratégia 
empresarial, com a incorporação de considerações de ordem social e ambiental na definição dos 
negócios e operações. 

Dentre as práticas de governança corporativa recomendadas pelo IBGC em seu Código das Melhores 
Práticas de Governança Corporativa, a Companhia adota as seguintes: 

• obrigatoriedade na oferta de compra de ações que resulte em transferência do controle 
societário a todos os sócios e não apenas aos detentores do bloco de controle. Todos os 
acionistas devem ter a opção de vender suas ações nas mesmas condições. A transferência 
do controle deve ser feita a preço transparente. No caso de alienação da totalidade do bloco 
de controle, o adquirente deve dirigir oferta pública a todos os acionistas nas mesmas 
condições do controlador (tag-along); 

• além das atribuições previstas na Lei de Sociedades por Ações, a Assembleia Geral de 
acionistas tem competência para: (a) fixar os honorários globais dos membros do Conselho 
de Administração e da Diretoria, assim como a remuneração dos membros do Conselho 
Fiscal, se instalado; (b) reformar o Estatuto Social; (c) atribuição de bonificações em ações; 
(d) grupamento ou desdobramento de ações em que se divide o capital subscrito e 
integralizado; (e) qualquer regaste, recompra, amortização ou outra redução do capital de 
qualquer ação ou bônus de subscrição ou outros títulos conversíveis em ação da Companhia; 
(f) instituição de plano de outorga de opção de compra ou subscrição de ações aos seus 
administradores, empregados ou pessoas naturais que prestem serviços à Companhia ou à 
sociedade sob seu controle, assim como aos administradores e empregados de outras 
sociedades sob o seu controle; (g) deliberar sobre a dissolução, liquidação, fusão, cisão, 
transformação ou incorporação (inclusive incorporação de ações) da Companhia, ou de 
qualquer sociedade na Companhia, bem como qualquer requerimento de autofalência ou 
recuperação judicial ou extrajudicial; (h) emissão de debêntures, conversíveis ou não em 
ações, observado o disposto no artigo 59 da Lei das Sociedades por Ações; (i) saída do Nível 
2 da B3, a qual deverá ser comunicada à B3, por escrito, com antecedência prévia de 30 dias; 
(j) escolha de empresa especializada responsável pela preparação de laudo de avaliação das 
ações da Companhia, em caso de cancelamento de registro de companhia aberta perante a 
CVM ou saída do Nível 2, dentre as empresas indicadas em lista tríplice pelo Conselho de 
Administração; (k) deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja submetida pelo Conselho de 
Administração; e (l) deliberar sobre o cancelamento do registro de companhia aberta perante 
a CVM. 
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• contratação de empresa de auditoria independente para análise de seus balanços e 
demonstrativos financeiros; previsão estatutária para instalação de um Conselho Fiscal; 

• clara definição no Estatuto Social (a) da forma de convocação da Assembleia Geral, e (b) da 
forma de eleição, destituição e tempo de mandato dos membros do Conselho de 
Administração e da Diretoria; 

• adoção de Conselho de Administração; 

• transparência na divulgação pública do relatório anual da administração; 

• livre acesso às informações e instalações da companhia pelos membros do Conselho de 
Administração; 

• resolução de conflitos que possam surgir entre a Companhia, seus acionistas, seus 
administradores e membros do Conselho Fiscal, por meio de arbitragem; e 

• escolha do local para a realização da Assembleia Geral de forma a facilitar a presença de 
todos os acionistas ou seus representantes. 

Práticas de governança corporativa da Companhia - N ível 2  

Em 2000, a B3 introduziu três segmentos de negociação, com níveis diferentes de práticas de 
governança corporativa, denominados Nível 1, Nível 2 e Novo Mercado, com o objetivo de estimular 
as companhias a seguir melhores práticas de governança corporativa e adotar um nível de divulgação 
de informações adicional em relação ao exigido pela legislação. Os segmentos de listagem são 
destinados à negociação de ações emitidas por companhias que se comprometam voluntariamente 
a observar práticas de governança corporativa e exigências de divulgação de informações, além 
daquelas já impostas pela legislação brasileira. Em geral, tais regras ampliam os direitos dos 
acionistas e elevam a qualidade das informações fornecidas aos acionistas. 

As companhias que ingressam no Nível 2 submetem-se, voluntariamente, a determinadas regras 
mais rígidas do que aquelas presentes na legislação brasileira, obrigando-se, por exemplo, a (i) 
manter, no mínimo, 25% de ações do capital da companhia em circulação; e (ii) disponibilizar as 
demonstrações financeiras anuais no idioma inglês. A adesão ao Nível 2 se dá por meio de assinatura 
de contrato entre a companhia, seus administradores e acionistas controladores e a B3, além da 
adaptação do estatuto da companhia de acordo com as regras contidas no Regulamento de Listagem 
do Nível 2.  

Ao assinar os contratos, as companhias devem adotar as normas e práticas do Nível 2. As regras 
impostas pelo Nível 2 visam a conceder transparência com relação às atividades e situação 
econômica das companhias ao mercado, bem como maiores poderes aos acionistas minoritários de 
participação na administração das companhias, entre outros direitos. Atualmente a Companhia está 
listada no referido Nível 2, cumprindo, portanto, todas as regras a ele aplicáveis e resumidas acima. 
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Assembleias Gerais da Companhia 

Apresentamos abaixo, com relação às Assembleias Gerais da Companhia realizadas nos últimos 3 
(três) exercícios sociais e corrente: (i) data de realização; (ii) instalação; e (iii) quórum de instalação: 

Assembleia Data da realização Instalação Quórum de instalação 

AGOE 29/04/2015 1ª convocação 78,58% 

AGO 29/04/2016 1ª convocação 77,32% 

AGE 07/11/2016 1ª convocação 77,84% 

AGOE 28/04/2017 1ª convocação 81,58% 

AGE 03/11/2017 1ª convocação 78,12% 

AGOE 27/04/2018 1ª convocação 80,24% 

 

Antecedência de envio da pauta das reuniões para an álise dos conselheiros 

Conforme prevê o Estatuto Social da Companhia, as convocações, contendo o horário, local, ordem 
do dia e os respectivos documentos de suporte de cada uma das reuniões trimestrais ordinárias do 
Conselho de Administração serão enviadas com não menos que 8 (oito) dias de antecedência da 
data agendada para realização da reunião. As convocações para qualquer Reunião do Conselho de 
Administração que não seja uma reunião trimestral ordinária serão enviadas pelo Conselheiro que 
tenha solicitado tal reunião aos demais Conselheiros, com, no mínimo, 8 (oito) dias de antecedência 
da data agendada para a realização da reunião respectiva, exceto em caso de urgência, quando tal 
convocação deverá ser entregue a cada Conselheiro na forma ora prevista, porém com não menos 
do que 48 (quarenta e oito) horas de antecedência. A convocação será dispensada caso todos os 
membros do Conselho de Administração estejam presentes na reunião. 

 

Informações adicionais ao item 12.5/6 – Composição e Experiência Profissional da 
Administração e do Conselho Fiscal 

Sr. José Isaac Peres  

O Sr. José Isaac Peres ocupa ainda os seguintes cargos em outras empresas que integram o grupo 
econômico da Companhia: (i) Diretor da Barrasul Empreendimento Imobiliário Ltda.; (ii) Diretor da 
CAA – Corretagem e Consultoria Publicitária Ltda.; (iii) Diretor da CAA – Corretagem Imobiliária Ltda.; 
(iv) Diretor da Danville SP Empreendimento Imobiliário Ltda.; (v) Diretor da Embraplan Empresa 
Brasileira de Planejamento Ltda.; (vi) Diretor da Jundiaí Shopping Center Ltda.; (vii) Diretor da 
Morumbi Business Center Empreendimento Imobiliário Ltda.; (viii) Diretor da MPH Empreendimento 
Imobiliário Ltda.; (ix) Diretor da Multiplan Administradora de Shopping Centers Ltda.; (x) Diretor da 
Multiplan Arrecadadora Ltda.; (xi) Diretor da Multiplan Barra 1 Empreendimento Imobiliário Ltda.; (xii) 
Diretor da Multiplan Golden I Empreendimento Imobiliário Ltda.; (xiii) Diretor da Multiplan Golden III 
Empreendimento Imobiliário Ltda.; (xiv) Diretor da Multiplan Golden IV Empreendimento Imobiliário 
Ltda.; (xv) Diretor da Multiplan Golden V Empreendimento Imobiliário Ltda.; (xvi) Diretor da Multiplan 
Golden VI Empreendimento Imobiliário Ltda.; (xvii) Diretor da Multiplan Golden VII Empreendimento 
Imobiliário Ltda.; (xviii) Diretor da Multiplan Golden VIII Empreendimento Imobiliário Ltda.; (xix) Diretor 
da Multiplan Golden IX Empreendimento Imobiliário Ltda.; (xx) Diretor da Multiplan Golden X 
Empreendimento Imobiliário Ltda.; (xxi) Diretor da Multiplan Golden XI Empreendimento Imobiliário 
Ltda.; (xxii) Diretor da Multiplan Golden XII Empreendimento Imobiliário Ltda.; (xxiii) Diretor da 
Multiplan Golden XIII Empreendimento Imobiliário Ltda.; (xxiv) Diretor da Multiplan Golden XIV 

PÁGINA: 313 de 436

Formulário de Referência - 2018 - MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. Versão : 4



12.12 - Outras informações relevantes

Empreendimento Imobiliário Ltda.; (xxv) Diretor da Multiplan Golden XV Empreendimento Imobiliário 
Ltda.; (xxvi) Diretor da Multiplan Golden XVI Empreendimento Imobiliário Ltda.; (xxvii) Diretor da 
Multiplan Golden XVII Empreendimento Imobiliário Ltda.; (xxviii) Diretor da Multiplan Golden XVIII 
Empreendimento Imobiliário Ltda.; (xxix) Diretor da Multiplan Greenfield I Empreendimento Imobiliário 
Ltda.; (xxx) Diretor da Multiplan Greenfield II Empreendimento Imobiliário Ltda.; (xxxi) Diretor da 
Multiplan Greenfield III Empreendimento Imobiliário Ltda.; (xxxii) Diretor da Multiplan Greenfield IV 
Empreendimento Imobiliário Ltda.; (xxxiii) Diretor da Multiplan Greenfield XI Empreendimento 
Imobiliário Ltda.; (xxxiv) Diretor da Multiplan Holding S.A.; (xxxv) Diretor da Multiplan Morumbi 1 
Empreendimento Imobiliário Ltda.; (xxxvi) Diretor da Multishopping Shopping Center Ltda.; (xxxvii) 
Diretor da Parkshopping Campo Grande Ltda.; (xxxviii) Diretor da Parkshopping Corporate 
Empreendimento Imobiliário Ltda.; (xxxix) Diretor da Multiplan Golden II Empreendimento Imobiliário 
Ltda.; (xl) Diretor da Renasce – Rede Nacional de Shopping Centers Ltda.; e (xli) Diretor da Ribeirão 
Residencial Empreendimento Imobiliário Ltda. 

 

Sr. Eduardo Kaminitz Peres 

O Sr. Eduardo Kaminitz Peres ocupa os seguintes cargos em outras sociedades ou entidades que 
integram o grupo econômico da Companhia: (i) Diretor da Barrasul Empreendimento Imobiliário Ltda.; 
(ii) Diretor da CAA – Corretagem e Consultoria Publicitária Ltda.; (iii) Diretor da CAA – Corretagem 
Imobiliária Ltda.; (iv) Diretor da Danville SP Empreendimento Imobiliário Ltda.; (v) Diretor da 
Embraplan Empresa Brasileira de Planejamento Ltda.; (vi) Diretor da Jundiaí Shopping Center Ltda.; 
(vii) Diretor da Morumbi Business Center Empreendimento Imobiliário Ltda.; (viii) Diretor da MPH 
Empreendimento Imobiliário Ltda.; (ix) Diretor da Multiplan Administradora de Shopping Centers 
Ltda.; (x) Diretor da Multiplan Arrecadadora Ltda.; (xi) Diretor da Multiplan Barra 1 Empreendimento 
Imobiliário Ltda.; (xii) Diretor da Multiplan Golden I Empreendimento Imobiliário Ltda.; (xiii) Diretor da 
Multiplan Golden III Empreendimento Imobiliário Ltda.; (xiv) Diretor da Multiplan Golden IV 
Empreendimento Imobiliário Ltda.; (xv) Diretor da Multiplan Golden V Empreendimento Imobiliário 
Ltda.; (xvi) Diretor da Multiplan Golden VI Empreendimento Imobiliário Ltda.; (xvii) Diretor da Multiplan 
Golden VII Empreendimento Imobiliário Ltda.; (xviii) Diretor da Multiplan Golden VIII Empreendimento 
Imobiliário Ltda.; (xix) Diretor da Multiplan Golden IX Empreendimento Imobiliário Ltda.; (xx) Diretor 
da Multiplan Golden X Empreendimento Imobiliário Ltda.; (xxi) Diretor da Multiplan Golden XI 
Empreendimento Imobiliário Ltda.; (xxii) Diretor da Multiplan Golden XII Empreendimento Imobiliário 
Ltda.; (xxiii) Diretor da Multiplan Golden XIII Empreendimento Imobiliário Ltda.; (xxiv) Diretor da 
Multiplan Golden XIV Empreendimento Imobiliário Ltda.; (xxv) Diretor da Multiplan Golden XV 
Empreendimento Imobiliário Ltda.; (xxvi) Diretor da Multiplan Golden XVI Empreendimento Imobiliário 
Ltda.; (xxvii) Diretor da Multiplan Golden XVII Empreendimento Imobiliário Ltda.; (xxviii) Diretor da 
Multiplan Golden XVIII Empreendimento Imobiliário Ltda.; (xxix) Diretor da Multiplan Greenfield I 
Empreendimento Imobiliário Ltda.; (xxx) Diretor da Multiplan Greenfield II Empreendimento Imobiliário 
Ltda.; (xxxi) Diretor da Multiplan Greenfield III Empreendimento Imobiliário Ltda.; (xxxii) Diretor da 
Multiplan Greenfield IV Empreendimento Imobiliário Ltda.; (xxxiii) Diretor da Multiplan Greenfield XI 
Empreendimento Imobiliário Ltda.; (xxxiv) Diretor da Multiplan Holding S.A.; (xxxv) Diretor da 
Multiplan Morumbi 1 Empreendimento Imobiliário Ltda.; (xxxvi) Diretor da Multishopping Shopping 
Center Ltda.; (xxxvii) Diretor da Parkshopping Campo Grande Ltda.; (xxxviii) Diretor da Parkshopping 
Corporate Empreendimento Imobiliário Ltda.; (xxxix) Diretor da ParkShopping Jacarepaguá Ltda.; (xl) 
Diretor da Renasce – Rede Nacional de Shopping Centers Ltda.; (xli) Diretor da Ribeirão Residencial 
Empreendimento Imobiliário Ltda.; e (xlii) Diretor da Multiplan Golden II Empreendimento Imobiliário 
Ltda. 
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Sr. Armando d’Almeida Neto  

O Sr. Armando d’Almeida Neto ocupa os seguintes cargos em outras sociedades ou entidades que 
integram o grupo econômico da Companhia: (i) Diretor da Barrasul Empreendimento Imobiliário Ltda.; 
(ii) Diretor da CAA – Corretagem e Consultoria Publicitária Ltda.; (iii) Diretor da CAA – Corretagem 
Imobiliária Ltda.; (iv) Diretor da Danville SP Empreendimento Imobiliário Ltda.; (v) Diretor da 
Embraplan Empresa Brasileira de Planejamento Ltda.; (vi) Diretor da Jundiaí Shopping Center Ltda.; 
(vii) Diretor da Morumbi Business Center Empreendimento Imobiliário Ltda.; (viii) Diretor da MPH 
Empreendimento Imobiliário Ltda.; (ix) Diretor da Multiplan Administradora de Shopping Centers 
Ltda.; (x) Diretor da Multiplan Arrecadadora Ltda.; (xi) Diretor da Multiplan Barra 1 Empreendimento 
Imobiliário Ltda.; (xii) Diretor da Multiplan Golden I Empreendimento Imobiliário Ltda.; (xiii) Diretor da 
Multiplan Golden III Empreendimento Imobiliário Ltda.; (xiv) Diretor da Multiplan Golden IV 
Empreendimento Imobiliário Ltda.; (xv) Diretor da Multiplan Golden V Empreendimento Imobiliário 
Ltda.; (xvi) Diretor da Multiplan Golden VI Empreendimento Imobiliário Ltda.; (xvii) Diretor da Multiplan 
Golden VII Empreendimento Imobiliário Ltda.; (xviii) Diretor da Multiplan Golden VIII Empreendimento 
Imobiliário Ltda.; (xix) Diretor da Multiplan Golden IX Empreendimento Imobiliário Ltda.; (xx) Diretor 
da Multiplan Golden X Empreendimento Imobiliário Ltda.; (xxi) Diretor da Multiplan Golden XI 
Empreendimento Imobiliário Ltda.; (xxii) Diretor da Multiplan Golden XII Empreendimento Imobiliário 
Ltda.; (xxiii) Diretor da Multiplan Golden XIII Empreendimento Imobiliário Ltda.; (xxiv) Diretor da 
Multiplan Golden XIV Empreendimento Imobiliário Ltda.; (xxv) Diretor da Multiplan Golden XV 
Empreendimento Imobiliário Ltda.; (xxvi) Diretor da Multiplan Golden XVI Empreendimento Imobiliário 
Ltda.; (xxvii) Diretor da Multiplan Golden XVII Empreendimento Imobiliário Ltda.; (xxviii) Diretor da 
Multiplan Golden XVIII Empreendimento Imobiliário Ltda.; (xxix) Diretor da Multiplan Greenfield I 
Empreendimento Imobiliário Ltda.; (xxx) Diretor da Multiplan Greenfield II Empreendimento Imobiliário 
Ltda.; (xxxi) Diretor da Multiplan Greenfield III Empreendimento Imobiliário Ltda.; (xxxii) Diretor da 
Multiplan Greenfield IV Empreendimento Imobiliário Ltda.; (xxxiii) Diretor da Multiplan Greenfield XI 
Empreendimento Imobiliário Ltda.; (xxxiv) Diretor da Multiplan Holding S.A.; (xxxv) Diretor da 
Multiplan Morumbi 1 Empreendimento Imobiliário Ltda.; (xxxvi) Diretor da Multishopping Shopping 
Center Ltda.; (xxxvii) Diretor da Parkshopping Campo Grande Ltda.; (xxxviii) Diretor da Parkshopping 
Corporate Empreendimento Imobiliário Ltda.; (xl) Diretor da ParkShopping Jacarepaguá Ltda.; e (xli) 
Diretor da Ribeirão Residencial Empreendimento Imobiliário Ltda. 

 

Sr. Marcello Kaminitz Barnes 

O Sr. Marcello Kaminitz Barnes ocupa os seguintes cargos em outras sociedades ou entidades que 
integram o grupo econômico da Companhia: (i) Diretor da Barrasul Empreendimento Imobiliário Ltda.; 
(ii) Diretor da CAA – Corretagem e Consultoria Publicitária Ltda.; (iii) Diretor da CAA – Corretagem 
Imobiliária Ltda.; (iv) Diretor da Danville SP Empreendimento Imobiliário Ltda.; (v) Diretor da 
Embraplan Empresa Brasileira de Planejamento Ltda.; (vi) Diretor da Jundiaí Shopping Center Ltda.; 
(vii) Diretor da Morumbi Business Center Empreendimento Imobiliário Ltda.; (viii) Diretor da MPH 
Empreendimento Imobiliário Ltda.; (ix) Diretor da Multiplan Arrecadadora Ltda.; (x) Diretor da 
Multiplan Barra 1 Empreendimento Imobiliário Ltda.; (xi) Diretor da Multiplan Golden I 
Empreendimento Imobiliário Ltda.; (xii) Diretor da Multiplan Golden III Empreendimento Imobiliário 
Ltda.; (xiii) Diretor da Multiplan Golden IV Empreendimento Imobiliário Ltda.; (xiv) Diretor da Multiplan 
Golden V Empreendimento Imobiliário Ltda.; (xv) Diretor da Multiplan Golden VI Empreendimento 
Imobiliário Ltda.; (xvi) Diretor da Multiplan Golden VII Empreendimento Imobiliário Ltda.; (xvii) Diretor 
da Multiplan Golden VIII Empreendimento Imobiliário Ltda.; (xviii) Diretor da Multiplan Golden IX 
Empreendimento Imobiliário Ltda.; (xix) Diretor da Multiplan Golden X Empreendimento Imobiliário 
Ltda.; (xx) Diretor da Multiplan Golden XI Empreendimento Imobiliário Ltda.; (xxi) Diretor da Multiplan 
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Golden XII Empreendimento Imobiliário Ltda.; (xxii) Diretor da Multiplan Golden XIII Empreendimento 
Imobiliário Ltda.; (xxiii) Diretor da Multiplan Golden XIV Empreendimento Imobiliário Ltda.; (xxiv) 
Diretor da Multiplan Golden XV Empreendimento Imobiliário Ltda.; (xxv) Diretor da Multiplan Golden 
XVI Empreendimento Imobiliário Ltda.; (xxvi) Diretor da Multiplan Golden XVII Empreendimento 
Imobiliário Ltda.; (xxvii) Diretor da Multiplan Golden XVIII Empreendimento Imobiliário Ltda.; (xxviii) 
Diretor da Multiplan Greenfield I Empreendimento Imobiliário Ltda.; (xxix) Diretor da Multiplan 
Greenfield II Empreendimento Imobiliário Ltda.; (xxx) Diretor da Multiplan Greenfield III 
Empreendimento Imobiliário Ltda.; (xxxi) Diretor da Multiplan Greenfield IV Empreendimento 
Imobiliário Ltda.; (xxxii) Diretor da Multiplan Greenfield XI Empreendimento Imobiliário Ltda.; (xxxiii) 
Diretor da Multiplan Holding S.A.; (xxxiv) Diretor da Multiplan Morumbi 1 Empreendimento Imobiliário 
Ltda.; (xxxv) Diretor da Multishopping Shopping Center Ltda.; (xxxvi) Diretor da Parkshopping Campo 
Grande Ltda.; (xxxvii) Diretor da Parkshopping Corporate Empreendimento Imobiliário Ltda.; (xxxviii) 
Diretor da ParkShopping Global Ltda.; (xxxix) Diretor da ParkShopping Jacarepaguá Ltda.; e (xl) 
Diretor da Ribeirão Residencial Empreendimento Imobiliário Ltda. 

 

Sr. Alberto José dos Santos  

O Sr. Alberto José dos Santos ocupa os seguintes cargos em outras sociedades ou entidades que 
integram o grupo econômico da Companhia: (i) Diretor da Barrasul Empreendimento Imobiliário Ltda.; 
(ii) Diretor da CAA – Corretagem e Consultoria Publicitária Ltda.; (iii) Diretor da CAA – Corretagem 
Imobiliária Ltda.; (iv) Diretor da Danville SP Empreendimento Imobiliário Ltda.; (v) Diretor da 
Embraplan Empresa Brasileira de Planejamento Ltda.; (vi) Diretor da Jundiaí Shopping Center Ltda.; 
(vii) Diretor da Manati Empreendimentos e Participações S.A.; (viii) Diretor da Morumbi Business 
Center Empreendimento Imobiliário Ltda.; (ix) Diretor da MPH Empreendimento Imobiliário Ltda.; (x) 
Diretor da Multiplan Administradora de Shopping Centers Ltda.; (xi) Diretor da Multiplan Arrecadadora 
Ltda.; (xii) Diretor da Multiplan Barra 1 Empreendimento Imobiliário Ltda.; (xiii) Diretor da Multiplan 
Golden I Empreendimento Imobiliário Ltda.; (xiii) Diretor da Multiplan Golden III Empreendimento 
Imobiliário Ltda.; (xiv) Diretor da Multiplan Golden IV Empreendimento Imobiliário Ltda.; (xv) Diretor 
da Multiplan Golden V Empreendimento Imobiliário Ltda.; (xvi) Diretor da Multiplan Golden VI 
Empreendimento Imobiliário Ltda.; (xvii) Diretor da Multiplan Golden VII Empreendimento Imobiliário 
Ltda.; (xviii) Diretor da Multiplan Golden VIII Empreendimento Imobiliário Ltda.; (xix) Diretor da 
Multiplan Golden IX Empreendimento Imobiliário Ltda.; (xx) Diretor da Multiplan Golden X 
Empreendimento Imobiliário Ltda.; (xxi) Diretor da Multiplan Golden XI Empreendimento Imobiliário 
Ltda.; (xxii) Diretor da Multiplan Golden XII Empreendimento Imobiliário Ltda.; (xxiii) Diretor da 
Multiplan Golden XIII Empreendimento Imobiliário Ltda.; (xiv) Diretor da Multiplan Golden XIV 
Empreendimento Imobiliário Ltda.; (xv) Diretor da Multiplan Golden XV Empreendimento Imobiliário 
Ltda.; (xvi) Diretor da Multiplan Golden XVI Empreendimento Imobiliário Ltda.; (xvii) Diretor da 
Multiplan Golden XVII Empreendimento Imobiliário Ltda.; (xviii) Diretor da Multiplan Golden XVIII 
Empreendimento Imobiliário Ltda.; (xix) Diretor da Multiplan Greenfield I Empreendimento Imobiliário 
Ltda.; (xx) Diretor da Multiplan Greenfield II Empreendimento Imobiliário Ltda.; (xxi) Diretor da 
Multiplan Greenfield III Empreendimento Imobiliário Ltda.; (xxii) Diretor da Multiplan Greenfield IV 
Empreendimento Imobiliário Ltda.; (xxiii) Diretor da Multiplan Greenfield XI Empreendimento 
Imobiliário Ltda.; (xxiv) Diretor da Multiplan Holding S.A.; (xxv) Diretor da Multiplan Morumbi 1 
Empreendimento Imobiliário Ltda.; (xxvi) Diretor da Multishopping Shopping Center Ltda.; (xxvii) 
Diretor da Parkshopping Campo Grande Ltda.; (xxviii) Diretor da Parkshopping Corporate 
Empreendimento Imobiliário Ltda.; (xxix) Diretor da ParkShopping Jacarepaguá Ltda.; (xl) Diretor da 
Renasce – Rede Nacional de Shopping Centers Ltda.; e (xli) Diretor da Ribeirão Residencial 
Empreendimento Imobiliário Ltda. 
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Sr. John Michael Sullivan 

O Sr. Sullivan ocupa os seguintes cargos de administração nas seguintes companhias, todas 
integrantes do grupo da The Cadillac Fairview Corporation Limited: (i) Membro do Conselho e 
Presidente da 1699516 Ontario Inc.; (ii) Membro do Conselho e Presidente da 1700480 Ontario Inc.; 
(iii) Membro do Conselho e Presidente da 2171948 Ontario Inc.; (iv) Membro do Conselho e 
Presidente da 2187656 Ontario Inc.; (v) Membro do Conselho e Presidente da 2227148 Ontario Inc.; 
(vi) Membro do Conselho e Presidente da CFPT Beneficiary II Inc. Ontario Inc.; (vii) Presidente da 
2917599 Canada Inc.; (viii) Presidente da 4410700 Canada Inc.; (ix) Membro do Conselho e 
Presidente da 527698 British Columbia Ltd.; (x) Membro do Conselho e Presidente da 527700 British 
Columbia Ltd.; (xi) Presidente da 600 Peel Street Holdings Inc.; (xii) Membro do Conselho e 
Presidente da 75 The Donway West Inc.; (xiii) Membro do Conselho e Presidente da 85 The Donway 
West Inc.; (xiv) Membro do Conselho e Presidente da 95 Wellington West Leaseholds Limited; (xv) 
Presidente da CFPT Beneficiary I Inc.; (xvi) Membro do Conselho e Presidente da 99 The Donway 
West Inc.; (xvii) Membro do Conselho e Presidente da Block 9A Developments Limited; (xviii) Membro 
do Conselho e Presidente da Block 9B Developments Limited; (xix) Membro do Conselho e Presidente 
da C.F. Century Inc.; (xx) Membro do Conselho e Presidente da Cadillac Fairview Finance IC1 Inc.; 
(xxi) Membro do Conselho e Presidente da Cadillac Fairview Finance IC2 Inc.; (xxii) Membro do 
Conselho e Presidente da Cadillac Fairview Finance NS IC Inc.; (xxiii) Membro do Conselho e 
Presidente da Cadillac Fairview Finance NS Ltd.; (xxiv) Membro do Conselho e Presidente da CF 
Mexico IC Inc.; (xxv) Membro do Conselho e Presidente da Cadillac Fairview Management Services 
(OMS) Inc.; (xxvi) Membro do Conselho e Presidente da Cadillac Fairview Management Services Inc.; 
(xxvii) Membro do Conselho e Presidente da Calgary City Centre Block Developments Ltd.; (xxviii) 
Membro do Conselho e Presidente da Le Carrefour Laval (2013) Inc.; (xxix) Membro do Conselho e 
Presidente da CCC 2 Holdings Inc.; (xxx) Membro do Conselho e Presidente da CF Mexico REC I 
Inc.; (xxxi) Membro do Conselho e Presidente da CF Mexico REC II Inc.; (xxxii) Membro do Conselho 
e Presidente da CF Mexico REC Inc.; (xxxiii) Membro do Conselho e Presidente da CF Simcoe Hotel 
Inc.; (xxxiv) Membro do Conselho e Presidente da CF Simcoe Residences Inc.; (xxxv) Membro do 
Conselho e Presidente da CF Mexico IC Inc.; (xxxvi) Presidente da CF/250 Yonge Acquisition Limited; 
(xxxvii) Presidente da CF/OT Buttonville Properties Inc.; (xxxviii) Membro do Conselho e Presidente 
da CF/Realty Holdings Inc.; (xxxix) Presidente da CF/TEC Acquisition Limited; (xl) Presidente da 
CF/TEC Holdings Inc.; (xli) Presidente da CFIC Pointe-Claire Holdings Inc.; (xlii) Membro do Conselho 
e Presidente da Chinook (2014) Inc.; (xliii) Membro do Conselho e Presidente da Fairmall Leaseholds 
Inc.; (xliv) Membro do Conselho e Presidente da RC South Inc.; (xlv) Membro do Conselho e 
Presidente da Fairview Pointe-Claire Leaseholds Inc.; (xlvi) Membro do Conselho e Presidente da 
Les Galeries D’Anjou Leaseholds Inc.; (xlvii) Membro do Conselho e Presidente da Les Galeries 
D’Anjou Limitée; (xlviii) Membro do Conselho e Presidente da IBC Properties Limited; (xlix) Membro 
do Conselho e Presidente da Market Mall Leaseholds Inc.; (l) Presidente da CF Col IC Inc.; (li) 
Membro do Conselho e Presidente da Ontrasia Inc.; (lii) Presidente e CEO da Ontrea Inc.; (liii) 
Presidente da Ontrea/250 Yonge Acquisition Limited; (liv) Presidente da Ontrea/TEC Acquisition 
Limited; (lv) Presidente da Ontrea/TEC Holdings Inc.; (lvi) Membro do Conselho e Presidente da 
Pacific Centre Leaseholds Limited; (lvii) Membro do Conselho e Presidente da Pacific Centre Limited; 
(lviii) Membro do Conselho e Presidente da PCL Pender Place Inc.; (lix) Membro do Conselho e 
Presidente da Les Promenades St. Bruno Leaseholds Inc.; (lx) Membro do Conselho e Presidente da 
RCCOM GP Inc.; (lxi) Membro do Conselho e Presidente da CF SW International IC Inc.; (lxii) Membro 
do Conselho e Presidente da Richmond Centre (6060 Minoru Blvd) Ltd.; (lxiii) Membro do Conselho 
e Presidente da River Street Property Ltd.; (lxiv) Membro do Conselho e Presidente da SC (Calgary) 
Leaseholds Inc.; (lxv) Membro do Conselho e Presidente da Simcoe Front Developments Limited; 
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12.12 - Outras informações relevantes

(lxvi) Membro do Conselho e Presidente da Simcoe Place Leaseholds Limited; (lvii) Vice-Presidente 
da Simcoe Wellington Leaseholds Limited; (lxviii) Vice-Presidente da Simcoe Wellington Residences 
Inc.; (lxix) Membro do Conselho e Presidente da T.E.C. 250 Leaseholds Limited; (lxx) Membro do 
Conselho e Presidente da T.E.C. Leaseholds Limited; (lxxi) Membro do Conselho e Presidente da 
Toronto Dominion Centre Leaseholds Limited; (lxxii) Membro do Conselho e Presidente da Vaughan 
Promenade Shopping Centre Inc.; (lxxiii) Membro do Conselho e Presidente da Viking Rideau 
Corporation; (lxxiv) Membro do Conselho e Presidente da YCC Limited; (lxxv) Membro do Conselho 
e Vice-Presidente da York Bremner Developments Limited; (lxxvi) Membro do Conselho e Vice-
Presidente da York Bremner Hotel Leaseholds Limited; (lxxvii) Membro do Conselho, Presidente e 
CEO da CFN, Inc.; (lxxviii) Membro do Conselho, Presidente e CEO da CFN (Cobb), Inc.; (lxxix) 
Membro do Conselho, Presidente e CEO da CFN (Golden East), Inc.; (lxxx) Membro do Conselho, 
Presidente e CEO da CFN (I-20), Inc.; (lxxxi) Membro do Conselho, Presidente e CEO da CFUS 
Atlanta, Inc.; (lxxxvii) Membro do Conselho, Presidente e CEO da CFUS Properties, Inc.; (lxxxiii) 
Membro do Conselho, Presidente e CEO da Cadillac Fairview Corp; (lxxxiv) Membro do Conselho e 
Presidente da CFPT Finance Corp.; (lxxxv) Presidente e CEO da CFPT Trustee Inc.; (lxxxvi) Membro 
do Conselho e Presidente da RC (South) Inc.; (lxxxvii) Membro do Conselho e Presidente da MM 
Block D (3412-49th St NW) Inc.; e (lxxxviii) Presidente da CF SW US IC Inc. Além disso, o Sr. Sullivan 
é Membro do Conselho da Macerich, um Trustee da International Council of Shopping Centers - ICSC; 
Membro do Conselho da Dream Global REIT; e Membro do Conselho da Real Property Association 
of Canada. 

 

Sr. Duncan George Osborne 

O Sr. Osborne ocupa, ainda, cargos de administração nas seguintes companhias, todas integrantes 
do grupo da Cadillac Fairview: (i) Vice-Presidente Executivo de Investimentos da Ontrea Inc.; (ii) Vice-
Presidente da 1699516 Ontario Inc.; (iii) Vice-Presidente da Block 9A Developments Limited; (iv) Vice-
Presidente da CF/Realty Holdings Inc.; (v) Vice-Presidente da Chinook (2014) Inc.; (vi) Vice-
Presidente da RCCOM GP Inc.; (vii) Vice-Presidente da RC (South ) Inc.; (viii) Vice-Presidente da CF 
SW International IC Inc.; (ix) Vice-Presidente Sênior da Cadillac Fairview Corp.; (x) Vice-Presidente 
Sênior da CFN (I-20), Inc.; (xi) Vice-Presidente Sênior da CFN (Cobb), Inc.; (xii) Vice-Presidente 
Sênior da CFN (Golden East), Inc.; (xiii) Vice-Presidente Sênior da CFN, Inc.; (xiv) Vice-Presidente 
Sênior da CFUS Atlanta, Inc.; (xv) Vice-Presidente Sênior da CFUS Properties Inc.; (xvi) Vice-
Presidente Sênior da CFUS Properties Inc.; (xvii) Vice-Presidente da  CF Col IC Inc.; (xviii) Membro 
do Conselho da CF Mexico IC Inc.; (xix) Membro do Conselho e Vice-Presidente da CF Mexico REC 
I Inc.; (xx) Membro do Conselho e Vice-Presidente da CF Mexico REC II Inc. (xxi) Membro do 
Conselho e Vice-Presidente da CF Mexico REC Inc.; e (xxii) Vice-Presidente da CF SW US IC Inc. 
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13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária

 

(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  

Temos um compromisso estratégico de longo prazo com a seleção de profissionais e seu 
treinamento, com planos de incentivo e de remuneração visando atrair novos profissionais, motivá-
los e mantê-los na Companhia. Nossa política tem como principal aspecto incentivar o alcance de 
metas previamente estabelecidas. 

Temos remuneração de curto prazo, fixa e variável e possuímos (i) Programa de Opção de Compra 
de Ações (liquidável em títulos patrimoniais); e (ii) Programa de Remuneração baseado na Variação 
do Valor das Ações (Phantom Stocks), nos quais buscamos incentivar nossos profissionais, 
alinhando os nossos interesses com os dos acionistas e investidores. 

Embora a Companhia não possua uma política formal de remuneração, as diretrizes e montantes 
praticados pela Companhia são anualmente discutidos e aprovados pelo Conselho de 
Administração. 

 
(b) composição da remuneração  

(i) descrição dos elementos da remuneração e os obj etivos de cada um deles  

A remuneração e os planos de incentivo de nossos administradores compõem-se dos seguintes 
elementos: (i) salário fixo mensal; (ii) remuneração variável (bônus); (iii) outorga de opções de 
compra de ações e unidades de investimento (phantom stocks); e (iv) benefícios (planos de saúde 
e seguro de vida em grupo). 

A remuneração fixa tem por objetivo reconhecer e refletir o valor do cargo internamente e 
externamente, bem como o desempenho individual, experiência, formação e senioridade do 
executivo. 

A remuneração variável, as opções de compra de ações e as phantom stocks têm por objetivo 
premiar o atingimento de metas e das avaliações individuais, alinhadas ao orçamento, 
planejamento estratégico e mercado. Também buscamos a retenção de talentos através de 
incentivos de curto prazo (remuneração variável) e de longo prazo (opções de compra de ações e 
phantom stocks). 

Os benefícios visam conferir maior segurança aos nossos administradores, permitindo-lhes manter 
o foco no desempenho de suas respectivas funções. 

(ii) em relação aos 3 últimos exercícios sociais, q ual a proporção de cada elemento na 
remuneração total  
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13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária

Diretoria Estatutária: 

 Diretoria Estatutária 

 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 

(i) salário fixo mensal: 20,3% 31,3% 32,7% 

(ii) remuneração variável: 30,4% 44,5% 42,5% 

(iii) opções de compra de 
ações e phantom stocks: 

48,1% 22,7% 23,5% 

(iv) benefícios: 1,2% 1,5% 1,3% 

Para efeito de cálculo do incentivo e da remuneração baseada em ações, foi utilizado o valor justo 
das opções e das phantom stocks, conforme item 13.9(a) abaixo. Para o cálculo dos percentuais 
referentes a cada elemento da remuneração, foi desconsiderado do total da remuneração dos 
administradores a parcela de INSS informada em “outros” no item 13.2 abaixo. 

Conselho de Administração 

 Conselho de Administração 

 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 

(i) salário fixo mensal: 100,0% 100,0% 97,3% 

(ii) remuneração variável: 0,0% 0,0% 0,0% 

(iii) opções de compra de 
ações e phantom stocks: 

0,0% 0,0% 0,0% 

(iv) benefícios: 0,0% 0,0% 2,7% 

Conselho Fiscal 

Os membros do Conselho Fiscal, instalado conforme deliberação tomada na Assembleia Geral 
Ordinária realizada em 27 de abril de 2018, recebem uma remuneração fixa mensal. 

 

(iii) metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração  

Salário fixo mensal e benefícios: baseia-se em referências de mercado levando-se em 
consideração práticas de empresas do mesmo setor, assim como de porte e características 
similares à Companhia e referências internas, que são reavaliadas periodicamente. 
Adicionalmente, busca-se reajustar os valores pagos tendo como referência os índices de inflação. 

Remuneração variável, opções de compra de ações e phantom stocks: múltiplos de salário 
baseados no atingimento de metas e avaliação individual. 

(iv) razões que justificam a composição da remunera ção  

Alinhar os interesses de nossos administradores e colaboradores com os interesses dos nossos 
acionistas e investidores; nos possibilitar a atrair e manter profissionais com vistas a atingir nossos 
objetivos; e criar incentivos de curto e longo prazo vinculados aos resultados da Companhia e ao 
desempenho individual de cada administrador. 

(v) a existência de membros não remunerados pelo em issor e a razão para esse fato 

Os membros do Conselho de Administração que, por sua vez, participam da Diretoria dos acionistas 
controladores da Companhia não são remunerados pela Companhia por sua participação no 
Conselho de Administração desta. 
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13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária

 

(c) principais indicadores de desempenho que são le vados em consideração na 
determinação de cada elemento da remuneração  

Metas previamente determinadas, entre elas, o resultado e o desempenho financeiro da Companhia 
e a avaliação do desempenho individual dos seus beneficiários. 

 

(d) como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de 
desempenho  

A Companhia estabelece metas, que podem ser reavaliadas durante o exercício, cujo atingimento 
tem um impacto tanto na determinação da remuneração variável como nos planos de incentivo 
baseados em ações (concessão de opções de compra de ações e phantom stocks), sendo que os 
planos de incentivos baseados em ações observam as regras de preços e prazos estabelecidas no 
Plano e nos Programas de Opção de Compra de ações da Companhia e no Plano e no Programa 
de Incentivo de Longo, devidamente aprovados pela Assembleia Geral e Conselho de 
Administração, conforme o caso. 

 

(e) como a política ou prática de remuneração se al inha aos interesses do emissor de 
curto, médio e longo prazo  

A estratégia de remuneração da Companhia busca um equilíbrio entre a remuneração fixa mensal, 
a remuneração de médio prazo (bônus) e os planos de incentivo de longo prazo (opções de compra 
de ações e phantom stocks), a fim de reter e atrair talentos que permitam atingir nossos objetivos 
estratégicos de curto, médio e longo prazo. 

Tal prática se alinha ainda aos interesses da Companhia na medida em que, ao utilizar a avaliação 
de desempenho individual dos administradores como um dos parâmetros para remuneração e 
planos de incentivo de médio e longo prazo, a Companhia os motiva a manter elevados níveis de 
performance, resultando em mais eficiência e produtividade para a Companhia. 

Além disso, a evolução dos indicadores de resultado da Companhia tem um impacto positivo tanto 
na remuneração e nos planos de incentivo de médio como de longo prazo dos administradores, 
incentivando-os a atingir metas. 

 

(f) existência de remuneração suportada por subsidi árias, controladas ou controladores 
diretos ou indiretos  

Não há remuneração de nossos administradores suportada por nossas subsidiárias, controladas 
ou controladores diretos ou indiretos. 

 

(g) existência de qualquer remuneração ou benefício  vinculado à ocorrência de 
determinado evento societário, tal como a alienação  do controle societário do emissor  

Até o presente momento, não existe política de remuneração ou benefício vinculada à ocorrência 
de eventos societários. Não obstante, podemos conceder benefício extraordinário vinculado a 
eventos específicos, tais como implementação de operações societárias ou de capital, parcerias ou 
aquisições estratégicas. 
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13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária

(h) práticas e procedimentos adotados pelo conselho  de administração para definir a 
remuneração individual do conselho de administração  e da diretoria 

Para  a  definição  da  remuneração  individual dos administradores são utilizados parâmetros 
salariais de empresas do mesmo segmento ou empresas que possuem boas práticas de recursos 
humanos e/ou governança corporativa. Além disso, são levados em consideração o orçamento e o 
planejamento estratégico da Companhia, bem como as condições de mercado. 

 
i)  os órgãos e comitês do emissor que participam d o processo decisório, identificando 
de que forma participam 

O processo decisório relacionado às práticas de remuneração dos administradores da Companhia 
envolve a Diretoria Estatutária e o Conselho de Administração. Nos termos do Estatuto Social da 
Companhia, cabe ao Presidente do Conselho de Administração ratear a remuneração global 
estabelecida pela Assembleia Geral entre os órgãos da administração, o que é feito com base em 
proposta apresentada pela Diretoria. 

 
ii) Critérios e metodologia utilizada para a fixaçã o da remuneração individual, indicando se 
há a utilização de estudos para a verificação das p ráticas de mercado, e, em caso positivo, 
os critérios de comparação e a abrangência desses e studos 

Os estudos realizados pela Companhia para fixação da remuneração individual dos 
administradores baseiam-se em referências de mercado, levando-se em consideração práticas de 
empresas do mesmo setor, assim como de porte e características similares à Companhia e 
referências internas. Tal estratégia tem como objetivo garantir o alinhamento com as melhores 
práticas de mercado e manter a competitividade da estrutura de remuneração da Companhia. 

 

iii) Com que frequência e de que forma o conselho d e administração avalia a adequação da 
política de remuneração do emissor 

Embora a Companhia não possua uma política formal de remuneração, o alinhamento da estrutura 
de remuneração às estratégias da Companhia é reavaliado periodicamente pela administração, 
sendo que as diretrizes adotadas pela Companhia em sua prática de remuneração, bem como os 
montantes a serem pagos, são discutidos pelo menos uma vez ao ano no Conselho de 
Administração, no âmbito da apreciação da proposta de remuneração da administração. 
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Remuneração variável

Bônus 0,00 12.575.000,00 0,00 12.575.000,00

Outros 299.200,00 1.904.314,12 96.000,00 2.299.514,12

Pós-emprego 0,00 0,00 0,00 0,00

Participação de resultados 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros 0,00 2.515.000,00 0,00 2.515.000,00

Descrição de outras 
remunerações variáveis

Encargos (INSS)

Participação em reuniões 0,00 0,00 0,00 0,00

Comissões 0,00 0,00 0,00 0,00

Participações em comitês 0,00 0,00 0,00 0,00

Baseada em ações (incluindo 
opções)

0,00 22.646.019,66 0,00 22.646.019,66

Cessação do cargo 0,00 0,00 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações fixas

Encargos (INSS) Encargos (INSS) Encargos (INSS)

Observação - O montante de R$ 
22.646.019,66 na linha de 
remuneração baseada em 
ações é bruto, incluindo o INSS 
no valor de R$ 3.720.597,00.

Nº total de membros 7,00 5,00 2,00 14,00

Salário ou pró-labore 1.496.000,00 9.521.570,62 480.000,00 11.497.570,62

Benefícios direto e indireto 0,00 486.807,67 0,00 486.807,67

Nº de membros remunerados 3,00 5,00 2,00 10,00

Remuneração fixa anual

Total da remuneração 1.795.200,00 49.648.712,07 576.000,00 52.019.912,07

13.2 - Remuneração total do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho fiscal

Conselho de Administração Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total

Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente 31/12/2018 - Valores Anuais

Outros 240.000,00 1.675.688,93 1.915.688,93

Nº total de membros 7,00 5,00 12,00

Nº de membros remunerados 3,00 5,00 8,00

Benefícios direto e indireto 0,00 481.201,23 481.201,23

Participações em comitês 0,00 0,00 0,00

Remuneração fixa anual

Salário ou pró-labore 1.200.000,00 8.378.444,66 9.578.444,66

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2017 - Valores Anuais

Conselho de Administração Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total
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Pós-emprego 0,00 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações variáveis

Encargos (INSS)

Outros 0,00 2.515.000,00 2.515.000,00

Observação - Número total de membros (letra “b”) 
e número de membros remunerados 
(letra “c”) foram calculados de acordo 
com o Ofício Circular/CVM/SEP nº 
02/2018.

- Valores apresentados para o total 
da remuneração dos administradores 
diferem do apresentado nas 
demonstrações financeiras do 
exercício em razão do acréscimo 
neste item 13.2 dos valores pagos 
pela Companhia ao INSS na linha 
“outros”, assim como pelo fato de 
que o valor informado nas 
demonstrações financeiras refere-se 
à melhor estimativa do valor total da 
remuneração para aquele exercício 
que a Companhia possuía no 
momento da divulgação das 
demonstrações financeiras, tendo 
em vista que a remuneração variável 
referente a um determinado exercício 
é paga somente no exercício social 
seguinte, quando as demonstrações 
financeiras já foram divulgadas.

- Número total de membros 
(letra “b”) e número de membros 
remunerados (letra “c”) foram 
calculados de acordo com o 
Ofício Circular/CVM/SEP nº 
02/2018.

- Valores apresentados para o 
total da remuneração dos 
administradores diferem do 
apresentado nas demonstrações 
financeiras do exercício em 
razão do acréscimo neste item 
13.2 dos valores pagos pela 
Companhia ao INSS na linha 
“outros”, assim como pelo fato 
de que o valor informado nas 
demonstrações financeiras 
refere-se à melhor estimativa do 
valor total da remuneração para 
aquele exercício que a 
Companhia possuía no 
momento da divulgação das 
demonstrações financeiras, 
tendo em vista que a 
remuneração variável referente 
a um determinado exercício é 
paga somente no exercício 
social seguinte, quando as 
demonstrações financeiras já 
foram divulgadas.

- O montante de R$ 
23.504.858,34 na linha de 
remuneração baseada em 
ações é bruto, incluindo o INSS 
no valor de R$ 3.653.135,93.

Baseada em ações (incluindo 
opções)

0,00 23.504.858,34 23.504.858,34

Cessação do cargo 0,00 0,00 0,00

Bônus 0,00 12.575.000,00 12.575.000,00

Remuneração variável

Descrição de outras 
remunerações fixas

Encargos (INSS) Encargos (INSS)

Comissões 0,00 0,00 0,00

Participação em reuniões 0,00 0,00 0,00

Participação de resultados 0,00 0,00 0,00

Total da remuneração 1.440.000,00 49.130.193,16 50.570.193,16

Nº total de membros 7,00 5,00 12,00

Nº de membros remunerados 3,00 5,00 8,00

Benefícios direto e indireto 0,00 405.500,90 405.500,90

Remuneração fixa anual

Salário ou pró-labore 1.200.000,00 8.378.444,66 9.578.444,66

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2016 - Valores Anuais

Conselho de Administração Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total
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Descrição de outras 
remunerações variáveis

Encargos (INSS)

Outros 0,00 2.377.000,00 2.377.000,00

Comissões 0,00 0,00 0,00

Pós-emprego 0,00 0,00 0,00

Observação Número total de membros (letra “b”) 
e número de membros remunerados 
(letra “c”) foram calculados de acordo 
com o Ofício Circular/CVM/SEP nº 
01/2017.

Valores apresentados para o total da 
remuneração dos administradores 
diferem do apresentado nas 
demonstrações financeiras do 
exercício em razão do acréscimo 
neste item 13.2 dos valores pagos 
pela Companhia ao INSS na linha 
“outros”, assim como pelo fato de 
que o valor informado nas 
demonstrações financeiras refere-se 
à melhor estimativa do valor total da 
remuneração para aquele exercício 
que a Companhia possuía no 
momento da divulgação das 
demonstrações financeiras, tendo 
em vista que a remuneração variável 
referente a um determinado exercício 
é paga somente no exercício social 
seguinte, quando as demonstrações 
financeiras já foram divulgadas.

Número total de membros (letra 
“b”) e número de membros 
remunerados (letra “c”) foram 
calculados de acordo com o 
Ofício Circular/CVM/SEP nº 
01/2017.

Valores apresentados para o 
total da remuneração dos 
administradores diferem do 
apresentado nas demonstrações 
financeiras do exercício em 
razão do acréscimo neste item 
13.2 dos valores pagos pela 
Companhia ao INSS na linha 
“outros”, assim como pelo fato 
de que o valor informado nas 
demonstrações financeiras 
refere-se à melhor estimativa do 
valor total da remuneração para 
aquele exercício que a 
Companhia possuía no 
momento da divulgação das 
demonstrações financeiras, 
tendo em vista que a 
remuneração variável referente 
a um determinado exercício é 
paga somente no exercício 
social seguinte, quando as 
demonstrações financeiras já 
foram divulgadas.

Baseada em ações (incluindo 
opções)

0,00 6.065.324,19 6.065.324,19

Cessação do cargo 0,00 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações fixas

Encargos (INSS) Encargos (INSS)

Outros 240.000,00 1.675.688,93 1.915.688,93

Participações em comitês 0,00 0,00 0,00

Remuneração variável

Participação em reuniões 0,00 0,00 0,00

Participação de resultados 0,00 0,00 0,00

Bônus 0,00 11.885.000,00 11.885.000,00

Total da remuneração 1.440.000,00 30.786.958,68 32.226.958,68

Nº total de membros 7,00 5,00 12,00

Nº de membros remunerados 3,00 5,00 8,00

Benefícios direto e indireto 30.063,15 322.266,14 352.329,29

Remuneração fixa anual

Salário ou pró-labore 1.100.000,00 8.175.061,22 9.275.061,22

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2015 - Valores Anuais

Conselho de Administração Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total
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Descrição de outras 
remunerações variáveis

Encargos (INSS)

Outros 0,00 2.123.380,61 2.123.380,61

Comissões 0,00 0,00 0,00

Pós-emprego 0,00 0,00 0,00

Observação Número total de membros (letra “b”) 
e número de membros remunerados 
(letra “c”) foram calculados de acordo 
com o Ofício Circular/CVM/SEP nº 
02/2016.

Valores apresentados para o total da 
remuneração dos administradores 
diferem do apresentado nas 
demonstrações financeiras do 
exercício em razão do acréscimo 
neste item 13.2 dos valores pagos 
pela Companhia ao INSS na linha 
“outros”, assim como pelo fato de 
que o valor informado nas 
demonstrações financeiras refere-se 
à melhor estimativa do valor total da 
remuneração para aquele exercício 
que a Companhia possuía no 
momento da divulgação das 
demonstrações financeiras, tendo 
em vista que a remuneração variável 
referente a um determinado exercício 
é paga somente no exercício social 
seguinte, quando as demonstrações 
financeiras já foram divulgadas.

Número total de membros (letra 
“b”) e número de membros 
remunerados (letra “c”) foram 
calculados de acordo com o 
Ofício Circular/CVM/SEP nº 
02/2016.

Valores apresentados para o 
total da remuneração dos 
administradores diferem do 
apresentado nas demonstrações 
financeiras do exercício em 
razão do acréscimo neste item 
13.2 dos valores pagos pela 
Companhia ao INSS na linha 
“outros”, assim como pelo fato 
de que o valor informado nas 
demonstrações financeiras 
refere-se à melhor estimativa do 
valor total da remuneração para 
aquele exercício que a 
Companhia possuía no 
momento da divulgação das 
demonstrações financeiras, 
tendo em vista que a 
remuneração variável referente 
a um determinado exercício é 
paga somente no exercício 
social seguinte, quando as 
demonstrações financeiras já 
foram divulgadas.

Baseada em ações (incluindo 
opções)

0,00 5.882.741,69 5.882.741,69

Cessação do cargo 0,00 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações fixas

Encargos (INSS) Encargos (INSS)

Outros 220.000,00 1.635.012,24 1.855.012,24

Participações em comitês 0,00 0,00 0,00

Remuneração variável

Participação em reuniões 0,00 0,00 0,00

Participação de resultados 0,00 0,00 0,00

Bônus 0,00 10.616.903,00 10.616.903,00

Total da remuneração 1.350.063,15 28.755.364,90 30.105.428,05
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13.3 - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho
fiscal

 

 

Prevista para 2018 (em milhares de R$) Conselho de 
Administração 

Diretoria 
Estatutária Conselho Fiscal Total 

Número total de membros 7,00 5,00 2,00 14,00 

Número de membros remunerados 0,00 5,00 2,00 7,00 

Bônus 

Valor mínimo previsto no plano de remuneração 0 0 0 0 

Valor máximo previsto no plano de remuneração 0 15.977 0 15.977 

Valor previsto no plano de remuneração, caso as 
metas sejam atingidas 0 15.090(1) 0 15.090(1) 

Participação nos resultados 

Valor mínimo previsto no plano de remuneração N/A N/A N/A N/A 

Valor máximo previsto no plano de remuneração N/A N/A N/A N/A 

Valor previsto no plano de remuneração, caso as 
metas sejam atingidas 

N/A N/A N/A N/A 

(1) O montante de R$ 15.090 mil refere-se a: previsão de bônus (R$ 12.575 mil) acrescido da previsão de encargos sociais que são ônus do 
empregador correspondentes a 20% (R$ 2.515 mil). 

 

2017 (em milhares de R$) Conselho de 
Administração Diretoria Estatutária Total 

Número total de membros 7,00 5,00 12,00 

Número de membros remunerados 0,00 5,00 5,00 

Bônus 

Valor mínimo previsto no plano de remuneração 0 0 0 

Valor máximo previsto no plano de remuneração 0 15.977 15.977 

Valor previsto no plano de remuneração, caso as 
metas fossem atingidas 0 11.983 11.983 

Valor efetivamente reconhecido no resultado do 
exercício social 0 15.090(1)  15.090(1) 

Participação nos resultados 

Valor mínimo previsto no plano de remuneração N/A N/A N/A 

Valor máximo previsto no plano de remuneração N/A N/A N/A 

Valor previsto no plano de remuneração, caso as 
metas fossem atingidas N/A N/A N/A 

Valor efetivamente reconhecido no resultado do 
exercício social N/A N/A N/A 

(1) O montante de R$ 15.090 mil refere-se a: bônus (R$ 12.575 mil) acrescido de encargos sociais que são ônus do empregador 
correspondentes a 20% (R$ 2.515 mil). 
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13.3 - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho
fiscal

 

2016 (em milhares de R$) Conselho de 
Administração Diretoria Estatutária Total 

Número total de membros 7,00 5,00 12,00 

Número de membros remunerados 0,00 5,00 5,00 

Bônus 

Valor mínimo previsto no plano de remuneração 0 0 0 

Valor máximo previsto no plano de remuneração 0 15.977 15.977 

Valor previsto no plano de remuneração, caso as 
metas fossem atingidas 0 11.983 11.983 

Valor efetivamente reconhecido no resultado do 
exercício social 0 14.262(1) 14.262(1) 

Participação nos resultados 

Valor mínimo previsto no plano de remuneração N/A N/A N/A 

Valor máximo previsto no plano de remuneração N/A N/A N/A 

Valor previsto no plano de remuneração, caso as 
metas fossem atingidas 

N/A N/A N/A 

Valor efetivamente reconhecido no resultado do 
exercício social N/A N/A N/A 

(1) O montante de R$ 14.262 mil refere-se a: bônus (R$ 11.885 mil) acrescido de encargos sociais que são ônus do empregador 
correspondentes a 20% (R$ 2.377 mil). 

 

2015 (em milhares de R$) Conselho de 
Administração Diretoria Estatutária Total 

Número total de membros 7,00 5,00 12,00 

Número de membros remunerados 0,00 5,00 5,00 

Bônus 

Valor mínimo previsto no plano de remuneração 0 0 0 

Valor máximo previsto no plano de remuneração 0 15.977 15.977 

Valor previsto no plano de remuneração, caso as 
metas fossem atingidas 0 11.983 11.983 

Valor efetivamente reconhecido no resultado do 
exercício social 0 12.740(1) 12.740(1) 

Participação nos resultados 

Valor mínimo previsto no plano de remuneração N/A N/A N/A 

Valor máximo previsto no plano de remuneração N/A N/A N/A 

Valor previsto no plano de remuneração, caso as 
metas fossem atingidas N/A N/A N/A 

Valor efetivamente reconhecido no resultado do 
exercício social N/A N/A N/A 

(1) O montante de R$ 12.740 mil refere-se a: bônus (R$ 10.617 mil) acrescido de encargos sociais que são ônus do empregador 

correspondentes a 20% (R$ 2.123 mil). 
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13.4 - Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e diretoria
estatutária

 

 

Programa de Opção de Compra de Ações (liquidável em  títulos patrimoniais) 

(a) termos e condições gerais  

O plano de opção de ações é administrado pelo nosso Conselho de Administração, cabendo ao 
nosso Diretor Presidente determinar os beneficiários a quem as opções de compra de ações de 
nossa emissão serão outorgadas e submeter à aprovação do Conselho de Administração tais 
beneficiários e a quantidade de opções a serem outorgadas. Cada opção dá ao beneficiário o direito 
à compra de uma ação de nossa emissão. 

A outorga de opções, no âmbito do plano de opção de ações, não poderá conferir direitos de 
aquisição sobre um número de ações que exceda, a qualquer tempo, 7% do número total de ações 
do nosso capital social, observado que o número total de ações emitidas ou passíveis de serem 
emitidas nos termos do plano de opção de ações deve estar sempre dentro do limite do nosso 
capital autorizado. 

A partir de 2014 não foram outorgadas novas opções de compra no âmbito do plano de opção de 
ações, tendo em vista ter sido exaurido quase que em sua totalidade o limite de ações emitidas ou 
passíveis de serem emitidas nos termos do plano, correspondente a 7% do número total de ações 
do capital social da Companhia. 

 

(b) principais objetivos do plano  

O plano tem por objetivo permitir que administradores e empregados e nossos prestadores de 
serviços e de outras sociedades sob nosso controle, observadas determinadas condições, 
adquiram ações de nossa emissão, com vistas a: (a) estimular a expansão, o êxito e a realização 
de nossos objetivos sociais; (b) alinhar os interesses dos beneficiários das opções de compra com 
os interesses de nossos acionistas; e (c) possibilitar-nos ou outras sociedades sob o nosso controle 
a atrair e reter administradores, empregados e prestadores de serviços. 

 

(c) forma como o plano contribui para esses objetiv os  

Ao outorgar aos beneficiários opções de compra de ações de nossa emissão, entendemos que 
estimulamos os beneficiários do plano a dedicar-se integralmente para a realização de nossos 
objetivos, contribuindo para o crescimento da Companhia e, consequentemente, para a valorização 
das ações de nossa emissão. O incentivo em ações atrai e retêm administradores, empregados e 
prestadores de serviços. 

 

(d) como o plano se insere na política de remuneraç ão do emissor  

Apesar de caracterizar-se como um plano de incentivo, e não remuneração, o plano de opção de 
ações é um dos elementos de incentivo global dos administradores, e insere-se como incentivo 
variável de longo prazo. O incentivo baseado em ações é complementar ao bônus (remuneração 
variável de curto prazo), à remuneração fixa e aos benefícios. 

 

PÁGINA: 329 de 436

Formulário de Referência - 2018 - MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. Versão : 4



13.4 - Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e diretoria
estatutária

(e) como o plano alinha os interesses dos administr adores e do emissor a curto, médio 
e longo prazo  

O plano alinha os interesses dos administradores aos da Companhia a médio e longo prazo, uma 
vez que as opções outorgadas somente podem ser exercidas integralmente após transcorridos 
quatro anos contados de sua outorga. (i) um total de até 33,4% das ações objeto da Opção poderá 
ser adquirido ou subscrito após dois anos da data de sua outorga, (ii) um adicional de até 33,3% 
das ações objeto da Opção poderá ser adquirido ou subscrito após três anos da data da outorga, e 
(iii) os demais 33,3% das ações objeto da Opção poderão ser adquiridos ou subscritos após quatro 
anos da data de sua outorga. 

O plano tem como escopo alinhar os interesses dos administradores ao da Companhia no longo 
prazo. No curto e médio prazo, o alinhamento de interesse é feito por meio da remuneração fixa e 
variável (bônus), conforme indicado nos itens 13.1(b) e (e) acima. 

 

(f) número máximo de ações abrangidas  

O número máximo de 7% do número total de ações que compõem o capital social da Companhia. 

 

(g) número máximo de opções a serem outorgadas  

Não há restrições, desde que respeitado o limite previsto no item (f) acima. 

 

(h) condições de aquisição de ações  

Poderão ser selecionados como beneficiários das opções outorgadas nos termos do plano, os 
administradores, empregados e prestadores de serviços da Companhia ou outras sociedades sob 
o seu controle.  

O Plano se divide em três períodos que se iniciam após o seu segundo, terceiro e quarto 
aniversário, a partir dos quais os beneficiários poderão adquirir ou subscrever, respectivamente, 
até 33,4%, 33,3% e 33,3% das ações objeto das opções. O preço de exercício será definido com 
base na média ponderada pelo volume de negociação da cotação das ações de emissão da 
Companhia da mesma classe e tipo nos últimos vinte pregões na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão 
imediatamente anteriores à data da outorga da opção e corrigido monetariamente conforme venha 
a ser determinado pelo Conselho de Administração. 

O exercício das opções deve ser formalizado pelo beneficiário por escrito, indicando a quantidade 
de ações pretendida. Em até dois dias úteis contados do recebimento desta comunicação, a 
Companhia deverá informar ao beneficiário, além do preço de exercício, que o valor deverá ser 
pago de uma única vez, com recursos próprios do beneficiário, em até dez dias úteis contados do 
registro das respectivas ações em seu nome. 

O Conselho de Administração poderá impor termos e/ou condições precedentes para o exercício 
da opção, e impor restrições à transferência das ações adquiridas com o exercício das opções, 
podendo também reservar para a Companhia, opções de recompra ou direitos de preferência em 
caso de alienação pelo beneficiário dessas mesmas ações, até o término do prazo e/ou 
cumprimento das condições fixadas. 

Para maiores detalhes sobre o plano ver também os itens (e), (i), (j) e (k). 
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13.4 - Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e diretoria
estatutária

 

(i) critérios para fixação do preço de aquisição ou  exercício  

Caberá ao nosso Conselho de Administração fixar o preço de exercício das opções outorgadas nos 
termos do plano, o qual deverá ser baseado na média ponderada pelo volume de negociação da 
cotação das ações de nossa emissão da mesma classe e tipo nos últimos 20 (vinte) pregões na B3 
S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão imediatamente anteriores à data da outorga da Opção. Para efeito de 
exercício, o preço será corrigido monetariamente de acordo com o Índice Nacional de Preço ao 
Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou 
por outro índice que venha a ser determinado pelo Conselho de Administração, até a data do efetivo 
exercício da opção. 

 

(j) critérios para fixação do prazo de exercício  

Os prazos para exercício das opções foram predeterminados no plano, conforme segue: para cada 
beneficiário, em cada programa (i) até 33,4% das ações objeto das opções podem ser adquiridas 
ou subscritas após dois anos da data da outorga, (ii) um adicional de até 33,3% das ações objeto 
das opções podem ser adquiridas ou subscritas após três anos da data da outorga e (iii) os demais 
33,3% das ações objeto das opções podem ser adquiridas ou subscritas após quatro anos da data 
da outorga. As opções são válidas por até 6 anos após a outorga.  

As opções outorgadas ao nosso Diretor Presidente tornaram-se exequíveis 180 dias após a 
realização de nossa primeira oferta pública de ações, em julho de 2007. 

 

(k) forma de liquidação  

As Opções outorgadas nos termos do plano poderão ser exercidas, total ou parcialmente, 
observados os termos e condições estipulados pelo Conselho de Administração, e os termos e 
condições previstos nos respectivos contratos de opção. 

O prazo máximo para o exercício das opções deverá ser determinado pelo Conselho de 
Administração, mas em nenhuma hipótese o período de exercício de uma opção deverá exceder 
seis anos da data de sua outorga. 

O beneficiário que desejar exercer a sua opção deverá comunicar à Companhia, por escrito, a sua 
intenção de fazê-lo e indicar a quantidade das ações que deseja adquirir. A Companhia informará 
ao beneficiário, no prazo de 2 dias úteis a contar do recebimento da comunicação acima referida, 
o preço de exercício a ser pago e a forma de pagamento, com base na quantidade de ações 
informada pelo beneficiário, cabendo à administração da Companhia tomar todas as providências 
necessárias para formalizar a aquisição das ações objeto do exercício. 

O preço de exercício será pago à Companhia, de uma única vez, com recursos próprios do 
beneficiário, no prazo de até dez dias úteis após o registro das respectivas ações em nome do 
beneficiário nos livros da instituição financeira depositária. 

 

(I) restrições à transferência das ações  

O Conselho de Administração poderá impor termos e/ou condições precedentes para o exercício 
da opção, e impor restrições à transferência das ações adquiridas com o exercício das opções, 
podendo também reservar para a Companhia opções de recompra ou direitos de preferência em 
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13.4 - Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e diretoria
estatutária

caso de alienação pelo beneficiário dessas mesmas ações, até o término do prazo e/ou 
cumprimento das condições fixadas. Até a data deste relatório, o Conselho de Administração não 
havia imposto nenhuma restrição ou condição à transferência das ações compradas por meio das 
opções. 

 

(m) critérios e eventos que, quando verificados, oc asionarão a suspensão, alteração ou 
extinção do plano  

As opções outorgadas nos termos do plano extinguir-se-ão automaticamente, cessando todos os 
seus efeitos de pleno direito, nos seguintes casos: (a) mediante o seu exercício integral; (b) após o 
decurso do prazo de vigência da opção; (c) em caso de violação, pelo beneficiário, das regras do 
plano ou das disposições do contrato de opção; (d) mediante o distrato do contrato de opção; ou 
(e) se a Companhia for dissolvida, liquidada ou tiver sua falência decretada. 

 

(n) efeitos da saída do administrador dos órgãos do  emissor sobre seus direitos 
previstos no plano de remuneração baseado em ações  

Nas hipóteses de desligamento do beneficiário por demissão ou rescisão do contrato de prestação 
de serviços, com ou sem justa causa, renúncia ou destituição ao cargo, aposentadoria, invalidez 
permanente ou falecimento, os direitos a ele conferidos de acordo com o plano poderão ser extintos 
ou modificados, observado o disposto abaixo. 

Se, a qualquer tempo durante a vigência do plano, o beneficiário: 

(a) desligar-se da Companhia por vontade própria, pedindo demissão do seu emprego, 
rescindindo o seu contrato de prestação de serviços, ou renunciando ao seu cargo de 
administrador: (i) os direitos que ainda não possam ser exercidos de acordo com o 
respectivo contrato de opção, na data do seu desligamento, restarão automaticamente 
extintos, de pleno direito, independentemente de aviso prévio ou indenização; e (ii) os 
direitos que já possam ser exercidos de acordo com o respectivo contrato de opção, na data 
do seu desligamento, poderão ser exercidos, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data 
de desligamento, após o qual tais direitos restarão automaticamente extintos, de pleno 
direito, independentemente de aviso prévio ou indenização; 

(b) for desligado da Companhia por vontade desta, mediante rescisão do seu contrato de 
trabalho ou do contrato de prestação de serviços por justa causa ou destituição do seu 
cargo por violar seus deveres e atribuições, todos os direitos que já possam ser exercidos 
ou que ainda não possam ser exercidos de acordo com o respectivo contrato de opção, na 
data do seu desligamento, restarão automaticamente extintos, de pleno direito, 
independentemente de aviso prévio ou indenização;  

(c) for desligado da Companhia por vontade desta, mediante rescisão do contrato de prestação 
de serviços sem justa causa ou destituição do seu cargo sem violação dos seus deveres e 
atribuições: (i) os direitos que ainda não possam ser exercidos de acordo com o respectivo 
contrato de opção, na data do seu desligamento, restarão automaticamente extintos, de 
pleno direito, independentemente de aviso prévio ou indenização; e (ii) os direitos que já 
possam ser exercidos de acordo com o respectivo contrato de opção, na data do seu 
desligamento, poderão ser exercidos, em até 30 (trinta) dias após a data do desligamento 
do beneficiário, de acordo com as instruções estabelecidas pela Companhia, após o que 
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tais direitos restarão automaticamente extintos, de pleno direito, independentemente de 
aviso prévio ou indenização; 

(d) desligar-se da Companhia por aposentadoria ou invalidez permanente: (i) o Conselho de 
Administração da Companhia deliberará sobre a possibilidade dos direitos que ainda não 
possam ser exercidos de acordo com o contrato de opção, na data do seu desligamento, 
passarem a ser automaticamente passíveis de exercício, antecipando-se o prazo de 
carência ou sobre a extinção, de pleno direito, de tais direitos, independentemente de aviso 
prévio ou indenização; e (ii) os direitos que já possam ser exercidos de acordo com o 
contrato de opção na data do seu desligamento poderão ser exercidos em até 1 (um) ano 
contado da data do desligamento, após o que tais direitos restarão automaticamente 
extintos, de pleno direito, independentemente de aviso prévio ou indenização; 

(e) vier a falecer: (i) o Conselho de Administração da Companhia deliberará sobre a 
possibilidade dos direitos que ainda não possam ser exercidos de acordo com o respectivo 
contrato de opção, na data do seu falecimento, passarem a ser automaticamente exercidos, 
antecipando-se o prazo de carência, podendo os herdeiros e sucessores legais do 
beneficiário exercer a respectiva opção, desde que o façam no prazo de 1 ano, a contar da 
data do falecimento, após o que tais direitos restarão automaticamente extintos, de pleno 
direito, independentemente de aviso prévio ou indenização, ou sobre a extinção, de pleno 
direito, de tais direitos; e (ii) os direitos que já possam ser exercidos de acordo com o 
respectivo contrato de opção, na data do seu falecimento, poderão ser exercidos pelos os 
herdeiros e sucessores legais do beneficiário, desde que o façam no prazo de 1 ano, a 
contar da data do falecimento, após o que tais direitos restarão automaticamente extintos, 
de pleno direito, independentemente de aviso prévio ou indenização. 

 

Programa de Remuneração baseado na Variação do Valo r das Ações (Phantom Stocks) 

(a) termos e condições gerais 

O Plano de Incentivo de Longo Prazo – Phantom Stocks (“Plano  Phantom ”) é administrado pelo 
nosso Conselho de Administração, cabendo ao nosso Diretor Presidente determinar os 
beneficiários a quem as unidades de investimento referenciadas na valorização das ações de 
emissão da Companhia (phantom stocks) serão outorgadas e submeter à aprovação do Conselho 
de Administração tais beneficiários e a quantidade de phantom stocks a serem outorgadas. Cada 
phantom stocks confere ao seu titular o direito ao recebimento de um prêmio pecuniário, cujo 
montante será determinado de acordo com a fórmula prevista na Cláusula 7.1 do Plano Phantom, 
tendo como base a variação do “Valor Referencial” (conforme definido no Plano Phantom), o qual 
corresponde à média da cotação das ações da Companhia na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, 
calculada através da divisão do volume financeiro pela quantidade de ações negociadas, 
acumulado nos 20 (vinte) pregões imediatamente anteriores à data base da sua apuração. 

 

(b) principais objetivos do plano 

O Plano Phantom tem por objetivo permitir o pagamento de um prêmio em dinheiro, referenciado 
na valorização das ações da Companhia, desde que observados certos termos e condições, a 
determinados participantes, mediante a outorga das phantom stocks, com vistas a: (a) criar uma 
visão de longo prazo e sustentabilidade; (b) estimular a expansão, o êxito e a consecução dos 
objetivos sociais da Companhia; (c) alinhar os interesses dos participantes aos dos acionistas da 
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Companhia; e (d) possibilitar à Companhia ou outras sociedades sob o seu controle atrair e manter 
a ela(s) vinculados os participantes. 

 

(c) forma como o plano contribui para esses objetiv os 

Ao outorgar phantom stocks aos beneficiários, entendemos que estimulamos os beneficiários do 
Plano Phantom a dedicar-se integralmente para a realização de nossos objetivos, contribuindo para 
o crescimento da Companhia e, consequentemente, para a valorização das ações de nossa 
emissão. A remuneração em ações atrai e retêm administradores, empregados e prestadores de 
serviços. 

 

(d) como o plano se insere na política de remuneraç ão do emissor 

O Plano Phantom é um dos elementos da remuneração global dos administradores, e insere-se 
como remuneração variável de longo prazo. A remuneração baseada em ações é complementar 
ao bônus (remuneração variável de curto prazo), à remuneração fixa e aos benefícios. 

 

(e) como o plano alinha os interesses dos administr adores e do emissor a curto, médio e 
longo prazo 

O Plano Phantom alinha os interesses dos administradores aos da Companhia a médio e longo 
prazo, uma vez que as phantom stocks outorgadas somente podem ser resgatadas integralmente 
após transcorridos quatro anos contados de sua outorga. (i) um total de 33,4% das phantom stocks 
poderão ser resgatadas após dois anos da data de sua outorga, (ii) um adicional de 33,3% das 
phantom stocks poderão ser resgatadas após três anos da data da outorga e (iii) os demais 33,3% 
das phantom stocks poderão ser resgatadas após quatro anos da data de sua outorga. 

O Plano Phantom tem como escopo alinhar os interesses dos administradores ao da Companhia 
no longo prazo. No curto e médio prazo, o alinhamento de interesse é feito por meio da 
remuneração fixa e variável (bônus), conforme indicado nos itens 13.1(b) e (e) acima. 

 

(f) número máximo de ações abrangidas 

Não aplicável, pois as phantom stocks não atribuem ao seu titular o direito de subscrever ou adquirir 
ações, tampouco confere a este a condição de acionista da Companhia ou qualquer outro privilégio 
inerente a tal condição. 

 

(g) número máximo de opções a serem outorgadas 

Não aplicável. 

 

(h) condições de aquisição de ações 

Não aplicável, pois as phantom stocks não atribuem ao seu titular o direito de subscrever ou adquirir 
ações, tampouco confere a este a condição de acionista da Companhia ou qualquer outro privilégio 
inerente a tal condição. 
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(i) critérios para fixação do preço de aquisição ou  exercício 

O valor referencial das phantom stocks na data da outorga corresponde à média da cotação das 
Ações da Companhia na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, calculada através da divisão do volume 
financeiro pela quantidade de ações negociadas, acumulado nos 20 (vinte) pregões imediatamente 
anteriores à data base da sua apuração, tendo como base as informações disponíveis no terminal 
Bloomberg. Para efeito de resgate, o valor referencial das phantom stocks na data da outorga será 
corrigido monetariamente mensalmente de acordo com o Índice Nacional de Preço ao Consumidor 
Amplo (IPCA), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou outro índice 
oficial que venha a substituí-lo, a partir da data de celebração do contrato de outorga e até a data 
da comunicação de resgate. 

 

(j) critérios para fixação do prazo de exercício 

Os prazos para resgate das phantom stocks foram predeterminados no Plano Phantom, conforme 
segue: para cada beneficiário, em cada programa (i) 33,4% das phantom stocks poderão ser 
resgatadas após dois anos da data de sua outorga; (ii) um adicional de 33,3% das phantom stocks 
poderão ser resgatadas após três anos da data da outorga e (iii) os demais 33,3% das phantom 
stocks poderão ser resgatadas após quatro anos da data de sua outorga. As phantom stocks são 
válidas por até 6 anos após a outorga. 

 

(k) forma de liquidação 

As phantom stocks outorgadas nos termos do Plano Phantom poderão ser exercidas, total ou 
parcialmente, observados os termos e condições estipulados pelo Conselho de Administração, e 
os termos e condições previstos nos respectivos contratos de outorga. 

As Unidades de Investimento poderão ser resgatadas pelo participante, sem custo para este, 
mediante entrega de comunicação por escrito à companhia, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis 
contados de cada divulgação periódica do valor referencial realizada pela Companhia, sendo certo 
que só serão permitidos resgates integrais de cada tranche (33,4%, 33,3% e 33,3%).  

 

(I) restrições à transferência das ações 

Não aplicável, pois as phantom stocks não atribuem ao seu titular o direito de subscrever ou adquirir 
ações, tampouco confere a este a condição de acionista da Companhia ou qualquer outro privilégio 
inerente a tal condição. 

 

(m) critérios e eventos que, quando verificados, oc asionarão a suspensão, alteração ou 
extinção do plano 

Os direitos conferidos ao participante por força do Plano Phantom extinguir-se-ão automaticamente, 
cessando todos os seus efeitos de pleno direito, nos seguintes casos: (a) se as phantom stocks 
forem integralmente resgatadas; (b) se o participante violar quaisquer das regras estabelecidas no 
Plano Phantom, no respectivo contrato de outorga ou que venham a ser fixadas pelo Conselho de 
Administração da Companhia; (c) se as partes resolverem distratar este contrato de outorga; (d) 
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após o decurso do prazo máximo de exercício estabelecido nos respectivos contratos de outorga; 
e (e) se a Companhia for dissolvida, liquidada ou tiver sua falência decretada. 

Além disso, caso a Companhia se envolva em operações de reorganização societária, tais como 
transformação, incorporação, fusão, cisão e incorporação de ações, o Conselho de Administração 
da Companhia poderá determinar, a seu critério, ajustes na forma de cálculo do valor referencial 
das phantom stocks e nos demais termos e condições dos respectivos contratos de outorga, de 
forma a manter o equilíbrio das relações entre as partes, evitando distorções na aplicação do Plano 
Phantom. 

Da mesma forma, caso venham a ser realizadas modificações na estrutura acionária da Companhia 
como resultado de bonificações, desdobramentos, grupamentos ou conversão de ações de uma 
espécie ou classe em outra ou conversão em ações de outros valores mobiliários emitidos pela 
Companhia, caberá ao Conselho de Administração realizar os ajustes correspondentes no 
referencial das phantom stocks, de forma a manter o equilíbrio das relações entre as partes, 
evitando distorções na aplicação do Plano Phantom. 

 

(n) efeitos da saída do administrador dos órgãos do  emissor sobre seus direitos previstos 
no plano de remuneração baseado em ações 

Nas hipóteses de desligamento ou falecimento do participante, os direitos a ele conferidos de 
acordo com o Plano Phantom poderão ser extintos ou modificados, conforme disposto abaixo. 

Se, a qualquer tempo, o Participante: 

(a) desligar-se da Companhia por vontade própria, pedindo demissão do seu emprego, 
renunciando ao seu cargo de administrador, ou rescindindo seu contrato de prestação de 
serviço, ou for desligado da Companhia por vontade desta, por razões diversas daquelas 
listadas no item “b” abaixo, mediante demissão sem justa causa, destituição do seu cargo 
ou rescisão de seu contrato de prestação de serviço: (i) as phantom stocks ainda não 
resgatáveis de acordo com o respectivo contrato de outorga, na data do seu desligamento, 
restarão automaticamente extintas, de pleno direito, independentemente de aviso prévio ou 
notificação, e sem direito a qualquer indenização; e (ii) as phantom stocks já resgatáveis 
de acordo com o respectivo contrato de outorga, na data do seu desligamento, poderão ser 
resgatadas, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de desligamento (desde que 
observado o prazo de vigência do referido contrato de outorga); 

(b) for desligado da Companhia por vontade desta, mediante demissão por justa causa, ou falta 
grave que resulte em destituição do seu cargo ou rescisão de seu contrato de prestação de 
serviço, todas as phantom stocks, sejam elas já resgatáveis ou ainda não resgatáveis de 
acordo com o respectivo contrato de outorga, na data do seu desligamento, restarão 
automaticamente extintas, de pleno direito, independentemente de aviso prévio ou 
notificação, e sem direito a qualquer indenização; 

(c) desligar-se da Companhia em razão de sua aposentadoria ou por invalidez permanente: (i) 
o Conselho de Administração da Companhia deliberará sobre a possibilidade de que as 
phantom stocks ainda não resgatáveis, de acordo com o respectivo contrato de outorga, na 
data do seu desligamento, passem a ser automaticamente resgatáveis, antecipando-se o 
período de carência, de pleno direito, independentemente de aviso prévio ou notificação, as 
quais poderão ser resgatáveis no prazo de 12 (doze) meses contados da data da 
aposentadoria ou invalidez permanente (desde que observado o prazo de vigência do 
respectivo contrato de outorga); e (ii) as phantom stocks já resgatáveis de acordo com o 
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contrato de outorga, na data do seu desligamento, poderão ser exercidas no prazo de 12 
(doze) meses contados da data do desligamento (desde que observado o prazo de vigência 
do respectivo contrato de outorga), após o que restarão automaticamente extintas, de pleno 
direito, independentemente de aviso prévio ou notificação, e sem direito a qualquer 
indenização; e 

(d) vier a falecer: (i) o Conselho de Administração da Companhia deliberará sobre a 
possibilidade de que phantom stocks ainda não resgatáveis, de acordo com o respectivo 
contrato de outorga, na data do seu falecimento, passem a ser automaticamente 
resgatáveis, antecipando-se o período de carência, podendo o espólio, ou se findo este os 
herdeiros e sucessores legais do participante, resgatar as respectivas phantom stocks, 
desde que o façam no prazo de 12 (doze) meses, a contar da data do falecimento (desde 
que observado o prazo de vigência dos respectivos contratos de outorga), após o que tais 
phantom stocks restarão automaticamente extintas, de pleno direito, independentemente 
de aviso prévio ou notificação; e (ii) as phantom stocks já resgatáveis, de acordo com o 
respectivo contrato de outorga, na data do seu falecimento, poderão ser resgatadas pelo 
espólio, ou se findo este os herdeiros e sucessores legais do participante, no prazo de 12 
(doze) meses contados da data do falecimento (desde que observado o prazo de vigência 
dos respectivos contratos de outorga), após o quê restarão automaticamente extintas, de 
pleno direito, independentemente de aviso prévio ou notificação, e sem direito a qualquer 
indenização. 
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Previsto para 2018 

A Companhia ainda está avaliando o melhor modelo a ser adotado no que se refere ao incentivo 
de longo prazo baseado em ações a ser concedido ao Conselho de Administração e à Diretoria. 
 
 
Exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 
 

Remuneração baseada em ações do exercício social fi ndo em 31 de dezembro de 2017 

 Conselho de Administração Diretoria 

Número total de membros  7 5 

Número total de membros remunerados  0 5 

Preço médio ponderado do exercício(1) 

(a) Das opções em aberto no início do exercício 
social 

- R$59,59 

(b) Das opções perdidas durante o exercício social - - 

(c) Das opções exercidas durante o exercício social - R$55,36 

(d) Das opções expiradas durante o exercício social - - 

Diluição potencial no caso do exercício de todas 
as opções outorgadas (2) 

- - 

(1) Para as opções em aberto no início do exercício social, foram consideradas as opções outorgadas e não exercidas até esta data, 
independentemente de estarem maturadas ou não. O preço de exercício foi ponderado pela quantidade de opções do Conselho de 
Administração e da Diretoria utilizando o preço atualizado até esta data de cada opção de acordo com o reajuste previsto no Plano. Para as 
opções exercidas durante o exercício social, foi considerado o preço de exercício de cada opção reajustado até a data do seu exercício e 
ponderada pela quantidade opções exercidas. Não houve opções perdidas ou expiradas no exercício social de 2017. 
(2) Não houve outorga de opções no exercício social de 2017. 
 

Outorgas reconhecidas no exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 ² 

 Conselho de Administração Diretoria 

Outorga de opções de compra de ações  

Data de outorga - - 

Quantidade de opções outorgadas - - 

Prazo para que as opções se tornem exercíveis - - 

Prazo máximo para exercício das opções - - 

Prazo de restrição à transferência das ações - - 

Valor justo das opções na data da outorga - - 
(2) Não houve outorga de opções no exercício social de 2017. 
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Exercício social findo em 31 de dezembro de 2016 
 

Remuneração baseada em ações do exercício social fi ndo em 31 de dezembro de 2016 

 Conselho de Administração Diretoria 

Número total de membros  7 5 

Número total de membros remunerados  0 5 

Preço médio ponderado do exercício(1) 

(a) Das opções em aberto no início do exercício 
social 

- R$55,58 

(b) Das opções perdidas durante o exercício social - - 

(c) Das opções exercidas durante o exercício social - R$54,30 

(d) Das opções expiradas durante o exercício social - - 

Diluição potencial no caso do exercício de todas 
as opções outorgadas (2) 

- 0,6504% 

(1) Para as opções em aberto no início do exercício social, foram consideradas as opções outorgadas e não exercidas até esta data, 
independentemente de estarem maturadas ou não. O preço de exercício foi ponderado pela quantidade de opções do Conselho de 
Administração e da Diretoria utilizando o preço atualizado até esta data de cada opção de acordo com o reajuste previsto no Plano. Para as 
opções exercidas durante o exercício social, foi considerado o preço de exercício de cada opção reajustado até a data do seu exercício e 
ponderada pela quantidade opções exercidas. Não houve opções perdidas ou expiradas no exercício social de 2016. 
(2) Considerando as unidades de investimento do programa phantom como uma nova ação, para fins de diluição potencial. 

 

Outorgas reconhecidas no exercício social findo em 31 de dezembro de 2016 

 Conselho de Administração Diretoria 

Outorga de opções de compra de ações  

Data de outorga - 21/09/2016 

Quantidade de opções outorgadas - 1.311.000 

Prazo para que as opções se tornem exercíveis - 

21/09/2018 – 33,4% 

21/09/2019 – 33,3% 

21/09/2020 – 33,3% 

Prazo máximo para exercício das opções - 21/09/2022 

Prazo de restrição à transferência das ações - Não há 

Valor justo das opções na data da outorga - R$7,85 
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Exercício social findo em 31 de dezembro de 2015 
 

Remuneração baseada em ações do exercício social fi ndo em 31 de dezembro de 2015 

 Conselho de Administração Diretoria 

Número total de membros  7 5 

Número total de membros remunerados  0 5 

Preço médio ponderado do exercício(1) 

(a) Das opções em aberto no início do exercício 
social 

- R$48,75 

(b) Das opções perdidas durante o exercício social - - 

(c) Das opções exercidas durante o exercício social - R$42,28 

(d) Das opções expiradas durante o exercício social - - 

Diluição potencial no caso do exercício de todas 
as opções outorgadas (2) 

- 0,6853% 

(1) Para as opções em aberto no início do exercício social, foram consideradas as opções outorgadas e não exercidas até esta data, 
independentemente de estarem maturadas ou não. O preço de exercício foi ponderado pela quantidade de opções do Conselho de 
Administração e da Diretoria utilizando o preço atualizado até esta data de cada opção de acordo com o reajuste previsto no Plano. Para as 
opções exercidas durante o exercício social, foi considerado o preço de exercício de cada opção reajustado até a data do seu exercício e 
ponderada pela quantidade opções exercidas. Não houve opções perdidas ou expiradas no exercício social de 2015. 
(2) Considerando as unidades de investimento do programa phantom como uma nova ação, para fins de diluição potencial. 

 

Outorgas reconhecidas no exercício social findo em 31 de dezembro de 2015 

 Conselho de Administração Diretoria 

Outorga de opções de compra de ações  

Data de outorga - 29/07/2015 

Quantidade de opções outorgadas - 1.311.000 

Prazo para que as opções se tornem exercíveis - 

29/07/2017 – 33,4% 

29/07/2018 – 33,3% 

29/07/2019 – 33,3% 

Prazo máximo para exercício das opções - 29/07/2021 

Prazo de restrição à transferência das ações - Não há 

Valor justo das opções na data da outorga - R$5,68 
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Opções em aberto ao final do exercício social findo  em 31 de dezembro de 2017 

 
Conselho de 

Administração 
Diretoria 

Número total de membros 7 5 

Número total de membros remunerados 0 5 

Opções ainda não exercíveis 

Quantidade - 2.563.746 

Data em que se tornarão exercíveis - 

Programa 9 

16/04/2018 – 33,3% 

Phantom 1 

29/07/2018 – 33,3% 

29/07/2019 – 33,3% 

Phantom 2 

21/09/2018 – 33,4% 

21/09/2019 – 33,3% 

21/09/2020 – 33,3% 

Prazo máximo para exercício das opções - 

Programa 7: 

07/03/2018 

Programa 8: 

14/05/2019 

Programa 9: 

16/04/2020 

Phantom 1: 

29/07/2021 

Phantom 2: 

21/09/2022 

Prazo de restrição à transferência das ações N/A N/A 

Preço médio ponderado de exercício(1) - R$54,41 

Valor justo das opções no último dia do exercício social - R$7,26 

Opções exercíveis 

Quantidade - 1.093.680 

Prazo máximo para exercício das opções - 21/09/2022 

Prazo de restrição à transferência das ações N/A N/A 

Preço médio ponderado de exercício(1) - R$52,83 

Valor justo das opções no último dia do exercício social - R$9,37 

Valor justo do total das opções no último dia do ex ercício 
social 

- R$7,89 

(1) Para maiores informações, vide item 13.4 (i) acima. 
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13.7 - Opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações do
conselho de administração e da diretoria estatuária

 

Opções exercidas – Exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 

 Conselho de Administração Diretoria 

Número total de membros 7 5 

Número de membros remunerados 0 5 

Opções exercidas  

Número de ações - 896.374 

Preço médio ponderado de exercício(1)  - R$55,36 

Diferença entre o valor de exercício e o valor de 
mercado das ações relativas às opções exercidas(2) 

- R$17,03 

Ações entregues  

Número de ações N/A N/A 

Preço médio ponderado da aquisição N/A N/A 

Diferença entre o valor de aquisição e o valor de 
mercado das ações adquiridas 

N/A N/A 

(1) Para maiores informações, vide item 13.4 (i) acima. 
(2) Considerando (i) o preço de fechamento do dia do pedido para o programa de opção de compra de ações (liquidável em títulos 
patrimoniais) e (ii) a média dos últimos 20 dias para o programa de remuneração baseado na variação do valor das ações (Phantom 
Stock Options). 

 

Opções exercidas – Exercício social findo em 31 de dezembro de 2016 

 Conselho de Administração Diretoria 

Número total de membros 7 5 

Número de membros remunerados 0 5 

Opções exercidas  

Número de ações - 317.800 

Preço médio ponderado de exercício(1)  - R$54,30 

Diferença entre o valor de exercício e o valor de 
mercado das ações relativas às opções exercidas(2) 

- R$6,52 

Ações entregues  

Número de ações N/A N/A 

Preço médio ponderado da aquisição N/A N/A 

Diferença entre o valor de aquisição e o valor de 
mercado das ações adquiridas 

N/A N/A 

(1) Para maiores informações, vide item 13.4 (i) acima. 
(2) Considerando o preço de fechamento do dia do pedido. 
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13.7 - Opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações do
conselho de administração e da diretoria estatuária

 

Opções exercidas – Exercício social findo em 31 de dezembro de 2015 

 Conselho de Administração Diretoria 

Número total de membros 7 5 

Número de membros remunerados 0 5 

Opções exercidas  

Número de ações - 249.155 

Preço médio ponderado de exercício(1)  - R$42,28 

Diferença entre o valor de exercício e o valor de 
mercado das ações relativas às opções exercidas(2) 

- R$13,94 

Ações entregues  

Número de ações N/A N/A 

Preço médio ponderado da aquisição N/A N/A 

Diferença entre o valor de aquisição e o valor de 
mercado das ações adquiridas 

N/A N/A 

(1) Para maiores informações, vide item 13.4 (i) acima. 
(2) Considerando o preço de fechamento do dia do pedido. 
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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

 

 

Programa de opção de compra de ações (liquidável em  títulos patrimoniais)  

(a) modelo de precificação  

Para determinar o valor justo do programa de outorga de opções do Plano da Companhia foi 
utilizado o modelo de Black & Scholes. 

 

(b) dados e premissas utilizadas no modelo de preci ficação, incluindo o preço médio 
ponderado das ações, preço de exercício, volatilida de esperada, prazo de vida da opção, 
dividendos esperados e a taxa de juros livre de ris co  

De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 10 – Pagamento Baseado em Ações, as opções 
devem ser avaliadas na data da outorga respectiva (no caso, a data de aprovação do Programa 
correspondente). 

As principais premissas utilizadas foram: 

Programa 
Preço no dia 
da outorga 

Preço de 
exercício 

Volatilidade 
Taxa livre de 

risco 
Maturidade 

média 
Prazo de 

vida 
Valor justo 

Programa 1 R$ 25,00 R$ 9,80 48,88% 12,10% 3,25 anos 6,00 anos R$16,40 

Programa 2 R$ 20,00 R$ 22,84 48,88% 12,50% 4,50 anos 6,00 anos R$7,95 

Programa 3 R$ 18,50 R$ 20,25 48,88% 12,50% 4,50 anos 6,00 anos R$7,57 

Programa 4 R$ 15,30 R$ 15,13 48,79% 11,71% 4,50 anos 6,00 anos R$7,15 

Programa 5 R$ 29,65 R$ 30,27 30,90% 6,60% 3,00 anos 6,00 anos R$7,28 

Programa 6 R$ 33,85 R$ 33,13 24,30% 6,30% 3,00 anos 6,00 anos R$7,03 

Programa 7 R$ 39,44 R$ 39,60 23,84% 3,69%-4,40% 3,00 anos 6,00 anos R$6,42 

Programa 8 R$ 58,80 R$ 56,24 20,58% 2,90%-3,39% 3,00 anos 6,00 anos R$9,95 

Programa 9 R$ 48,90 R$ 48,03 18,15% 5,22%-6,09% 3,00 anos 6,00 anos R$8,55 

Cada uma das premissas apresentadas acima representam o que segue abaixo: 

Preço no dia da outorga: preço de fechamento da ação MULT3 mais recente disponível no dia da 
outorga da opção. 

Preço de exercício: preço estipulado com base na metodologia apresentada no item 13.4 (i) acima. 

Volatilidade: volatilidade anual esperada baseada nas cotações diárias. 

Taxa de livre de risco: baseado nas taxas apresentadas por Títulos do Governo Federal (Tesouro 
Direto) considerados apropriados para cada programa. 

Maturidade média: taxa média de exercício considerada para cada plano. 

Prazo de vida: prazo máximo para o exercício das opções de cada programa. 

Valor justo: valor de cada opção calculado com base no modelo de Black & Scholes. 

 

(c) método utilizado e as premissas assumidas para incorporar os efeitos esperados de 
exercício antecipado  

Não foi considerado nenhum efeito de exercício antecipado. 
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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

 

(d) forma de determinação da volatilidade esperada  

Anual, baseada nas cotações diárias. 

 

(e) se alguma outra característica da opção foi inc orporada na mensuração de seu valor 
justo  

Não há outras características da opção incorporadas na mensuração de seu valor justo. 

 

Programa de Remuneração baseado na Variação do Valo r das Ações (Phantom Stocks)  

(a) modelo de precificação  

Para determinar o valor justo das unidades de investimento da Companhia na data da outorga e a 
cada fim de período foi utilizado o modelo de Black & Scholes. 

 

(b) dados e premissas utilizadas no modelo de preci ficação, incluindo o preço médio 
ponderado das ações, preço de exercício, volatilida de esperada, prazo de vida da opção, 
dividendos esperados e a taxa de juros livre de ris co  

De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 10 – Pagamento Baseado em Ações, as unidades 
de investimento devem ser avaliadas na data da outorga respectiva (no caso, a data de aprovação 
do Programa correspondente). 

O Valor Justo na data da outorga foi calculado assumindo as premissas listadas abaixo: 

 
Valor Justo na data da outorga 

 Valor referencial 
(R$) 

Preço da 
ação 

(R$) (1) 

Índice 
de reajuste Quantidade  

Volatilidade 
MULT3 (2)  

 

Taxa 
livre de risco (3) 

Maturidade  
média (4) 

Valor justo 
(5) 

Phantom 1 46,71 46,27 IPCA 2.500.983 5,5%-5,8% 11,3%-12,3% 3,00 anos R$ 5,68 

Phantom 2 61,38 61,47 IPCA 2.500.750 5,9%-6,5% 10,7%-11,5% 3,00 anos R$ 7,85 

O Valor Justo na data da demonstração financeira foi calculado assumindo as premissas listadas 
abaixo: 

Valor Justo em 31 de dezembro de 2017  

 Valor referencial 
(R$) (6) 

Preço da 
ação 

(R$) (1) 

Índice 
de reajuste Quantidade  Volatilidade 

MULT3 (2) 
Taxa 

livre de risco (3) 
Maturidade  
média (4) 

Valor justo 
(5) 

Phantom 1 53,90 - 56,11 69,46 IPCA 2.484.983 4,4% - 5,0% 6,8% - 7,2% 1,07 anos R$ 17,32 

Phantom 2 65,28 - 70,76 69,46 IPCA 2.500.750 4,8% - 5,9% 6,8% - 7,5% 1,72 anos R$ 7,81 

 

Cada uma das premissas apresentadas acima representam o que segue abaixo: 

(1) Preço da ação: os valores referenciais das unidades de investimento na data da outorga e na 
data da demonstração financeira correspondem à média da cotação das ações da Companhia na 
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, calculada através da divisão do volume financeiro pela quantidade 
de ações negociadas, acumulado nos 20 (vinte) pregões imediatamente anteriores à data base da 
sua apuração. 
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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

(2) Volatilidade: a volatilidade utilizada no modelo foi baseada no desvio padrão histórico da MULT3 
nos períodos apropriados. 

(3) Taxa de livre de risco: baseado nas estimativas de taxa básica de juros do Banco Central (Selic) 
nos períodos apropriados. 

(4) Maturidade média: taxa média de exercício considerada para cada plano nas datas de outorga 
e de demonstração financeira. 

(5) Valor justo: valor de cada unidade de investimento calculado com base no modelo de Black & 
Scholes. 

(6) Valor referencial: o valor referencial das unidades de investimento na data da outorga ajustado 
pela expectativa de IPCA até a fim do prazo. 

 

(c) método utilizado e as premissas assumidas para incorporar os efeitos esperados de 
exercício antecipado  

Não foi considerado nenhum efeito de exercício antecipado. 

 

(d) forma de determinação da volatilidade esperada  

Foram determinadas de acordo com os períodos apropriados para o prazo de cada tranche, 
baseada nas cotações diárias médias de 20 dias. 

 

(e) se alguma outra característica da opção foi inc orporada na mensuração de seu valor 
justo  

Não há outras características da opção incorporadas na mensuração de seu valor justo. 
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13.9 - Participações em ações, cotas e outros valores mobiliários conversíveis, detidas por
administradores e conselheiros fiscais - por órgão

 

 

Participações em 31 de dezembro de 2017  

Sociedade / Órgão (1) 
Conselho de 

Administração (2) 
Diretoria  

Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. 54.866.067 (3) - 

Multiplan Planejamento, Participações e Administração S.A. 180.977.835 - 

Embraplan Empresa Brasileira de Planejamento Ltda. 1 - 

Multiplan Administradora de Shopping Centers Ltda. 200 - 

Renasce – Rede Nacional de Shopping Centers Ltda. 1 - 

(1) Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia não possuía Conselho Fiscal instalado. 
(2) Para evitar a duplicidade, quando uma mesma pessoa for membro do conselho de administração e da diretoria, os valores mobiliários por 
ela detidos devem ser divulgados exclusivamente no montante de valores mobiliários detidos pelos membros do conselho de administração, 
conforme Ofício-Circular/CVM/SEP/Nº 02/2018. 
(3) Valores mobiliários detidos por acionista controlador que também é membro do conselho de administração. 
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13.10 - Informações sobre planos de previdência conferidos aos membros do conselho de
administração e aos diretores estatutários

 

 

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não confere plano de previdência privada aos 
membros de seu conselho de administração e aos seus diretores estatutários. 
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Valor da menor 
remuneração(Reais)

5.123.041,15 3.803.601,66 3.654.081,99 360.000,00 360.000,00 360.000,00

Valor da maior 
remuneração(Reais)

19.754.789,06 10.940.573,59 9.568.995,56 720.000,00 720.000,00 600.000,00

Valor médio da 
remuneração(Reais)

9.826.038,63 6.157.391,74 5.751.072,98 480.000,00 480.000,00 450.021,05

Observação

Diretoria Estatutária Conselho de Administração

Valores anuais

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015

Nº de membros 
remunerados

5,00 5,00 5,00 3,00 3,00 3,00

Nº de membros 5,00 5,00 5,00 7,00 7,00 7,00

31/12/2015 Número de membros e número de membros remunerados calculados de acordo com o Ofício Circular/CVM/SEP nº 02/2018. 

Os conselheiros que são também membros da Diretoria tiveram sua remuneração segregada entre os dois órgãos, de modo a evitar duplicidade dos valores.

Para o cálculo do valor médio da remuneração, foram somente considerados 5,00 administradores que efetivamente receberam remuneração, conforme Ofício Circular/CVM/SEP nº 02/2016.

31/12/2016 Número de membros e número de membros remunerados calculados de acordo com o Ofício Circular/CVM/SEP nº 02/2018.

Os conselheiros que são também membros da Diretoria tiveram sua remuneração segregada entre os dois órgãos, de modo a evitar duplicidade dos valores.

Para o cálculo do valor médio da remuneração, foram somente considerados 5,00 administradores que efetivamente receberam remuneração, conforme Ofício Circular/CVM/SEP nº 02/2018.

Diretoria Estatutária

31/12/2017 Número de membros e número de membros remunerados calculados de acordo com o Ofício Circular/CVM/SEP nº 02/2018.

Os conselheiros que são também membros da Diretoria tiveram sua remuneração segregada entre os dois órgãos, de modo a evitar duplicidade dos valores.

Para o cálculo do valor médio da remuneração, foram somente considerados 5,00 administradores que efetivamente receberam remuneração, conforme Ofício Circular/CVM/SEP nº 02/2018.

31/12/2015 Número de membros e número de membros remunerados calculados de acordo com o Ofício Circular/CVM/SEP nº 02/2018. 

Os conselheiros que são também membros da Diretoria tiveram sua remuneração segregada entre os dois órgãos, de modo a evitar duplicidade dos valores.

Para o cálculo do valor médio da remuneração, foram somente considerados 3,00 administradores que efetivamente receberam remuneração, conforme Ofício Circular/CVM/SEP nº 02/2016.

31/12/2016 Número de membros e número de membros remunerados calculados de acordo com o Ofício Circular/CVM/SEP nº 02/2018.

Os conselheiros que são também membros da Diretoria tiveram sua remuneração segregada entre os dois órgãos, de modo a evitar duplicidade dos valores.

Para o cálculo do valor médio da remuneração, foram somente considerados 3,00 administradores que efetivamente receberam remuneração, conforme Ofício Circular/CVM/SEP nº 02/2018.

Conselho de Administração

31/12/2017 Número de membros e número de membros remunerados calculados de acordo com o Ofício Circular/CVM/SEP nº 02/2018.

Os conselheiros que são também membros da Diretoria tiveram sua remuneração segregada entre os dois órgãos, de modo a evitar duplicidade dos valores.

Para o cálculo do valor médio da remuneração, foram somente considerados 3,00 administradores que efetivamente receberam remuneração, conforme Ofício Circular/CVM/SEP nº 02/2018.

13.11 - Remuneração individual máxima, mínima e média do conselho de administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal
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13.12 - Mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de
destituição do cargo ou de aposentadoria

 

 

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui arranjos contratuais, apólices de 
seguros ou outros instrumentos preestabelecidos que estruturem mecanismos de remuneração ou 
indenização para os administradores em caso de destituição do cargo ou aposentadoria. 
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13.13 - Percentual na remuneração total detido por administradores e membros do
conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores

 

 

2017 Conselho de Administração Diretoria 

Reconhecido no resultado do emissor 0,00% 18,35% 

 

2016 Conselho de Administração Diretoria 

Reconhecido no resultado do emissor 0,00% 19,08% 

 

2015 Conselho de Administração Diretoria 

Reconhecido no resultado do emissor 0,00% 19,72% 
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13.14 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal, agrupados por
órgão, recebida por qualquer razão que não a função que ocupam

 

 

Não aplicável, tendo em vista que os administradores não recebem remuneração por qualquer 
razão que não a função que ocupam na Companhia. 

PÁGINA: 352 de 436

Formulário de Referência - 2018 - MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. Versão : 4



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
 

 

Não aplicável, uma vez que não há remuneração de administradores da Companhia reconhecida 
no resultado de controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de 
controladas da Companhia. Em 31.12.2017, a Companhia não possuía Conselho Fiscal instalado. 
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13.16 - Outras informações relevantes

 

Desde as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2012, a 
Companhia apresenta nas Notas Explicativas a remuneração total de seus administradores. 

Os Diretores esclarecem que não houve alteração no número de membros que compõem os 
órgãos da administração da Companhia durante o exercício social findo em 31 de dezembro de 
2017. 

Complemento ao item 13.2 - Remuneração total do con selho de administração, diretoria 
estatutária e conselho fiscal: Número total de memb ros   

Memória de cálculo do número total de membros do conselho de administração, diretoria e 
conselho fiscal considerando a média anual do número de membros de cada órgão apurado 
mensalmente. 

Previsto para exercício social encerrado em 31 de d ezembro de 2018   

Mês Conselho de Administração Diretoria Conselho Fiscal 

Janeiro 7,00 5,00 0,00 

Fevereiro 7,00 5,00 0,00 

Março 7,00 5,00 0,00 

Abril 7,00 5,00 0,00 

Maio 7,00 5,00 3,00 

Junho 7,00 5,00 3,00 

Julho 7,00 5,00 3,00 

Agosto 7,00 5,00 3,00 

Setembro 7,00 5,00 3,00 

Outubro 7,00 5,00 3,00 

Novembro 7,00 5,00 3,00 

Dezembro 7,00 5,00 3,00 

Total 84,00 60,00 24,00 

Média 7,00 5,00 2,00 

 

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 201 7  

Mês Conselho de Administração Diretoria Conselho Fiscal 

Janeiro 7,00 5,00 0,00 

Fevereiro 7,00 5,00 0,00 

Março 7,00 5,00 0,00 

Abril 7,00 5,00 0,00 

Maio 7,00 5,00 0,00 

Junho 7,00 5,00 0,00 

Julho 7,00 5,00 0,00 

Agosto 7,00 5,00 0,00 

Setembro 7,00 5,00 0,00 

Outubro 7,00 5,00 0,00 

Novembro 7,00 5,00 0,00 

Dezembro 7,00 5,00 0,00 

Total 84,00 60,00 0,00 

Média 7,00 5,00 0,00 

 
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 201 6  
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13.16 - Outras informações relevantes

Mês Conselho de Administração Diretoria Conselho Fiscal 

Janeiro 7,00 5,00 0,00 

Fevereiro 7,00 5,00 0,00 

Março 7,00 5,00 0,00 

Abril 7,00 5,00 0,00 

Maio 7,00 5,00 0,00 

Junho 7,00 5,00 0,00 

Julho 7,00 5,00 0,00 

Agosto 7,00 5,00 0,00 

Setembro 7,00 5,00 0,00 

Outubro 7,00 5,00 0,00 

Novembro 7,00 5,00 0,00 

Dezembro 7,00 5,00 0,00 

Total 84,00 60,00 0,00 

Média 7,00 5,00 0,00 

 
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 201 5  

Mês Conselho de Administração Diretoria Conselho Fiscal 

Janeiro 7,00 5,00 0,00 

Fevereiro 7,00 5,00 0,00 

Março 7,00 5,00 0,00 

Abril 7,00 5,00 0,00 

Maio 7,00 5,00 0,00 

Junho 7,00 5,00 0,00 

Julho 7,00 5,00 0,00 

Agosto 7,00 5,00 0,00 

Setembro 7,00 5,00 0,00 

Outubro 7,00 5,00 0,00 

Novembro 7,00 5,00 0,00 

Dezembro 7,00 5,00 0,00 

Total 84,00 60,00 0,00 

Média 7,00 5,00 0,00 
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13.16 - Outras informações relevantes

Complemento ao item 13.2 - Remuneração total do con selho de administração, diretoria 
estatutária e conselho fiscal: Número de membros re munerados   

Memória de cálculo do número de membros remunerados do conselho de administração, diretoria 
e conselho fiscal considerando a média anual do número de membros de cada órgão apurado 
mensalmente. 

Previsto para exercício social encerrado em 31 de d ezembro de 2018   

Mês Conselho de Administração Diretoria Conselho Fiscal 

Janeiro 3,00 5,00 0,00 

Fevereiro 3,00 5,00 0,00 

Março 3,00 5,00 0,00 

Abril 3,00 5,00 0,00 

Maio 3,00 5,00 3,00 

Junho 3,00 5,00 3,00 

Julho 3,00 5,00 3,00 

Agosto 3,00 5,00 3,00 

Setembro 3,00 5,00 3,00 

Outubro 3,00 5,00 3,00 

Novembro 3,00 5,00 3,00 

Dezembro 3,00 5,00 3,00 

Total 36,00 60,00 24,00 

Média 3,00 5,00 2,00 

 
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 201 7  

Mês Conselho de Administração Diretoria Conselho Fiscal 

Janeiro 3,00 5,00 0,00 

Fevereiro 3,00 5,00 0,00 

Março 3,00 5,00 0,00 

Abril 3,00 5,00 0,00 

Maio 3,00 5,00 0,00 

Junho 3,00 5,00 0,00 

Julho 3,00 5,00 0,00 

Agosto 3,00 5,00 0,00 

Setembro 3,00 5,00 0,00 

Outubro 3,00 5,00 0,00 

Novembro 3,00 5,00 0,00 

Dezembro 3,00 5,00 0,00 

Total 36,00 60,00 0,00 

Média 3,00 5,00 0,00 
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13.16 - Outras informações relevantes

 
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 201 6  

Mês Conselho de Administração Diretoria Conselho Fiscal 

Janeiro 3,00 5,00 0,00 

Fevereiro 3,00 5,00 0,00 

Março 3,00 5,00 0,00 

Abril 3,00 5,00 0,00 

Maio 3,00 5,00 0,00 

Junho 3,00 5,00 0,00 

Julho 3,00 5,00 0,00 

Agosto 3,00 5,00 0,00 

Setembro 3,00 5,00 0,00 

Outubro 3,00 5,00 0,00 

Novembro 3,00 5,00 0,00 

Dezembro 3,00 5,00 0,00 

Total 36,00 60,00 0,00 

Média 3,00 5,00 0,00 

 
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 201 5  

Mês Conselho de Administração  Diretoria  Conselho Fiscal 

Janeiro 3,00 5,00 0,00 

Fevereiro 3,00 5,00 0,00 

Março 3,00 5,00 0,00 

Abril 3,00 5,00 0,00 

Maio 3,00 5,00 0,00 

Junho 3,00 5,00 0,00 

Julho 3,00 5,00 0,00 

Agosto 3,00 5,00 0,00 

Setembro 3,00 5,00 0,00 

Outubro 3,00 5,00 0,00 

Novembro 3,00 5,00 0,00 

Dezembro 3,00 5,00 0,00 

Total  36,00 60,00 0,00 

Média 3,00 5,00 0,00 
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13.16 - Outras informações relevantes

Complemento ao item 13.11 - Remuneração individual máxima, mínima e média do 
conselho de administração, da diretoria estatutária  e do conselho fiscal 

Memória de cálculo do número de membros do conselho de administração, diretoria e conselho 
fiscal considerando a média anual do número de membros de cada órgão apurado mensalmente, 
para cálculo do valor médio da remuneração. 

 
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 201 7  

Mês Conselho de Administração Diretoria Conselho Fiscal  

Janeiro 3,00 5,00 0,00 

Fevereiro 3,00 5,00 0,00 

Março 3,00 5,00 0,00 

Abril 3,00 5,00 0,00 

Maio 3,00 5,00 0,00 

Junho 3,00 5,00 0,00 

Julho 3,00 5,00 0,00 

Agosto 3,00 5,00 0,00 

Setembro 3,00 5,00 0,00 

Outubro 3,00 5,00 0,00 

Novembro 3,00 5,00 0,00 

Dezembro 3,00 5,00 0,00 

Total 36,00 60,00 0,00 

Média 3,00 5,00 0,00 

 
 
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 201 6  

Mês Conselho de Administração Diretoria Conselho Fiscal 

Janeiro 3,00 5,00 0,00 

Fevereiro 3,00 5,00 0,00 

Março 3,00 5,00 0,00 

Abril 3,00 5,00 0,00 

Maio 3,00 5,00 0,00 

Junho 3,00 5,00 0,00 

Julho 3,00 5,00 0,00 

Agosto 3,00 5,00 0,00 

Setembro 3,00 5,00 0,00 

Outubro 3,00 5,00 0,00 

Novembro 3,00 5,00 0,00 

Dezembro 3,00 5,00 0,00 

Total 36,00 60,00 0,00 

Média 3,00 5,00 0,00 
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13.16 - Outras informações relevantes

 
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 201 5  

Mês Conselho de Administração  Diretoria  Conselho Fiscal 

Janeiro 3,00 5,00 0,00 

Fevereiro 3,00 5,00 0,00 

Março 3,00 5,00 0,00 

Abril 3,00 5,00 0,00 

Maio 3,00 5,00 0,00 

Junho 3,00 5,00 0,00 

Julho 3,00 5,00 0,00 

Agosto 3,00 5,00 0,00 

Setembro 3,00 5,00 0,00 

Outubro 3,00 5,00 0,00 

Novembro 3,00 5,00 0,00 

Dezembro 3,00 5,00 0,00 

Total  36,00 60,00 0,00 

Média 3,00 5,00 0,00 

 

 

PÁGINA: 359 de 436

Formulário de Referência - 2018 - MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. Versão : 4



14.1 - Descrição dos recursos humanos

 

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

Os dados abaixo referem-se exclusivamente aos empregados da Companhia. 
 

31/12/2015 Rio de Janeiro São Paulo Porto Alegre Total 

Backoffice 215 14 5 234 

Comercial e Marketing 11 7 0 18 

Controladoria e Operações 9 0 0 9 

Obras 7 5 1 13 

Presidência e Vice 
Presidências 

14 2 0 16 

TOTAL 256 28 6 290 

 

31/12/2016 Rio de Janeiro São Paulo Porto Alegre Total 

Backoffice 199  4 4 207  

Comercial e Marketing 12 6 1 19 

Controladoria e Operações 4  0 0 4  

Obras 13  16 2 31  

Presidência e Vice 
Presidências 

9 1 0 10 

TOTAL 237  27 7 271  

 

31/12/2017 Rio de Janeiro São Paulo Porto Alegre Total 

Backoffice 208 4 5 217 

Comercial e Marketing 8 6 0 14 

Controladoria e Operações 4 0 0 4 

Obras 7 17 2 26 

Presidência e Vice 
Presidências 

9 1 0 10 

TOTAL 236 28 7 271 
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14.1 - Descrição dos recursos humanos

(b) número de terceirizados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e 
por localização geográfica) 

 

31/12/2015 Rio de Janeiro São Paulo Total 

Backoffice 9 1 10 

Comercial e Marketing 5 7 12 

Controladoria e Operações 1 0 1 

Obras 8 5 13 

Presidência e Vice Presidências 1 0 1 

TOTAL 24 13 37 

 

31/12/2016 Rio de 
Janeiro 

São Paulo Porto 
Alegre 

Brasília Total 

Backoffice 8 0 0 0 8 

Comercial e Marketing 6 6 1 1 14 

Controladoria e Operações 1 0 0 0 1 

Obras 6 5 0 0 11 

Presidência e Vice Presidências 1 0 0 0 1 

TOTAL 22 11 1 1 35 

 

31/12/2017 Rio de 
Janeiro 

São Paulo Porto 
Alegre 

Brasília Total 

Backoffice 8 0 0 0 8 

Comercial e Marketing 8 7 1 1 17 

Controladoria e Operações 1 0 0 0 1 

Obras 6 5 0 0 11 

Presidência e Vice Presidências 1 0 0 0 1 

TOTAL 24 12 1 1 38 

 

(c) índice de rotatividade 

         Índice de Rotatividade 

 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 

 12,08% 7,49%  7,71% 
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14.2 - Alterações relevantes - Recursos humanos

 

Não houve qualquer alteração relevante ocorrida com relação aos números divulgados no item 14.1 
deste Formulário de Referência. 
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14.3 - Descrição da política de remuneração dos empregados

 

(a) política de salários e remuneração variável 

A Companhia tem um compromisso estratégico de longo prazo com a seleção de profissionais e 
seu treinamento, com planos de remuneração visando atrair novos profissionais, motivá-los e 
mantê-los na Companhia. Nossa política tem como principal aspecto incentivar o alcance de 
metas previamente estabelecidas. O objetivo da remuneração é a retenção de talentos através de 
incentivos de curto prazo (remuneração variável, quando aplicável) e de longo prazo (plano de 
remuneração baseado em ações e plano Phantom, quando aplicável). 

O salário fixo é baseado em referências de mercado e interna, que são reavaliadas 
periodicamente. A Companhia busca reajustar os valores pagos tendo como referência os índices 
de inflação e aumentos espontâneos baseados em avaliação individual. A remuneração variável e 
plano de remuneração baseado em ações consideram múltiplos de salário decorrentes do 
atingimento de metas e avaliação individual. 

(b) política de benefícios 

Os empregados da Companhia possuem direito a plano de saúde, seguro de vida e auxílio 
alimentação. Não existem benefícios diferenciados para diretores ou empregados de alto cargo. 

(c) características dos planos de remuneração basea dos em ações dos empregados 
não administradores 

(c).1 Programa de opção de compra de ações (liquidá vel em títulos patrimoniais) 

(i) grupos de beneficiários 

Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 06 de julho de 2007, os acionistas da 
Companhia aprovaram o Plano de Opção de Compra de Ações, a vigorar a partir dessa data, 
para administradores, empregados e prestadores de serviços da Companhia. 

(ii) condições para o exercício 

O Conselho de Administração poderá impor termos e/ou condições precedentes para o exercício 
da opção, e impor restrições à transferência das ações adquiridas com o exercício das opções, 
podendo também reservar para a Companhia, opções de recompra ou direitos de preferência em 
caso de alienação pelo Beneficiário dessas mesmas ações, até o término do prazo e/ou 
cumprimento das condições fixadas. 

Para maiores informações sobre condições para exercício e sobre as características do Plano de 
Opção de Compra de Ações, veja o item 13.4 deste Formulário de Referência. 

(iii) preços de exercício 

O preço das ações deverá ser baseado na média da cotação das ações da Companhia da mesma 
classe e tipo nos últimos 20 pregões na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão imediatamente anteriores 
à data da outorga da opção, ponderada pelo volume de negociação, corrigido monetariamente de 
acordo com o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou por outro índice que venha a ser determinado pelo 
Conselho de Administração, da data de outorga até a data do efetivo exercício da opção. 

(iv) prazos de exercício 

Os beneficiários do Plano de Opção de Ações poderão exercer suas opções dentro de até seis 
anos contados da respectiva outorga. O período de carência (vesting) será de até dois anos, com 
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14.3 - Descrição da política de remuneração dos empregados

liberações de 33,4% a partir do segundo aniversário, 33,3% a partir do terceiro aniversário e 
33,3% a partir do quarto aniversário. 

Os prazos de carência para o exercício das opções estão assim definidos: 

Prazos de carência a partir da outorga  % de opções liberadas 
para o exercício  

Quantidade máxima de 
ações  

   

Programa 7    

A partir do segundo aniversário – 07/03/2014 33,4% 443.532 

A partir do terceiro aniversário - 07/03/2015 33,3% 432.220 

A partir do quarto aniversário - 07/03/2016 33,3% 432.228 

Programa 8    

A partir do segundo aniversário – 14/05/2015 33,4% 516.030 

A partir do terceiro aniversário - 14/05/2016 33,3% 514.485 

A partir do quarto aniversário - 14/05/2017 33,3% 514.485 

Programa 9    

A partir do segundo aniversário – 15/04/2016 33,4% 713.090 

A partir do terceiro aniversário - 15/04/2017 33,3% 710.955 

A partir do quarto aniversário - 15/04/2018 33,3% 710.955 

(v) quantidade de ações comprometidas pelo plano 

O Plano de Opção de Compra de Ações está limitado a um máximo de opções que resulte em 
uma diluição de 7% do capital social da Companhia. A diluição corresponde ao percentual 
representado pela quantidade de ações que lastreiam as opções pela quantidade total de ações 
de emissão da Companhia. 

Foram efetuadas nove distribuições de opções, ao longo dos anos 2007 a 2014, que se 
enquadram dentro do limite máximo de 7% do total do capital social previsto no Plano, sendo 
estão resumidas a seguir aquelas ainda vigentes: 

Programa 7:  Em 7 de março de 2012, o Conselho de Administração da Companhia aprovou o 
sétimo Programa de Opção de Compra de Ações de emissão da Companhia, tendo sido 
aprovada a outorga de opções de 1.347.960 ações. Desse total, 39.980 ações foram outorgadas 
a funcionários que saíram da Companhia antes do prazo mínimo para exercer a opção. O preço 
de exercício dessas opções é de R$39,60, atualizado pela inflação de acordo com o IPCA, a partir 
da data de celebração da outorga até a data do exercício da opção de compra da ação. 

Programa 8:  Em 14 de maio de 2013, o Conselho de Administração da Companhia aprovou o 
oitavo Programa de Opção de Compra de Ações de emissão da Companhia, tendo sido aprovada 
a outorga de opções de 1.689.550 ações. Desse total, 60.000 ações foram outorgadas a 
funcionários que saíram da Companhia antes do prazo mínimo para exercer a opção. O preço de 
exercício dessas opções é de R$56,24, atualizado pela inflação de acordo com o IPCA, a partir da 
data de celebração da outorga até a data do exercício da opção de compra da ação. 

Programa 9:  Em 15 de abril de 2014, o Conselho de Administração da Companhia aprovou o 
nono Programa de Opção de Compra de Ações de emissão da Companhia, tendo sido aprovada 
a outorga de opções de 2.214.550 ações. Desse total, 40.000 ações foram outorgadas a 
funcionários que saíram da Companhia antes do prazo mínimo para exercer a opção. O preço de 
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14.3 - Descrição da política de remuneração dos empregados

exercício dessas opções é de R$ 48,03 atualizado pela inflação de acordo com o IPCA, a partir da 
data de celebração da outorga até a data do exercício da opção de compra da ação. 

Os programas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 seguem os parâmetros definidos pelo Plano de Opção de 
Compra de Ações descritos anteriormente. 

Em 7 de janeiro de 2010, foram exercidas 1.497.773 opções de compra de ações pelo Diretor 
Presidente Sr. José Isaac Peres. Adicionalmente, ao longo dos exercícios de 2010, 2011, 2012, 
2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 foram exercidas 6.506.439 opções de compra de ações relativas 
aos Programas 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9 por alguns beneficiários. A liquidação de todas as opções 
exercidas ocorreram por meio da entrega de ações ordinárias da empresa. Sendo assim, em 31 
de dezembro de 2017, o montante total de ações que compõem o saldo das opções outorgadas 
pela Companhia passou a ser de 3.005.160 ações, as quais representam 1,50% do total de 
ações. 

(c).2 Programa de Remuneração baseado na Variação d o Valor das Ações ( Phantom 
Stock Options) 

(i) grupos de beneficiários 

Em Reunião do Conselho de Administração realizada em 29 de julho de 2015, foi aprovado o 
Plano de Incentivo de Longo Prazo da Companhia, que estabelece os termos e condições para o 
pagamento de um prêmio em dinheiro, referenciado na valorização das ações de emissão da 
Companhia, a determinados administradores, empregados e prestadores de serviços da 
Companhia ou de outras sociedades sob o seu controle. O direito ao recebimento do prêmio é 
representado por unidades de investimento, cabendo ao Conselho de Administração eleger os 
participantes e autorizar a outorga de unidades de investimento em seu favor. 

(ii) condições para exercício 

Cada phantom stock option confere ao seu titular o direito ao recebimento de um prêmio 
pecuniário, cujo montante será determinado de acordo com a fórmula prevista no Plano Phantom, 
tendo como base a variação do “Valor Referencial” (conforme definido no Plano Phantom), o qual 
corresponde à média da cotação das ações da Companhia na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, 
calculada através da divisão do volume financeiro pela quantidade de ações negociadas, 
acumulado nos 20 (vinte) pregões imediatamente anteriores à data base da sua apuração. 

Para maiores informações sobre condições para exercício sobre as características do Plano 
Phantom, veja o item 13.4 deste Formulário de Referência. 

(iii) preços de exercício 

O valor referencial das phantom stock options na data da outorga corresponde à média da 
cotação das Ações da Companhia na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, calculada através da divisão 
do volume financeiro pela quantidade de ações negociadas, acumulado nos 20 (vinte) pregões 
imediatamente anteriores à data base da sua apuração. Para efeito de resgate, o valor referencial 
das phantom stocks na data da outorga será corrigido monetariamente de acordo com o Índice 
Nacional de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), ou outro índice oficial que venha a substituí-lo, a partir da data de celebração 
do contrato de outorga e até a data da comunicação de resgate. 

(iv) prazos de exercício 

Essas unidades de investimento poderão ser resgatáveis pelos participantes em três tranches 
distintos, observando o prazo máximo de até seis anos contados da respectiva data de outorga. O 
período inicial de carência (vesting) para resgate das unidades de investimento é de dois anos, 
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14.3 - Descrição da política de remuneração dos empregados

com liberações de 33,4% a partir do segundo aniversário, 33,3% a partir do terceiro aniversário e 
33,3% a partir do quarto aniversário da data de outorga. 

(v) quantidade de ações comprometidas pelo plano 

Não aplicável, pois as phantom stocks não atribuem ao seu titular o direito de subscrever ou 
adquirir ações, tampouco confere a este a condição de acionista da Companhia ou qualquer outro 
privilégio inerente a tal condição. 
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14.4 - Descrição das relações entre o emissor e sindicatos

 

Os empregados da Companhia são representados por três sindicatos de trabalhadores nos estados 
do Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. Embora nem todos os empregados da 
Companhia sejam filiados a sindicatos, todos gozam dos benefícios previstos nos instrumentos de 
acordos coletivos de trabalho, conforme determinado pela legislação trabalhista. 

A atuação da Companhia junto às entidades sindicais representativas de seus empregados pauta-
se na postura de respeito à organização sindical, à liberdade de associação e ao direito à 
negociação coletiva, primando pelo diálogo e pela busca de soluções negociadas. Neste sentido, a 
Companhia acredita ter bom relacionamento com seus empregados e sindicatos, não tendo havido 
greves ou qualquer paralisação significativa em suas atividades nos 3 últimos exercícios sociais. 
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14.5 - Outras informações relevantes

 

Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação a este item 14. 
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001.778.577-49 Brasileira-RJ Sim Sim 08/03/2017

José Isaac Peres

29.237.073 5,170000% 0 0,000000% 29.237.073 4,870000%

Não

13.608.339/0001-17 Brasileira-RJ Não Não 29/03/2018

Fundo de Investimento Multimercado Multiplus Investimento no Exterior Crédito Privado

1.010.040 0,180000% 0 0,000000% 1.010.040 0,170000%

Não

TOTAL 0 0,000000%

08.069.423/0001-70 Canadense Sim Sim 03/04/2013

1700480 Ontario Inc.

Sim Citibank Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Juridica 33.868.597/0001-40

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

128.841.603 22,800000% 35.575.041 100,000000% 164.416.644 27,370000%

922.109.297-68 Brasileira-RJ Sim Sim 19/12/2013

Maria Helena Kaminitz Peres

7.379.268 1,310000% 0 0,000000% 7.379.268 1,230000%

Não

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Acionista

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %
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TOTAL

565.185.834 100,000000% 35.575.041 100,000000% 600.760.875 100,000000%

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração: 17/05/2018

4.863.783 0,860000% 0 0,000000% 4.863.783 0,810000%

OUTROS

182.799.498 32,340000% 0 0,000000% 182.799.498 30,410000%

42.330.522/0001-00 Brasileira-RJ Sim Sim 19/12/2013

Não

126.371.349 22,360000% 0 0,000000% 126.371.349 21,040000%

Multiplan Planejamento, Participações e Administração S.A.

Não Não 19/07/2018

Standard Life Aberdeen PLC

84.683.220 14,980000% 0 0,000000% 84.683.220 14,100000%

Sim Aberdeen do Brasil Gestão de Recursos Ltda Juridica 11.074.363/0001-98

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Acionista

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %
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TOTAL

101.712 100,000000 533 100,000000 102.245 100,000000

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

TOTAL 0 0,000000

05.479.953/0001-06 Canadense-RJ Sim Sim 05/06/2006

Ontario Teacher´s Pension Plan

Sim Citibank Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Juridica 33.868.597/0001-40

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

101.712 100,000000 533 100,000000 102.245 100,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

1700480 Ontario Inc. 08.069.423/0001-70

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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TOTAL

232.768.919 100,000000 0 0,000000 232.768.919 100,000000

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

TOTAL 0 0.000000

922.109.297-68 Brasileira-RJ Não Sim 19/12/2013

Maria Helena Kaminitz Peres

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

51.791.084 22,250000 0 0,000000 51.791.084 22,250000

TOTAL 0 0.000000

001.778.577-49 Brasileira-RJ Sim Sim 08/03/2017

José Isaac Peres

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

180.977.835 77,750000 0 0,000000 180.977.835 77,750000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Multiplan Planejamento, Participações e Administração S.A. 42.330.522/0001-00

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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Total 267.482.247 44,510000%

Ações em circulação correspondente a  todas ações do emissor com exceção das de titularidade do controlador, das pessoas a ele 
vinculadas, dos administradores do emissor e das ações mantdas em tesouraria

Ações em Circulação

Quantidade preferenciais (Unidades) 0 0,000000%

Quantidade ordinárias (Unidades) 267.482.247 47,320000%

Quantidade acionistas pessoa física 
(Unidades)

1.777

Data da última assembleia / Data da 
última alteração

27/04/2018

Quantidade acionistas pessoa jurídica 
(Unidades)

970

Quantidade investidores institucionais 
(Unidades)

0

15.3 - Distribuição de capital
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15.4 - Organograma dos acionistas e do grupo econômico

 

Organograma em 19 de julho de 2018. 

 

* Multiplan Holding S.A. possui uma participação menor que 1,00% nessas companhias. 
** José Isaac Peres possui participação de 0,01% nessa companhia. 
*** Renasce - Rede Nacional de Shopping Centers Ltda. possui 0,01% de participação nessa companhia. 
**** José Isaac Peres possui 1,00% de participação nessa companhia. 
***** 18 SPE’s relacionadas aos novos projetos da Multiplan Holding S.A possuem participação igual ou 
inferior a 1,00% nessas empresas.  
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15.5 - Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador seja
parte

 

(a) partes 

Multiplan Planejamento, Participações e Administração S.A. (“MTP Planejamento ”); e 1700480 
Ontario Inc. (“CFBrazil ” e, em conjunto com MTP Planejamento, “Acionistas ”). 

Intervenientes Anuentes: José Isaac Peres (“JIP”); e Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. 
(“Companhia ”). 

 

(b) data da celebração 

04 de julho de 2007 

 

(c) prazo de vigência 

O prazo de vigência é de 30 anos a contar da data de assinatura do Acordo de Acionistas, e 
considerar-se-á automaticamente renovado por períodos iguais e sucessivos de 5 anos, exceto se 
for denunciado por qualquer dos Acionistas em até 1 ano antes do término da validade do Acordo de 
Acionistas ou de qualquer de suas renovações subsequentes. 

 

(d) descrição das cláusulas relativas ao exercício do direito de voto e do poder de controle 

O Acordo de Acionistas prevê princípios básicos a serem seguidos pelos Acionistas ou por seus 
representantes no exercício de seus respectivos direitos de voto, quais sejam: (i) que os profissionais 
que cuidem da gerência dos negócios da Companhia sejam experientes e que possuam qualificações 
necessárias para exercer a referida gestão; (ii) que as decisões estratégicas da Companhia sejam 
sempre tomadas considerando o melhor interesse da mesma; e (iii) que sempre sejam almejados 
altos níveis de lucratividade, eficiência, produtividade e competitividade na execução das atividades 
da Companhia. 

O Acordo de Acionistas reflete, ainda, regras sobre não-competição. A respeito deste tema, foi 
iniciado procedimento arbitral entre nossos acionistas MTP Planejamento e CFBrazil, relativo à 
realização por CFBrazil e afiliadas de investimentos em imóveis industriais no Brasil (galpões, centros 
de distribuição ou logística).  

O procedimento arbitral acima referido foi encerrado por meio de acordo entre as partes, homologado 
pelo Tribunal Arbitral, no qual as partes acordaram que a Companhia é o veículo exclusivo das partes 
e afiliadas para investimentos imobiliários no Brasil, exceto, apenas, pelo descrito adiante: 

CFBrazil e afiliadas poderão manter ou efetuar investimentos adicionais no Brasil em galpões, centros 
de distribuição ou logística, desde que não fisicamente integrados com shopping centers, nem que 
atuem como tal, bem como instalações utilizadas para a manufatura industrial leve ou montagem e 
outros usos similares ou acessórios (“Setor Industrial”). 

MTP Planejamento e afiliadas, por seu lado, também poderão investir no Setor Industrial, ou em 
qualquer outro negócio ou atividade imobiliária que não compita com as iniciativas da Companhia. 

A Companhia e suas afiliadas também poderão investir no Setor Industrial, sendo que, até o limite de 
US$ 1 bilhão, a CFBrazil não poderá se opor a tais investimentos. 

PÁGINA: 375 de 436

Formulário de Referência - 2018 - MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. Versão : 4



15.5 - Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador seja
parte

Adicionalmente ao acima, as partes e suas afiliadas poderão continuar fazendo investimentos em 
infraestrutura e outros investimentos no Brasil, fora do setor imobiliário e das suas respectivas 
carteiras de investimentos imobiliários, atuais e futuras. 

 

(e) descrição das cláusulas relativas à indicação d e administradores, membros de comitês 
estatutários ou de pessoas que assumam posições ger enciais: 

A MTP Planejamento indicará, a seu exclusivo critério, a maioria dos membros do Conselho de 
Administração da Companhia, e a CFBrazil indicará, a seu exclusivo critério, os demais membros, os 
quais não precisam ser conselheiros independentes. 

A MTP Planejamento indicará os conselheiros independentes, podendo a CFBrazil se opor a 
indicação caso o conselheiro indicado não possua as qualificações necessárias para satisfazer os 
padrões normalmente aceitos da boa governança corporativa no Brasil. 

Mesmo que ocorra limitação ao conjunto de conselheiros que podem ser eleitos pelos Acionistas, 
configurando a hipótese do artigo 141 da Lei das Sociedades por Ações em que haja a indicação de 
conselheiros por acionistas minoritários da Companhia, o Acordo de Acionistas estabelece que a 
MTP Planejamento indicará a maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia a 
serem eleitos conjuntamente pelos Acionistas, e a CFBrazil indicará os restantes, se houver, dos 
conselheiros da Companhia que possam ser assim eleitos conjuntamente pelos Acionistas. 

Os membros da Diretoria serão eleitos por maioria de votos dos membros do Conselho de 
Administração presentes em reunião convocada para tanto, na forma do Estatuto Social da 
Companhia. 

O principal executivo da Companhia (Diretor Presidente) será indicado pela MTP Planejamento e 
eleito pelo Conselho de Administração. 

 

(f) descrição das cláusulas relativas à transferênc ia de ações e à preferência para adquiri-las 

Os Acionistas somente poderão alienar, transferir, ceder, entregar ou de qualquer forma dispor 
(“Transferência ”) de suas ações vinculadas, quais sejam: 21,48% das ações emitidas pela 
Companhia e em circulação no caso da MTP Planejamento; e 18,52% das ações emitidas pela 
Companhia e em circulação no caso da CFBrazil (“Ações Vinculadas ”), se o cessionário adquirir a 
totalidade das Ações Vinculadas detidas pelo Acionista cedente (“Acionista Ofertante ”). Neste caso, 
o Acionista Ofertante deverá notificar o outro Acionista (“Acionista Ofertado ”), por escrito, antes de 
iniciar as negociações com qualquer terceiro, sobre suas intenções de Transferência das Ações 
Vinculadas, bem como qualquer condição da venda ou Transferência das referidas Ações 
(“Notificação de Oferta ”). 

Durante o prazo de 90 (noventa) dias contados do recebimento da Notificação de Oferta pelo 
Acionista Ofertado, o Acionista Ofertado e o Acionista Ofertante negociarão os termos da oferta, 
sendo certo que, antes das 15:00hs (horário da Cidade do Rio de Janeiro) do primeiro Dia Útil 
imediatamente subsequente ao término do referido prazo, o Acionista Ofertado deverá notificar, por 
escrito, ao Acionista Ofertante se exercerá ou não o seu direito de adquirir todas, e não menos do 
que todas, as Ações Ofertadas, de acordo com os termos da oferta. 

Encontrado o terceiro interessado, bem como ajustados os termos e condições para alienação das 
Ações Ofertadas, o Acionista Ofertante deverá, novamente, notificar por escrito o Acionista Ofertado 
sobre as novas condições da Transferência ou venda das Ações Vinculadas. O Acionista Ofertado 
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15.5 - Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador seja
parte

terá um prazo de 30 dias contados do recebimento desta notificação para informar ao Acionista 
Ofertante se aceitará ou não exercer seu direito de preferência com relação às Ações Vinculadas, 
nos mesmos termos acordados entre o Acionista Ofertante e o terceiro interessado, devendo o 
fechamento de a operação ocorrer na data que ocorrer primeiro entre (i) a data do fechamento 
prevista na oferta de venda, e (ii) o sexagésimo dia contado a partir do prazo limite para aceitação da 
oferta. Caso o Acionista Ofertado não tenha interesse em exercer seu direito preferência com relação 
às Ações Vinculadas, ou deixe de notificar o Acionista Ofertante sobre referida prerrogativa, o 
Acionista Ofertante estará livre para realizar a Transferência de suas ações, dentro do prazo de 90 
dias, ao terceiro interessado, seguindo os novos termos entre eles acordados. Todavia, caso a 
operação não ocorra dentro do referido prazo, o Acionista Ofertante deverá observar novamente o 
direito de primeira oportunidade e o direito de preferência do Acionista Ofertado para a realização de 
qualquer outra Transferência. 

O terceiro cessionário das Ações Vinculadas deverá substituir o Acionista Ofertante nos termos e 
condições do Acordo de Acionistas, comprometendo-se por escrito com suas disposições e sub-
rogando-se integralmente no direito e nas obrigações do Acordo de Acionistas, como se dele fosse 
parte original. 

Não será necessária a observância do direito de primeira oportunidade ou do direito de preferência 
em Transferências que sejam realizadas a uma controladora, controlada ou parte relacionada da 
cedente, desde que se comprometam, por escrito, com o Acordo de Acionistas e que o cedente 
comprometa-se a retomar as Ações Vinculadas cedidas caso a cessionária deixe de ser uma 
controladora, controlada ou parte relacionada da cedente. 

Nenhum dos Acionistas pode gravar as Ações Vinculadas sem o prévio consentimento, por escrito 
do outro, exceto se aprovado pelo Acordo de Acionistas. 

As Transferências indiretas das Ações Vinculadas também se submetem ao acima disposto. 

 

(g) descrição das cláusulas que restrinjam ou vincu lem o direito de voto de membros do 
conselho de administração ou de outros órgãos de fi scalização e controle 

As seguintes matérias não serão submetidas ao Conselho de Administração para deliberação até 
que tenham sido acordadas pelos acionistas signatários do Acordo de Acionistas: (a) a aprovação do 
Plano Anual de Negócios proposto, incluindo o orçamento de capital e o orçamento operacional, bem 
como suas alterações subsequentes que excedam em 15% os valores de cada orçamento, conforme 
aprovado; (b) qualquer decisão, pela Companhia ou qualquer de suas subsidiárias, de realizar 
investimento, inclusive aquisição de quaisquer ativos ou a realização de qualquer outro investimento 
não contemplados expressamente no Plano Anual de Negócios, aprovado nos termos do item (a) 
acima, e que excedam determinados valores; (c) qualquer decisão, pela Companhia ou por qualquer 
de suas subsidiárias com relação a endividamento não contemplados expressamente no Plano Anual 
de Negócios e que excedam determinados valores; (d) qualquer decisão para venda ou disposição 
de quaisquer ativos da Companhia ou de suas subsidiárias que excedam determinados valores; (e) 
aprovação de quaisquer operações envolvendo a Companhia ou suas subsidiárias com qualquer dos 
Acionistas, Administradores e/ou executivos da Companhia ou de suas subsidiárias, seus respectivos 
cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, ou afiliadas, incluindo, sem limitação, 
qualquer disposição relativa a não-competição em favor de executivos; (f) contratação, pela 
Companhia ou suas subsidiárias, da assessoria de terceiros ou experts cujos honorários e despesas 
estimados, de qualquer natureza, não estejam previstos no Plano Anual de Negócios, ou em qualquer 
Novo Investimento que tenha sido aprovado pelo Conselho de Administração, e excedam 10% do 
Valor Limite conceituado no Acordo de Acionistas; (g) celebração de acordos em litígios judiciais 
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15.5 - Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador seja
parte

envolvendo a Companhia ou qualquer de suas subsidiárias que excedam 10% do Valor Limite 
conceituado no Acordo de Acionistas; (h) a estrutura e os principais aspectos de todos os planos de 
incentivos para executivos, e qualquer alteração ou substituição subsequente; (i) qualquer decisão 
da Companhia ou de suas subsidiárias em desenvolver direta ou indiretamente qualquer atividade 
que não seja um Negócio Permitido, conforme definição constante do Acordo de Acionistas, pela 
Companhia e suas subsidiárias; (j) destituição ou substituição de auditores independentes; e (k) o 
exercício do direito de voto pela Companhia em qualquer de suas subsidiárias sobre qualquer assunto 
envolvendo determinadas matérias previstas pelo Acordo de Acionistas. 
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15.6 - Alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle e
administradores do emissor 

Não houve alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle da Companhia 
nos 3 últimos exercícios sociais. 

Não houve alterações relevantes nas participações dos administradores da Companhia nos 3 últimos 
exercícios sociais. 
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15.7 - Principais operações societárias
 

2017 

Não houve operações societárias envolvendo a Companhia, ou qualquer de suas controladas ou 
coligadas, que tenham tido efeito relevante para a Companhia no exercício social encerrado em 31 
de dezembro de 2017. 

2016 

Não houve operações societárias envolvendo a Companhia, ou qualquer de suas controladas ou 
coligadas, que tenham tido efeito relevante para a Companhia no exercício social encerrado em 31 
de dezembro de 2016. 

2015 

Não houve operações societárias envolvendo a Companhia, ou qualquer de suas controladas ou 
coligadas, que tenham tido efeito relevante para a Companhia no exercício social encerrado em 31 
de dezembro de 2015. 
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15.8 - Outras informações relevantes
 

Ações Vinculadas ao Acordo de Acionistas. 

Nos termos da Cláusula II do Acordo de Acionistas, celebrado em 04 de julho de 2007, e da carta 
acordo, celebrada em 27 de março de 2013, entre MTP Planejamento, Participações e Administração 
S.A. (“MTP Planejamento ”) e 1700480 Ontario Inc. (“CFBrazil ” e, em conjunto com MTP 
Planejamento, “Acionistas ”), consideram-se ações vinculadas ao Acordo de Acionistas 40% das 
ações de emissão da Companhia detidas conjuntamente pelos Acionistas, sendo 21,48% detidas por 
MTP Planejamento e 18,52% detidas por CFBrazil. Dessa forma, os Acionistas estão livres e 
desimpedidos para vender, transferir ou de qualquer outro modo dispor das ações que não constituem 
Ações Vinculadas. 

Adicionalmente, contanto que a participação societária da MTP Planejamento não exceda em 
nenhum momento o limite de 34,79% das ações de emissão da Companhia, MTP Planejamento 
estará autorizada a vender e recomprar ações ordinárias da Companhia (exceto Ações Vinculadas, 
as quais estão sujeitas aos termos e condições mencionadas na Cláusula VII – “Cessão e 
Transferência das Ações Vinculadas” do Acordo de Acionistas), sem qualquer oposição por CFBrazil. 
Este direito poderá ser exercido a qualquer tempo, e de tempos em tempos, durante toda a vigência 
do Acordo de Acionistas. Da mesma forma, contanto que a participação societária da CFBrazil não 
exceda em nenhum momento o limite de 30% das ações de emissão da Companhia, CFBrazil terá o 
mesmo direito de vender e recomprar ações ordinárias da Companhia (exceto Ações Vinculadas, as 
quais estão sujeitas aos termos e condições mencionadas Acordo de Acionistas). 

 

Informações adicionais aos itens 15.1 / 15.2 – Posi ção acionária. 

Em linha com o Ofício Circular/CVM/SEP nº 02/2018, esclarecemos que a participação indicada para 
o acionista Standard Life Aberdeen Plc. é detida em conjunto por diferentes fundos de investimento 
e carteiras sob uma mesma gestão discricionária.  
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16.1 - Descrição das regras, políticas e práticas do emissor quanto à realização de
transações com partes relacionadas

 

As operações da Companhia com partes relacionadas são sempre realizadas observando preço e 
condições usuais de mercado, de modo a não gerar qualquer benefício ou prejuízo para a 
Companhia ou para quaisquer outras partes. 

A Lei das Sociedades por Ações proíbe conselheiros e diretores de: (i) realizar qualquer ato 
gratuito com a utilização de ativos da Companhia, em detrimento da Companhia; (ii) receber, em 
razão de seu cargo, qualquer tipo de vantagem pessoal direta ou indireta de terceiros, sem 
autorização constante do respectivo estatuto social ou concedida por meio de assembleia geral; e 
(iii) intervir em qualquer operação social em que tiver interesse conflitante com o da Companhia, 
ou nas deliberações que a respeito tomarem os demais conselheiros. 

A aprovação de quaisquer operações envolvendo a Companhia ou suas Controladas com 
qualquer de seus Acionistas Controladores, Administradores ou de suas Controladas, seus 
respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, deverá ser aprovada 
previamente entre os acionistas signatários do Acordo de Acionistas da Companhia. 

Além da necessidade de aprovação prévia conforme descrito acima, o Estatuto Social da 
Companhia ainda determina que operações envolvendo partes relacionadas deverão ser 
submetidas à aprovação do Conselho de Administração da Companhia. 

A Companhia não possui política formal de transações com partes relacionadas, sendo adotadas 
as práticas descritas acima. 
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Posição contratual do emissor Credor

Especificar

Natureza e razão para a operação Contrato de mútuo.

Garantia e seguros Não há.

Rescisão ou extinção Mutuário pode liquidar antecipadamente a qualquer tempo, total ou parcialmente.

Relação com o emissor Sociedade controlada por nossa acionista controladora Multiplan Planejamento Participações e Administração S/A. A Companhia não detém 
participação nessa sociedade.

Objeto contrato Contrato de locação de loja comercial (Hot Zone) localizada no ParkShoppingCanoas firmado com a Divertplan Entretenimento Ltda. (Atual 
denominação de Divertplan Comércio e Indústria Ltda.) (locatária). Atribuímos ao montante envolvido o valor histórico anual de 2017 faturado a título 
de aluguel.

Garantia e seguros Não há.

Objeto contrato Referem-se aos adiantamentos concedidos a Associação dos Lojistas do BarraShopping Sul para atender às suas necessidades de capital de giro. 
Foram R$4.800.000,00 adiantados em 2008, R$3.600.000,00 em 2009 e R$1.000.000,00 em 2010. Esses contratos têm atualizações mensais pela 
variação percentual do CDI e prazos de repagamentos contratuais que iniciaram em janeiro de 2009. A taxa pactuada varia entre 117% e 135% do 
CDI. Em 01/10/2012, houve renegociação e unificação dos contratos e, em decorrência dessa renegociação, a dívida passou a ser remunerada a 
110% do CDI e deverá ser amortizada em parcelas mensais mínimas de R$75.000,00 até a liquidação final do saldo, de forma que o prazo final do 
contrato não ultrapasse 120 meses.

Divertplan Entretenimento Ltda. (Atual 
denominação de Divertplan Comércio e Indústria 
Ltda.)

02/05/2017 23.452,92 R$ 0,00 R$ 0,00 10 anos NÃO 0,000000

Rescisão ou extinção Extinção somente após o termino de vigência do contrato.

Associação dos Lojistas do BarraShopping Sul 01/10/2012 9.400.000,00 R$ 7.536.105,54 Não foi possível aferir. 10 anos SIM 10,970000

Relação com o emissor Associação dos Lojistas do Barra Shopping Sul, da qual a Companhia é associada.

Natureza e razão para a operação Contrato de locação.

Posição contratual do emissor Outra

Especificar Locador.

16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas

Parte relacionada Data 
transação

Montante envolvido 
(Reais)

Saldo existente Montante (Reais) Duração Empréstimo 
ou outro tipo 
de divida

Taxa de 
juros 
cobrados
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Divertplan Entretenimento Ltda. (Atual 
denominação de Divertplan Comércio e Indústria 
Ltda.)

01/01/2012 54.257,78 R$ 0,00 R$ 0,00 5 anos NÃO 0,000000

Especificar Locador.

Garantia e seguros Não há.

Objeto contrato Adiantamentos concedidos à Associação dos Lojistas do ParkShopping Barigui, para atender às suas necessidades de capital de giro. O saldo 
devedor é atualizado mensalmente pela variação de 117% do CDI e vem sendo restituído em 40 e 120 parcelas mensais desde julho de 2011.

Natureza e razão para a operação Contrato de mútuo.

Rescisão ou extinção Mutuário pode liquidar antecipadamente a qualquer tempo, total ou parcialmente

Associação dos Lojistas do ParkShopping 
Barigui

05/08/2009 3.200.000,00 R$ 2.100.074,05 Não foi possível aferir. 5 anos e 2 meses SIM 11,700000

Posição contratual do emissor Outra

Relação com o emissor Associação dos Lojistas do ParkShopping Barigui da qual a Companhia é associada.

Posição contratual do emissor Credor

Garantia e seguros Não há.

Objeto contrato Contrato de locação de loja comercial (Hot Zone) localizada no ParkShoppingBarigui firmado com a Divertplan Entretenimento Ltda. (Atual 
denominação de Divertplan Comércio e Indústria Ltda.) (locatária). Atribuímos ao montante envolvido o valor histórico anual de 2017 faturado a título 
de aluguel.

Natureza e razão para a operação Contrato de locação.

Rescisão ou extinção Extinção somente após o termino de vigência do contrato.

Divertplan Entretenimento Ltda. (Atual 
denominação de Divertplan Comércio e Indústria 
Ltda.)

13/11/2010 1.088,83 R$0,00 R$0,00 7 anos NÃO 0,000000

Especificar

Relação com o emissor Sociedade controlada por nossa acionista controladora Multiplan Planejamento Participações e Administração S/A. A Companhia não detém 
participação nessa sociedade.

16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas
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Divertplan Entretenimento Ltda. (Atual 
denominação de Divertplan Comércio e Indústria 
Ltda.)

01/01/2012 0,00 R$ 0,00. R$ 0,00. 8 anos. NÃO 0,000000

Relação com o emissor Sociedade controlada por nossa acionista controladora Multiplan Planejamento Participações e Administração S/A. A Companhia não detem 
participação nessa sociedade.

Natureza e razão para a operação Contrato de locação.

Rescisão ou extinção Extinção somente após o termino de vigência do contrato.

Especificar Locador.

Posição contratual do emissor Outra

Relação com o emissor Sociedade controlada por nossa acionista controladora Multiplan Planejamento Participações e Administração S/A. A Companhia não detém 
participação nessa sociedade.

Especificar Locador.

Garantia e seguros Não há.

Objeto contrato Contrato de locação de loja comercial (Hot Zone) localizada no ParkShopping Brasília firmado com a Divertplan Entretenimento Ltda. (Atual 
denominação de Divertplan Comércio e Indústria Ltda.) (locatária). Atribuímos ao montante envolvido o valor histórico anual de 2017 faturado a título 
de aluguel.

Rescisão ou extinção Extinção somente após o termino de vigência do contrato.

Garantia e seguros Não há.

Posição contratual do emissor Outra

Natureza e razão para a operação Contrato de locação.

Divertplan Entretenimento Ltda. (Atual 
denominação de Divertplan Comércio e Indústria 
Ltda.)

18/11/2008 223.574,01 R$ 0,00 R$ 0,00 10 anos NÃO 0,000000

Objeto contrato Contrato de locação de loja comercial (Hot Zone) localizada no BarraShoppingSul firmado com a Divertplan Entretenimento Ltda. (Atual 
denominação de Divertplan Comércio e Indústria Ltda.) (locatária). Atribuímos ao montante envolvido o valor histórico anual de 2017 faturado a título 
de aluguel.

Relação com o emissor Sociedade controlada por nossa acionista controladora Multiplan Planejamento Participações e Administração S/A. A Companhia não detem 
participação nessa sociedade.

16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas
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de divida
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Objeto contrato Contrato de Locação de loja comercial (Hot Zone) localizada no JundiaíShopping firmado com a Divertplan Entretenimento Ltda. (Atual denominação 
de Divertplan Comércio e Indústria Ltda.) (locatária). Atribuímos ao montante envolvido o valor histórico anual de 2017 faturado a título de aluguel

Relação com o emissor Sociedade controlada por nossa acionista controladora Multiplan Planejamento Participações e Administração S/A. A Companhia não detém 
participação nessa sociedade.

Posição contratual do emissor Outra

Natureza e razão para a operação Contrato de locação.

Divertplan Entretenimento Ltda. (Atual 
denominação de Divertplan Comércio e Indústria 
Ltda.)

01/02/2012 3.700,68 R$ 0,00 R$ 0,00 10 anos NÃO 0,000000

Especificar Locador.

Objeto contrato Contrato de locação de loja comercial (Hot Zone) localizada no RibeirãoShopping firmado com a Divertplan Entretenimento Ltda. (Atual 
denominação de Divertplan Comércio e Indústria Ltda.) (locatária). Atribuímos ao montante envolvido o valor histórico anual de 2017 faturado a título 
de aluguel.

Divertplan Entretenimento Ltda. (Atual 
denominação de Divertplan Comércio e Indústria 
Ltda.)

17/10/2012 16.276,34 R$ 0,00 R$ 0,00 10 anos NÃO 0,000000

Rescisão ou extinção Extinção somente após o termino de vigência do contrato.

Garantia e seguros Não há.

Natureza e razão para a operação Contrato de locação.

Rescisão ou extinção Somente após o termino de vigência do contrato.

Especificar Locador.

Posição contratual do emissor Outra

Relação com o emissor Sociedade controlada por nossa acionista controladora Multiplan Planejamento Participações e Administração S/A. A Companhia não detém 
participação nessa sociedade.

Garantia e seguros Não há.

Objeto contrato Contrato de locação de loja comercial (Hot Zone) localizada no ParkShoppingSãoCaetano firmado com a Divertplan Entretenimento Ltda. (Atual 
denominação de Divertplan Comércio e Indústria Ltda.) (locatária). Atribuímos ao montante envolvido o valor histórico anual de 2017 faturado a título 
de aluguel

16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas
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transação
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PÁGINA: 386 de 436

Formulário de Referência - 2018 - MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. Versão : 4



Natureza e razão para a operação Contrato de mútuo.

Rescisão ou extinção Pode liquidar antecipadamente a qualquer tempo, total ou parcialmente.

Relação com o emissor Associação dos Lojistas do VillageMall, da qual a Companhia é associada.

Garantia e seguros Não há.

Objeto contrato Adiantamento concedido a Associação dos Lojistas do VillageMall a ser amortizado em 48 parcelas corrigido por CDI +1% ao ano.

Posição contratual do emissor Outra

Especificar Locador.

Divertplan Entretenimento Ltda. (Atual 
denominação de Divertplan Comércio e Indústria 
Ltda.)

29/11/2012 172.850,41 R$ 0,00 R$ 0,00 10 anos NÃO 0,000000

Natureza e razão para a operação Contrato de locação.

Associação dos Lojistas do VillageMall 08/10/2013 500.000,00 R$ 0,00 Não foi possível aferir. 4 anos. SIM 10,920000

Garantia e seguros Não há.

Rescisão ou extinção Somente após o termino de vigência do contrato.

Natureza e razão para a operação Contrato de locação.

Posição contratual do emissor Outra

Especificar Locador.

Rescisão ou extinção Somente após o termino de vigência do contrato.

Relação com o emissor Sociedade controlada por nossa acionista controladora Multiplan Planejamento Participações e Administração S/A. A Companhia não detém 
participação nessa sociedade.

Objeto contrato Contrato de Locação de loja comercial (Hot Zone) localizada no ParkShoppingCampoGrande firmado com a Divertplan Entretenimento Ltda. (Atual 
denominação de Divertplan Comércio e Indústria Ltda.) (locatária), sociedade cujo capital social é 99% detido pela Multiplan Planejamento 
Participações e Administração S.A., acionista da Companhia. Atribuímos ao montante envolvido o valor histórico anual de 2017 faturado a título de 
aluguel

Garantia e seguros Não há.

16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas
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Natureza e razão para a operação Contrato de locação.

Posição contratual do emissor Outra

Especificar Locador.

Rescisão ou extinção Extinção somente após o termino de vigência do contrato.

Objeto contrato Contrato de locação de loja comercial (Hot Zone) localizada no BHShopping firmado com a Divertplan Entretenimento Ltda. (Atual denominação de 
Divertplan Comércio e Indústria Ltda.) (locatária). Atribuímos ao montante envolvido o valor histórico anual de 2017 faturado a título de aluguel.

Garantia e seguros Não há.

Relação com o emissor Sociedade de advogados na qual parente até segundo grau de nosso acionista controlador José Isaac Peres é sócio. A Companhia não detém 
participação nessa sociedade.

Objeto contrato Prestação de serviços advocatícios firmado entre a Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. e Peres – Advogados, Associados S/C. Foi 
considerado como montante envolvido o valor histórico faturado no ano de 2017. O valor mensal referente à prestação de serviço é reajustado 
anualmente pelo IPC, sendo pago em 12 parcelas.

Peres – Advogados, Associados S/C 02/07/2001 1.335.263,02 R$ 0,00 R$ 1.335.263,02 Indeterminado NÃO 0,000000

Relação com o emissor Sociedade controlada por nossa acionista controladora Multiplan Planejamento Participações e Administração S/A. A Companhia não detém 
participação nessa sociedade.

Posição contratual do emissor Credor

Especificar

Especificar Contratante.

Divertplan Entretenimento Ltda. (Atual 
denominação de Divertplan Comércio e Indústria 
Ltda.)

01/09/2009 60.322,42 R$ 0,00 R$ 0,00 7 anos NÃO 0,000000

Posição contratual do emissor Outra

Garantia e seguros Não há.

Rescisão ou extinção Pode ser rescindido por qualquer das partes com aviso prévio de 60 dias.

Natureza e razão para a operação Prestação de serviços advocatícios.
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Condomínio Village Mall 16/10/2012 4.100.000,00 R$ 2.104.855,77 Não foi possível aferir. 10 anos e 2 meses SIM 10,970000

Especificar

Relação com o emissor Condomínio dos Shopping Centers no qual a companhia possui participação.

Garantia e seguros Não há.

Objeto contrato Contrato de locação de loja comercial (Hot Zone) localizada no MorumbiShopping firmado com a Divertplan Entretenimento Ltda. (Atual 
denominação de Divertplan Comércio e Indústria Ltda.) (locatária). Atribuímos ao montante envolvido o valor histórico anual de 2017 faturado a título 
de aluguel.

Natureza e razão para a operação Contrato de locação.

Rescisão ou extinção Extinção somente após o termino de vigência do contrato.

Divertplan Entretenimento Ltda. (Atual 
denominação de Divertplan Comércio e Indústria 
Ltda.)

19/06/2010 142.949,79 R$ 0,00 R$ 0,00 7 anos NÃO 0,000000

Posição contratual do emissor Credor

Relação com o emissor Sociedade controlada por nossa acionista controladora Multiplan Planejamento Participações e Administração S/A. A Companhia não detém 
participação nessa sociedade.

Posição contratual do emissor Outra

Garantia e seguros Não há.

Objeto contrato Mútuo de R$1.300.000,00 concedido a Associação dos Lojistas do Jundiaí Shopping remunerado a taxa de CDI mais 1% a.a. a ser restituído em 84 
parcelas mensais a partir de janeiro de 2013.

Natureza e razão para a operação Contrato de mútuo.

Rescisão ou extinção Mutuária pode liquidar antecipadamente a qualquer tempo, total ou parcialmente.

Associação Jundiaí Shopping 26/11/2012 1.300.000,00 R$ 371.997,79 Não foi possível aferir. 7 anos e 1 mês SIM 10,930000

Especificar Locador.

Relação com o emissor Associação dos Lojistas do Jundiaí Shopping, da qual a Companhia é associada.

16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas
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Rescisão ou extinção Pode ser rescindido pela locatária com prévio aviso de 90 dias e multa de 3 vezes o valor do ultimo aluguel.

Garantia e seguros Não há.

Natureza e razão para a operação Contrato de locação.

Objeto contrato Contrato de locação de uma sala localizada no Centro Empresarial BarraShopping. O montante envolvido refere-se ao valor do aluguel nos últimos 
12 meses do contrato.

Relação com o emissor Controladora indireta e esposa do nosso controlador Jose Isaac Peres.

Posição contratual do emissor Credor

Natureza e razão para a operação Contrato de mútuo.

Condomínio dos Shopping Centers 31/12/2015 32.244.717,17 R$ 32.244.717,17 R$ 32.244.717,17 Indeterminado NÃO 0,000000

Especificar

Objeto contrato Refere-se aos mútuos de: R$ 1.800.000,00 concedido ao Condomínio Village Mall a ser restituído em 120 parcelas mensais a partir de janeiro de 
2013, R$ 1.500.000,00 em junho de 2015 e R$ 800.000,00 em novembro de 2015, todos remunerados a taxa de 110/% do CDI.

Maria Helena Kaminitz Peres 01/06/2003 12.506,91 R$0,00 R$0,00 Indeterminado NÃO 0,000000

Rescisão ou extinção Mutuário pode liquidar antecipadamente a qualquer tempo, total ou parcialmente.

Garantia e seguros Não há.

Natureza e razão para a operação Adiantamentos de encargos .

Rescisão ou extinção Não há.

Especificar

Posição contratual do emissor Credor

Relação com o emissor Condomínio dos Shopping Centers no qual a companhia possui participação.

Garantia e seguros Não há.

Objeto contrato Adiantamentos de encargos concedidos aos condomínios dos shopping centers de propriedade do Grupo Multiplan em função de inadimplência de 
lojistas com os condomínios edilícios. Para esses adiantamentos foram constituídas provisões para perdas, tendo em vista o risco provável de sua 
não realização.

16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas
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Natureza e razão para a operação Contrato de mútuo.

Posição contratual do emissor Credor

Especificar

Rescisão ou extinção Mutuário pode liquidar antecipadamente a qualquer tempo, total ou parcialmente.

Objeto contrato Adiantamentos concedidos à Associação dos Lojistas do RibeirãoShopping, para atender às suas necessidades de capital de giro. O saldo devedor 
é atualizado mensalmente pela variação do CDI + 2% a.a. e vem sendo restituído em 2 fluxos de 36 parcelas mensais desde abril de 2016.

Garantia e seguros Não Há.

Associação dos Lojistas do BarraShopping 04/12/2015 1.600.000,00 R$ 67.615,75 R$ 0,00 2 anos SIM 12,340000

Relação com o emissor Sociedade controlada por nossa acionista controladora Multiplan Planejamento Participações e Administração S/A. A Companhia não detém 
participação nessa sociedade.

Objeto contrato Contrato de locação de loja comercial (Hot Zone) localizada no BarraShopping firmado com a Divertplan Entretenimento Ltda. (Atual denominação 
de Divertplan Comércio e Indústria Ltda.) (locatária). Atribuímos ao montante envolvido o valor histórico anual de 2017 faturado a título de aluguel.

Divertplan Entretenimento Ltda. (Atual 
denominação de Divertplan Comércio e Indústria 
Ltda.)

01/06/2012 346.133,90 R$ 0,00 R$ 0,00 10 anos NÃO 0,000000

Relação com o emissor Associação dos Lojistas do RibeirãoShopping, da qual a Companhia é associada.

Posição contratual do emissor Outra

Especificar Locatário.

Especificar Locador.

Associação dos Lojistas do RibeirãoShopping 30/09/2015 550.000,00 R$ 245.782,08 R$ 0,00 3 anos e 9 meses SIM 11,930000

Posição contratual do emissor Outra

Garantia e seguros Não há.

Rescisão ou extinção Extinção somente após o termino de vigência do contrato.

Natureza e razão para a operação Contrato de locação.

16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas
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Posição contratual do emissor Credor

Especificar

Condomínio do BarraShopping 14/07/2016 2.500.000,00 R$ 336.000,00 R$ 0,00 1 ano e 6 meses SIM 0,000000

Rescisão ou extinção Mutuária pode liquidar antecipadamente a qualquer tempo, total ou parcialmente.

Natureza e razão para a operação Contrato de mútuo.

Rescisão ou extinção Não há.

Natureza e razão para a operação Antecipação de encargos.

Relação com o emissor Condomínio do BarraShopping no qual a companhia possui participação.

Objeto contrato Antecipação dos encargos para suportar a aquisição/permissão de uso da área externa destinada ao acesso 6. Este valor está sendo restituído em 
18 parcelas mensais.

Garantia e seguros Não há.

Garantia e seguros Não há.

Rescisão ou extinção Mutuária pode liquidar antecipadamente a qualquer tempo, total ou parcialmente

Natureza e razão para a operação Contrato de mútuo.

Garantia e seguros Não há.

Relação com o emissor Associação dos Lojistas do BarraShopping da qual a Companhia é associada.

Objeto contrato Mútuo de R$1.600.000,00 concedido a Associação dos Lojistas do BarraShopping remunerado a taxa de CDI mais 2,42% a.a. sendo restituído em 
24 parcelas mensais a partir de abril de 2016.

Relação com o emissor Consórcio ParkShopping Canoas, da qual a Companhia é associada.

Objeto contrato Adiantamento concedido ao consórcio ParkShopping Canoas a ser amortizado em 36 parcelas corrigido por 100% do CDI.

Posição contratual do emissor Credor

Especificar

Consórcio ParkShopping Canoas 23/10/2017 2.112.500,00 R$ 2.135.938,21 0,00 3 anos e 2 meses SIM 10,970000
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Posição contratual do emissor Credor

Especificar

16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas
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de divida

Taxa de 
juros 
cobrados
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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 

 

(a) identificar as medidas tomadas para tratar de c onflitos de interesses 

A Companhia não adota um mecanismo específico para tratar conflitos de interesse, aplicando-se à 
hipótese práticas de governança corporativa e aquelas recomendadas e/ou exigidas pela legislação, 
incluindo aquelas previstas no Regulamento do Nível 2 e na Lei das Sociedades por Ações. 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 nos causar dano ou prejuízo. 

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, respondendo o acionista 
pelos danos causados e pela restituição à Companhia das 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. 

Ao Conselho de Administração, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, caso seja instalado, são 
submetidas as decisões acerca de todas as nossas operações, conforme competência descrita pelo 
nosso Estatuto Social vigente. Assim, todas as nossas operações, especialmente aquelas que se 
deram com partes relacionadas, foram devidamente submetidas aos nossos órgãos decisórios a que 
estavam subordinadas, conforme regras vigentes. Ademais, em conformidade com a Lei das 
Sociedades por Ações, qualquer membro do nosso Conselho de Administração está proibido de votar 
em qualquer assembleia ou reunião do Conselho de Administração, ou de atuar em qualquer 
operação ou negócios nos quais tenha interesses conflitantes com os nossos.  

(b) demonstrar o caráter estritamente comutativo da s condições pactuadas ou o 
pagamento compensatório adequado 

As operações e negócios da Companhia com partes relacionadas são realizadas com o intuito de 
melhorar o desempenho da Companhia e levam sempre em consideração as práticas usuais de 
mercado, sendo que todos estabelecem prazos para sua efetiva realização (quitação, taxas de juros 
de mercado, quando aplicável). Os contratos firmados com partes relacionadas observam condições 
estritamente comutativas, com pagamento compensatório adequado, similares àquelas que poderiam 
ser estabelecidas em transações com partes não relacionadas. 
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16.4 - Outras informações relevantes

 

Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação a este item 16. 
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Tipo de capital Capital Autorizado

20/07/2018 0,00 210.038.121 0 210.038.121

Tipo de capital Capital Integralizado

20/07/2018 2.988.062.190,88 565.185.834 35.575.041 600.760.875

Tipo de capital Capital Subscrito

20/07/2018 2.988.062.190,88 565.185.834 35.575.041 600.760.875

Tipo de capital Capital Emitido

20/07/2018 2.988.062.190,88 565.185.834 35.575.041 600.760.875

17.1 - Informações sobre o capital social

Data da autorização ou 
aprovação Valor do capital (Reais) Prazo de integralização

Quantidade de ações 
ordinárias (Unidades)

Quantidade de ações 
preferenciais (Unidades)

Quantidade total de ações 
(Unidades)
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Critério para determinação do 
preço de emissão

O preço de emissão das Ações foi fixado nos termos do inciso III do Artigo 170, §1º da Lei das S.A., com base na cotação média, ponderada pelo volume de negociação das ações ordinárias de emissão da 
Companhia nos pregões da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) realizados entre os dias 11 de outubro de 2016 (inclusive) e 6 de janeiro de 2017 (inclusive) relativos, portanto, aos 60 (sessenta) últimos 
pregões da B3 anteriores à presente data, aplicando-se um deságio de 1,56%, compatível com práticas de mercado.

Forma de integralização Moeda corrente nacional.

08/03/2017 Conselho de 
Administração

08/03/2017 600.000.043,50 Subscrição 
particular

10.256.411 0 10.256.411 5,40000000 58,50 R$ por Unidade

17.2 - Aumentos do capital social

Data de 
deliberação

Orgão que 
deliberou o 
aumento Data emissão

Valor total emissão 
(Reais)

Tipo de 
aumento

Ordinárias 
(Unidades)

Preferênciais 
(Unidades)

Total ações 
(Unidades)

Subscrição / Capital 
anterior Preço emissão Fator cotação
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20/07/2018 188.395.278 11.858.347 200.253.625 565.185.834 35.575.041 600.760.875

Desdobramento

17.3 - Informações sobre desdobramentos, grupamentos e bonificações de ações

Quantidade de ações antes da aprovação (Unidades) Quantidade de ações depois da aprovação (Unidades)

Data 
aprovação

Quantidade ações 
ordinárias

Quantidade ações 
preferenciais Quantidade total ações

Quantidade ações 
ordinárias

Quantidade ações 
preferenciais Quantidade total ações
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Não aplicável, uma vez que a Companhia não realizou reduções do capital social nos últimos três exercícios sociais.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

17.4 - Informações sobre reduções do capital social
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17.5 - Outras informações relevantes

 

Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação a este item 17. 
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Descrição de voto restrito Cada ação preferencial confere a seu titular direito a 1 (um) voto nas deliberações das Assembleias 
Gerais da Companhia, exceto com relação à eleição e destituição dos membros do Conselho de 
Administração, matéria em que as ações preferenciais não dispõem de voto.

Conversibilidade Sim

Direito a voto Restrito

Tag along 100,000000

Direito a dividendos Mínimo legal de 25% (vinte e cinco por cento) do saldo de lucro líquido do exercício social anterior, 
calculado conforme a Lei das Sociedades por Ações, devem ser distribuídos a título de dividendo 
obrigatório anual.

Direito a voto Pleno

Conversibilidade Não

Direito a reembolso de capital Sim

Direito a dividendos Mínimo legal de 25% (vinte e cinco por cento) do saldo de lucro líquido do exercício social anterior, 
calculado conforme a Lei das Sociedades por Ações, devem ser distribuídos a título de dividendo 
obrigatório anual.

Espécie de ações ou CDA Preferencial

Espécie de ações ou CDA Ordinária

Tag along 100,000000

Hipóteses de resgate e fórmula 
de cálculo do valor de resgate

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, nem o Estatuto Social da Companhia, tampouco 
as deliberações adotadas pelos acionistas da Companhia em assembleias gerais, podem privar os 
acionistas dos seguintes direitos: (i) direito a participar na distribuição dos lucros; (ii) direito a 
participar, na proporção da sua participação no capital social, na distribuição de quaisquer ativos 
remanescentes na hipótese de liquidação da Companhia; (iii) direito de preferência na subscrição 
de ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição, exceto determinadas 
circunstâncias previstas na Lei das Sociedades por Ações; (iv) direito de fiscalizar, na forma prevista 
em Lei das Sociedades por Ações, a gestão dos negócios sociais; (v) direito de retirar-se da 
Companhia nos casos previstos na Lei das Sociedades por Ações.

Outras características 
relevantes

Direito e participação em oferta pública por alienação de controle: Nos termos do artigo 254-A da 
Lei das Sociedades por Ações, do Regulamento do Nível 2 e do estatuto social da Companhia, caso 
ocorra uma oferta pública por alienação de controle da Companhia, o ofertante deverá realizar nova 
oferta pública de aquisição de ações direcionada a todos os acionistas da Companhia, nas mesmas 
condições e valores da oferta inicial. Para mais informações, vide item 18.12 deste Formulário de 
Referência.

Resgatável Não

Descrição das características 
do reembolso de capital

No caso de liquidação da Companhia, após pagar todas as nossas obrigações, os acionistas 
receberão os pagamentos relativos ao reembolso do capital investido na proporção de suas 
respectivas participações no capital social. Qualquer acionista dissidente de certas deliberações 
tomadas em assembleia geral poderá retirar-se do quadro acionário, mediante o reembolso do valor 
de suas ações, com base no valor patrimonial, nos termos do artigo 45 da Lei das Sociedades por 
Ações, desde que ocorra qualquer uma das hipóteses expressamente previstas nos incisos I a VI e 
IX do artigo 136 na Lei das Sociedades por Ações. O direito de retirada deverá ser exercido no 
prazo de 30 dias, contados da publicação da ata da assembleia geral que tiver aprovado o ato que 
deu origem ao recesso, nos termos do artigo 137, IV da Lei das Sociedades por Ações. Respeitada 
a prioridade estabelecida às ações preferenciais.

Restrição a circulação Sim

Descrição da restrição Direitos de preferência descritos no item 15.5 (f) deste Formulário de Referência, aplicáveis apenas 
às ações detidas pelos acionistas controladores Multiplan Planejamento Participações S.A. e 
1700480 Ontario Inc., vinculadas ao Acordo de Acionistas da Companhia.

18.1 - Direitos das ações
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Resgatável Não

Descrição da restrição Direitos de preferência descritos no item 15.5 (f) deste Formulário de Referência, aplicáveis apenas 
às ações detidas pelos acionistas controladores Multiplan Planejamento Participações S.A. e 
1700480 Ontario Inc., vinculadas ao Acordo de Acionistas da Companhia.

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, nem o Estatuto Social da Companhia, tampouco 
as deliberações adotadas pelos acionistas da Companhia em assembleias gerais, podem privar os 
acionistas dos seguintes direitos: (i) direito a participar na distribuição dos lucros; (ii) direito a 
participar, na proporção da sua participação no capital social, na distribuição de quaisquer ativos 
remanescentes na hipótese de liquidação da Companhia; (iii) direito de preferência na subscrição 
de ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição, exceto determinadas 
circunstâncias previstas na Lei das Sociedades por Ações; (iv) direito de fiscalizar, na forma prevista 
em Lei das Sociedades por Ações, a gestão dos negócios sociais; (v) direito de retirar-se da 
Companhia nos casos previstos na Lei das Sociedades por Ações.

Hipóteses de resgate e fórmula 
de cálculo do valor de resgate

Outras características 
relevantes

Direito e participação em oferta pública por alienação de controle: Nos termos do artigo 254-A da 
Lei das Sociedades por Ações, do Regulamento do Nível 2 e do estatuto social da Companhia, caso 
ocorra uma oferta pública por alienação de controle da Companhia, o ofertante deverá realizar nova 
oferta pública de aquisição de ações direcionada a todos os acionistas da Companhia, nas mesmas 
condições e valores da oferta inicial. Para mais informações, vide item 18.12 deste Formulário de 
Referência.

Condição da conversibilidade e 
efeitos sobre o capital-social

As ações preferenciais já emitidas pela Companhia são livremente conversíveis em ordinárias, na 
proporção de 1 ação ordinária por ação preferencial convertida, podendo esta conversão ser 
solicitada a qualquer tempo, em uma ou mais oportunidades, através de mera solicitação à 
Companhia, feita pelo respectivo titular de ações preferenciais.

Restrição a circulação Sim

Descrição das características 
do reembolso de capital

No caso de liquidação da Companhia, após pagar todas as nossas obrigações, os acionistas 
receberão os pagamentos relativos ao reembolso do capital investido na proporção de suas 
respectivas participações no capital social. Qualquer acionista dissidente de certas deliberações 
tomadas em assembleia geral poderá retirar-se do quadro acionário, mediante o reembolso do valor 
de suas ações, com base no valor patrimonial, nos termos do artigo 45 da Lei das Sociedades por 
Ações, desde que ocorra qualquer uma das hipóteses expressamente previstas nos incisos I a VI e 
IX do artigo 136 na Lei das Sociedades por Ações. O direito de retirada deverá ser exercido no 
prazo de 30 dias, contados da publicação da ata da assembleia geral que tiver aprovado o ato que 
deu origem ao recesso, nos termos do artigo 137, IV da Lei das Sociedades por Ações. Prioridade 
no reembolso de capital, sem prêmio.

Direito a reembolso de capital Sim

18.1 - Direitos das ações
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18.2 - Descrição de eventuais regras estatutárias que limitem o direito de voto de
acionistas significativos ou que os obriguem a realizar oferta pública

 

Direito de Voto 

Cada ação preferencial confere ao seu titular direito a 1 (um) voto nas deliberações das 
Assembleias Gerais da Companhia, exceto com relação à eleição e destituição dos membros do 
Conselho de Administração, matéria na qual as ações preferenciais não dispõem de direito a voto. 

Realização de Oferta Pública de Aquisição de Ações  

As hipóteses de Oferta Pública de Aquisição de Ações (“OPA”) previstas no Estatuto Social da 
Companhia foram listadas abaixo de forma resumida, pelo que para uma análise detalhada da 
matéria, o Investidor deverá consultar o Estatuto Social da Companhia, o disposto em lei e na 
regulamentação aplicável, inclusive da CVM, do Regulamento de Listagem do Nível 2 de 
Governança Corporativa da B3 e do Regulamento para Listagem de Emissores e Admissão à 
Negociação de Valores Mobiliários da B3. 

Dispersão Acionária 

Qualquer Acionista Adquirente (conforme definido no Estatuto Social da Companhia) que adquira 
ou se torne titular de ações de emissão da Companhia, em quantidade igual ou superior a 20% do 
total de ações de emissão da Companhia deverá, no prazo máximo de 60 dias a contar da data de 
aquisição ou do evento que resultou na titularidade de ações em quantidade igual ou superior a 
20% do total de ações de emissão da Companhia, realizar ou solicitar o registro de, conforme o 
caso, uma OPA para aquisição da totalidade das ações de emissão da Companhia, observando-se 
o disposto em lei e na regulamentação aplicável, inclusive da CVM e do Nível 2 de Governança 
Corporativa. 

O preço de aquisição na OPA de cada ação de emissão da Companhia não poderá ser inferior ao 
maior valor entre (i) o valor econômico apurado em laudo de avaliação; (ii) 150% do preço de 
emissão das ações em qualquer aumento de capital realizado mediante distribuição pública 
ocorrido no período de 24 meses que anteceder a data em que se tornar obrigatória a realização 
da OPA por dispersão acionária, devidamente atualizado pelo IGP-M até o momento do pagamento; 
e (iii) 150% da cotação unitária média das ações ordinárias de emissão da Companhia durante o 
período de 90 dias anterior à realização da OPA na bolsa de valores em que houver o maior volume 
de negociações das ações de emissão da Companhia. 

O Estatuto Social da Companhia contém “cláusula pétrea” no sentido de que a alteração que limite 
ou exclua o direito dos acionistas à realização da OPA acima referida (proteção de dispersão 
acionária) obrigará os acionistas que tiverem votado a favor de tal alteração ou exclusão na 
deliberação em Assembleia Geral a realizar a referida OPA. 

Alienação de Controle 

A alienação do controle acionário da Companhia, tanto por meio de uma única operação como por 
meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob condição, suspensiva ou resolutiva, de 
que o adquirente do controle se obrigue a efetivar OPA que tenha como objeto a totalidade das 
ações dos outros acionistas da Companhia, observando as condições e os prazos previstos na 
legislação vigente e no Regulamento do Nível 2, de forma a lhes assegurar tratamento igualitário 
àquele dado ao acionista controlador alienante. 

Aquele que adquirir o poder de controle da Companhia, em razão de contrato particular de compra 
de ações celebrado com o acionista controlador, envolvendo qualquer quantidade de ações, estará 
obrigado a: (a) efetivar a OPA nos termos do Estatuto Social da Companhia; e (b) pagar, nos termos 
a seguir indicados, quantia equivalente à diferença entre o preço da oferta pública e o valor pago 
por ação eventualmente adquirida em bolsa nos 6 (seis) meses anteriores à data de aquisição do 
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18.2 - Descrição de eventuais regras estatutárias que limitem o direito de voto de
acionistas significativos ou que os obriguem a realizar oferta pública

poder de controle da Companhia, devidamente atualizado até a data do pagamento pela taxa 
SELIC. Referida quantia deverá ser distribuída entre todas as pessoas que venderam ações da 
Companhia nos pregões em que o adquirente realizou as aquisições, proporcionalmente ao saldo 
líquido diário de cada uma, cabendo à B3 operacionalizar a distribuição, nos termos de seus 
regulamentos. 

Cancelamento do Registro de Companhia Aberta 

Na OPA a ser efetivada pelo acionista controlador ou pela Companhia para o cancelamento do 
registro de companhia aberta da Companhia, o preço mínimo por ação a ser ofertado deverá 
corresponder ao valor econômico apurado em laudo de avaliação, respeitadas as normas legais e 
regulamentares aplicáveis. 

Caso os acionistas reunidos em Assembleia Geral Extraordinária deliberem a saída da Companhia 
do Nível 2 de Governança Corporativa, exceto se for para possibilitar o ingresso da Companhia no 
segmento especial da B3 denominado Novo Mercado, o acionista, ou grupo de acionistas, que 
detiver o poder de controle da Companhia deverá efetivar OPA de ações pertencentes aos demais 
acionistas, no mínimo, pelo valor econômico das ações apurado em laudo de avaliação, respeitadas 
as normas legais e regulamentares aplicáveis. 

Saída da Companhia do Nível 2 de Governança Corpora tiva 

A saída da Companhia do Nível 2 de Governança Corporativa em razão de descumprimento de 
obrigações constantes do Regulamento do Nível 2 também está condicionada à efetivação de OPA, 
no mínimo, pelo valor econômico das ações, a ser apurado em laudo de avaliação, respeitadas as 
normas legais e regulamentares aplicáveis. 

Retirada e Exclusão de Negociação de Valores Mobili ários 

Na hipótese de retirada de negociação dos mercados organizados administrados pela B3 de 
determinada espécie ou classe de valor mobiliário de emissão da Companhia, havendo 
discordância de titulares da maioria dos valores mobiliários em circulação da referida espécie ou 
classe, a Companhia somente poderá efetivar a retirada de negociação após a realização de oferta 
pública de aquisição da referida espécie ou classe de valor mobiliário A referida oferta pública de 
aquisição deverá ser realizada (i) pelo acionista controlador da Companhia; e (ii) por preço 
equivalente a, no mínimo, o valor correspondente à média ponderada por volume da cotação da 
referida espécie ou classe de valor mobiliário nos mercados organizados administrados pela B3 
nos últimos 12 (doze) meses, respeitadas as normas legais e regulamentares aplicáveis. 
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18.3 - Descrição de exceções e cláusulas suspensivas relativas a direitos patrimoniais ou
políticos previstos no estatuto

 

A Lei das Sociedades por Ações faculta à Assembleia Geral o direito de suspender o exercício dos 
direitos dos acionistas. Além desta previsão, o Estatuto Social da Companhia estabelece que na 
hipótese do Acionista Adquirente (conforme definido no Estatuto Social da Companhia) não cumprir 
com as obrigações impostas pelo Estatuto Social, 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, o Conselho de Administração da Companhia 
convocará Assembleia Geral Extraordinária, na qual o acionista em mora não poderá votar, para 
deliberar sobre a suspensão do exercício dos direitos do acionista em mora, conforme disposto no 
Artigo 120 da Lei das Sociedades por Ações, sem prejuízo da responsabilidade do acionista por 
perdas e danos causados aos demais acionistas em decorrência do descumprimento das 
obrigações impostas pelo Estatuto Social. 
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30/06/2015 Ações Ordinária Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

2.613.620.210 58,84 46,35 R$ por Unidade 52,11

31/03/2015 Ações Ordinária Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

2.702.857.670 56,43 43,50 R$ por Unidade 51,32

31/12/2015 Ações Ordinária Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

1.905.742.061 46,70 37,68 R$ por Unidade 43,46

30/09/2015 Ações Ordinária Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

2.262.443.730 49,50 39,38 R$ por Unidade 44,06

Exercício social 31/12/2015

Trimestre Valor Mobiliário Espécie Classe Mercado Entidade administrativa
Volume financeiro 
negociado (Reais)

Valor maior cotação 
(Reais)

Valor menor cotação 
(Reais) Fator cotação

Valor média 
cotação (Reais)

30/06/2016 Ações Ordinária Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

2.696.922.177 61,14 51,58 R$ por Unidade 57,10

30/09/2016 Ações Ordinária Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

2.530.788.990 66,47 58,07 R$ por Unidade 62,30

31/12/2016 Ações Ordinária Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

2.172.773.824 66,63 54,15 R$ por Unidade 60,04

31/03/2016 Ações Ordinária Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

2.436.844.840 56,72 36,99 R$ por Unidade 44,94

Exercício social 31/12/2016

Trimestre Valor Mobiliário Espécie Classe Mercado Entidade administrativa
Volume financeiro 
negociado (Reais)

Valor maior cotação 
(Reais)

Valor menor cotação 
(Reais) Fator cotação

Valor média 
cotação (Reais)

30/06/2017 Ações Ordinária Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

3.002.504.550 72,78 58,80 R$ por Unidade 66,52

31/03/2017 Ações Ordinária Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

3.245.991.160 67,99 58,41 R$ por Unidade 64,71

31/12/2017 Ações Ordinária Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

3.197.860.160 76,63 67,68 R$ por Unidade 71,56

30/09/2017 Ações Ordinária Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

3.377.859.650 79,23 64,01 R$ por Unidade 71,82

Exercício social 31/12/2017

Trimestre Valor Mobiliário Espécie Classe Mercado Entidade administrativa
Volume financeiro 
negociado (Reais)

Valor maior cotação 
(Reais)

Valor menor cotação 
(Reais) Fator cotação

Valor média 
cotação (Reais)

18.4 - Volume de negociações e maiores e menores cotações dos valores mobiliários negociados
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Valor nominal global

(Reais)

400.000.000,00

Investidores Institucionais

(Unidades)

0

Pessoas Jurídicas

(Unidades)

75

Descrição da restrição As debêntures só poderão ser negociadas entre investidores qualificados, nos termos 
da Instrução CVM 476.

Restrição a circulação Sim

Saldo devedor em aberto 406.502.000,00

Pessoas Físicas

(Unidades)

0

Identificação do valor 
mobiliário

Terceira Emissão

Valor mobiliário Debêntures

Quantidade

(Unidades)

40.000

Data de vencimento 15/10/2020

Data de emissão 15/10/2014

Hipótese e cálculo do valor de 
resgate

Resgate Antecipado Facultativo: Sujeito ao atendimento das condições previstas na 
Escritura de Emissão, a Companhia poderá, a seu exclusivo critério, realizar, a qualquer 
tempo a partir, inclusive, de 15 de outubro de 2016, e com aviso prévio aos 
Debenturistas, ao Agente Fiduciário, ao Escriturador Mandatário, ao Banco Liquidante e 
à CETIP, de 5 (cinco) Dias Úteis da data do Evento, promover o resgate antecipado da 
totalidade (sendo vedado o resgate parcial) das Debêntures, com o consequente 
cancelamento de tais Debêntures, mediante o pagamento aos Debenturistas do saldo 
devedor do Valor Nominal Unitário das Debêntures em circulação, acrescido da 
Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Data de Emissão ou a data de 
pagamento de Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a Data do 
Resgate Antecipado, acrescido de prêmio, calculado da seguinte forma: (i) se a Data do 
Resgate Antecipado ocorrer entre, inclusive, 15 de outubro de 2016 e 15 de outubro de 
2019: -Prêmio = Px[(DC1/DC2)/2+(DC3/DC4)/2]xPU Sendo que: P = 0,80% (oitenta 
centésimos por cento); DC1 = número de dias entre 15 de outubro de 2019 e a Data do 
Regate Antecipado, sendo "n" um número inteiro; DC2 = 1.095 (um mil e noventa e 
cinco) dias; DC3 = número de dias entre a Data de Vencimento e a Data do Resgate 
Antecipado, sendo "n" um número inteiro; DC4 = 1.461 (um mil quatrocentos e sessenta 
e um) dias; e PU = saldo devedor do Valor Nominal Unitário das Debêntures em 
circulação, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Data de 
Emissão ou a data de pagamento de Remuneração imediatamente anterior, conforme o 
caso, até a Data do Resgate Antecipado. (ii) se a Data do Resgate Antecipado ocorrer 
entre, inclusive, 16 de outubro de 2019 e 14 de outubro de 2020: -Prêmio = Px
[(DC3/DC4)]xPU Sendo que: P = 0,80% (oitenta centésimos por cento); DC3 = número 
de dias entre a Data de Vencimento e a Data do Resgate Antecipado, sendo "n" um 
número inteiro; DC4 = 1.461 (um mil quatrocentos e sessenta e um) dias; e PU = saldo 
devedor do Valor Nominal Unitário das Debêntures em circulação, acrescido da 
Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Data de Emissão ou a data de 
pagamento de Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a Data do 
Resgate Antecipado. - Outras Hipóteses de resgate das Debêntures: veja item 18.12 
deste Formulário de Referência.

Possibilidade resgate Sim

Conversibilidade Não
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Pessoas Físicas

(Unidades)

0

Quantidade

(Unidades)

300.000

Data de vencimento 13/12/2022

Pessoas Jurídicas

(Unidades)

1

Saldo devedor em aberto 300.830.000,00

Valor nominal global

(Reais)

300.000.000,00

Investidores Institucionais

(Unidades)

0

Outras características 
relevantes

Agente fiduciário: Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Hipóteses de vencimento antecipado das Debêntures: veja item 18.12 deste Formulário 
de Referência.

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

As alterações relativas às características das Debêntures, conforme venham a ser 
propostas pela Companhia, que impliquem em alteração: (a) das disposições da 
Cláusula 9.6 da Escritura de Emissão; (b) de qualquer dos quóruns previstos na 
Escritura de Emissão; (c) da Remuneração, exceto pelo disposto na Cláusula 6.14.2 da 
Escritura de Emissão; (d) de quaisquer datas de pagamento de quaisquer valores 
previstos na Escritura de Emissão; (e) do prazo de vigência das Debêntures; (f) da 
espécie das Debêntures; (g) da criação de evento de repactuação; (h) das disposições 
relativas a resgate antecipado facultativo; (i) das disposições relativas a amortizações 
antecipadas facultativas; (j) das disposições relativas à Oferta Facultativa de Resgate 
Antecipado, conforme definido na Escritura de Emissão; ou (k) da redação de qualquer 
Evento de Inadimplemento dependerão da aprovação por Debenturistas que 
representem pelo menos 90% (noventa por cento) das Debêntures em Circulação. As 
demais alterações não previstas nos itens acima dependem de aprovação de 
Debenturistas que representem 2/3 (dois terços) das Debêntures em circulação.

Data de emissão 13/12/2016

Identificação do valor 
mobiliário

Quarta Emissão – Colocação Privada

Valor mobiliário Debêntures

Possibilidade resgate Sim

Conversibilidade Não

Restrição a circulação Não
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Identificação do valor 
mobiliário

Quinta Emissão – Colocação Privada

Valor mobiliário Debêntures

Data de emissão 12/06/2017

Quantidade

(Unidades)

300.000

Data de vencimento 12/06/2023

Hipótese e cálculo do valor de 
resgate

Resgate Antecipado Facultativo: Sujeito ao atendimento das condições previstas na 
Escritura de Emissão, a Companhia poderá, a seu exclusivo critério, realizar, a qualquer 
tempo a partir, inclusive, de 15 de dezembro de 2017, e com aviso prévio ao 
Debenturista e ao Escriturador, de 10 (dez) Dias Úteis da data do evento, o resgate 
antecipado da totalidade (sendo vedado o resgate parcial) das Debêntures, com o 
consequente cancelamento de tais Debêntures, mediante o pagamento do saldo 
devedor do Valor Nominal Unitário das Debêntures, acrescido da Remuneração, 
calculada pro rata temporis desde a Data de Integralização ou a Data de Pagamento da 
Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo 
pagamento, acrescido de prêmio, observado o disposto na Cláusula 8.15.1 da Escritura 
de Emissão, incidente sobre o valor do resgate antecipado (sendo que, para os fins de 
cálculo do prêmio, o valor do resgate antecipado significa o saldo devedor do Valor 
Nominal Unitário das Debêntures, acrescido da Remuneração, calculada pro rata 
temporis desde a Data de Integralização ou a Data de Pagamento da Remuneração 
imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento), 
correspondente a: (i) 3,00% (três por cento) flat, caso o resgate antecipado ocorra entre 
15 de dezembro de 2017 (inclusive) e 15 de dezembro de 2018 (exclusive); (ii) 2,00% 
(dois inteiros por cento) flat, caso o resgate antecipado ocorra entre 15 de dezembro de 
2018 (inclusive) e 15 de dezembro de 2019 (exclusive); (iii) 1,50% (um inteiro e 
cinquenta centésimos por cento) flat, caso o resgate antecipado ocorra entre 15 de 
dezembro de 2019 (inclusive) e 15 de dezembro de 2020 (exclusive); (iv) 1,00% (um 
inteiro por cento) flat, caso o resgate antecipado ocorra entre 15 de dezembro de 2020 
(inclusive) e 15 de dezembro de 2021 (exclusive); e (v) 0,50% (cinquenta centésimos 
por cento) flat, caso o resgate antecipado ocorra entre 15 de dezembro de 2021 
(inclusive) e a Data de Vencimento (exclusive). O prêmio referido acima não será devido 
caso o resgate antecipado facultativo seja realizado em decorrência de majoração ou 
cancelamento de isenção ou de imunidade tributária que venha a ocorrer com relação 
aos certificados de recebíveis imobiliários lastreados nas Debêntures, desde que tal 
resgate seja realizado no prazo de até 90 (noventa) dias contados da data de tal 
majoração ou cancelamento, observado o disposto na Escritura de Emissão.

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

Todas as deliberações a serem tomadas em assembleia geral de Debenturista 
dependerão de aprovação do Debenturista.

Outras características 
relevantes

As Debêntures e o crédito imobiliário representado pelas Debêntures foram utilizados 
como lastro dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 272ª Série da 2ª Emissão da 
Cibrasec Companhia Brasileira de Securitização, objeto de oferta pública de 
distribuição, nos termos da Lei de Mercado de Valores Mobiliários, da Instrução CVM 
400, da Instrução CVM 414 e das demais disposições legais e regulamentares 
aplicáveis. 

Para informações adicionais, incluindo hipóteses de vencimento antecipado das 
Debêntures, veja item 18.12 deste Formulário de Referência.

Pessoas Jurídicas

(Unidades)

1

Pessoas Físicas

(Unidades)

0

Investidores Institucionais

(Unidades)

0
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Conversibilidade Não

Possibilidade resgate Sim

Hipótese e cálculo do valor de 
resgate

Resgate Antecipado Facultativo: Sujeito ao atendimento das condições previstas na 
Escritura de Emissão, a Companhia poderá, a seu exclusivo critério, realizar, a qualquer 
tempo a partir, inclusive, de 12 de junho de 2018, e com aviso prévio ao Debenturista e 
ao Escriturador, de 10 (dez) Dias Úteis da data do evento, o resgate antecipado da 
totalidade (sendo vedado o resgate parcial) das Debêntures, com o consequente 
cancelamento de tais Debêntures, mediante o pagamento do saldo devedor do Valor 
Nominal Unitário das Debêntures, acrescido da Remuneração, calculada pro rata 
temporis desde a Data de Integralização ou a Data de Pagamento da Remuneração 
imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento, acrescido de 
prêmio, observado o disposto na Cláusula 8.15.1  da Escritura de Emissão, incidente 
sobre o valor do resgate antecipado (sendo que, para os fins de cálculo do prêmio, o 
valor do resgate antecipado significa o saldo devedor do Valor Nominal Unitário das 
Debêntures, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Data de 
Integralização ou a Data de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, 
conforme o caso, até a data do efetivo pagamento), correspondente a: (i) 3,00% (três 
por cento) flat, caso o resgate antecipado ocorra entre 12 de junho de 2018 (inclusive) e 
12 de junho de 2019 (exclusive); (ii) 2,00% (dois inteiros por cento) flat, caso o resgate 
antecipado ocorra entre 12 de junho de 2019 (inclusive) e 12 de junho de 2020 
(exclusive); (iii) 1,50% (um inteiro e cinquenta centésimos por cento) flat, caso o resgate 
antecipado ocorra entre 12 de junho de 2020 (inclusive) e 12 de junho de 2021 
(exclusive); (iv) 1,00% (um inteiro por cento) flat, caso o resgate antecipado ocorra entre 
12 de junho de 2021 (inclusive) e 12 de junho de 2022 (exclusive); e (v) 0,50% 
(cinquenta centésimos por cento) flat, caso o resgate antecipado ocorra entre 12 de 
junho de 2022 (inclusive) e a Data de Vencimento (exclusive). O prêmio referido acima 
não será devido caso o resgate antecipado facultativo seja realizado em decorrência de 
majoração ou cancelamento de isenção ou de imunidade tributária que venha a ocorrer 
com relação aos certificados de recebíveis imobiliários lastreados nas Debêntures, 
desde que tal resgate seja realizado no prazo de até 90 (noventa) dias contados da data 
de tal majoração ou cancelamento, observado o disposto na Escritura de Emissão.

Restrição a circulação Não

Quantidade

(Unidades)

30.000

Valor nominal global

(Reais)

300.000.000,00

Saldo devedor em aberto 300.906.000,00

Identificação do valor 
mobiliário

Sexta Emissão

Data de emissão 10/05/2018

Data de vencimento 10/05/2024

Valor mobiliário Debêntures

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

Todas as deliberações a serem tomadas em assembleia geral de Debenturista 
dependerão de aprovação do Debenturista.

Outras características 
relevantes

As Debêntures e o crédito imobiliário representado pelas Debêntures serão utilizados 
como lastro dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 288ª Série da 2ª Emissão da 
Cibrasec Companhia Brasileira de Securitização, a serem objeto de oferta pública com 
esforços restritos de distribuição, nos termos da Lei de Mercado de Valores Mobiliários, 
da Instrução CVM 476, da Instrução CVM 414 e das demais disposições legais e 
regulamentares aplicáveis. 

Para informações adicionais, incluindo hipóteses de vencimento antecipado das 
Debêntures, veja item 18.12 deste Formulário de Referência.
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Possibilidade resgate Sim

Conversibilidade Não

Hipótese e cálculo do valor de 
resgate

Resgate Antecipado Facultativo: Sujeito ao atendimento das condições previstas na 
Escritura de Emissão, a Companhia poderá, a seu exclusivo critério, realizar, a qualquer 
tempo a partir, inclusive, de 10 de maio de 2020, e com aviso prévio aos Debenturistas, 
ao Agente Fiduciário, ao Escriturador Mandatário, ao Banco Liquidante e à CETIP, de 5 
(cinco) Dias Úteis da data do Evento, o resgate antecipado da totalidade (sendo vedado 
o resgate parcial) das Debêntures, com o consequente cancelamento de tais 
Debêntures, mediante o pagamento aos Debenturistas do saldo devedor do Valor 
Nominal Unitário das Debêntures, acrescido da Remuneração, calculada pro rata 
temporis desde a Primeira Data de Integralização ou a data de pagamento de 
Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a Data do Resgate 
Antecipado, acrescido de prêmio, calculado da seguinte forma: (i) se a Data do Resgate 
Antecipado ocorrer entre, inclusive, 10 de maio de 2020 e 10 de maio de 2024: Prêmio 
= Px[(DC3/DC4)]xPU Sendo que: P = 0,80% (oitenta centésimos por cento); DC3 = 
número de dias entre a Data de Vencimento e a Data do Resgate Antecipado, sendo "n" 
um número inteiro; DC4 = 1.461 (um mil quatrocentos e sessenta e um) dias; e PU = 
saldo devedor do Valor Nominal Unitário das Debêntures, acrescido da Remuneração, 
calculada pro rata temporis desde a Primeira Data de Integralização ou a data de 
pagamento de Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a Data do 
Resgate Antecipado. Outras Hipóteses de resgate das Debêntures: veja item 18.12 
deste Formulário de Referência.

Pessoas Jurídicas

(Unidades)

0

Pessoas Físicas

(Unidades)

0

Descrição da restrição As debêntures só poderão ser negociadas entre investidores qualificados, nos termos 
da Instrução CVM 476.

Investidores Institucionais

(Unidades)

11

Restrição a circulação Sim

Saldo devedor em aberto 300.000.000,00

Valor nominal global

(Reais)

300.000.000,00
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Outras características 
relevantes

Agente fiduciário: Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Hipóteses de vencimento antecipado das Debêntures: veja item 18.12 deste Formulário 
de Referência.

Quantidade de Investidores Pessoa Física, Pessoa Jurídica e Institucionais:	Na data 
deste Formulário de Referência a emissão ainda não havia sido liquidada.

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

As alterações relativas às características das Debêntures, conforme venham a ser 
propostas pela Companhia, que impliquem em alteração: (a) das disposições da 
Cláusula 9.10 da Escritura de Emissão; (b) de qualquer dos quóruns previstos na 
Escritura de Emissão; (c) da Remuneração, exceto pelo disposto na Cláusula 6.14.2 da 
Escritura de Emissão; (d) de quaisquer datas de pagamento de quaisquer valores 
previstos na Escritura de Emissão; (e) do prazo de vigência das Debêntures; (f) da 
espécie das Debêntures; (g) da criação de evento de repactuação; (h) das disposições 
relativas a resgate antecipado facultativo; (i) das disposições relativas a amortizações 
antecipadas facultativas; (j) das disposições relativas à Oferta Facultativa de Resgate 
Antecipado, conforme definido na Escritura de Emissão; ou (k) da redação de qualquer 
Evento de Inadimplemento dependerão da aprovação por Debenturistas que 
representem pelo menos 90% (noventa por cento) das Debêntures em Circulação. As 
demais alterações não previstas nos itens acima dependem de aprovação de 
Debenturistas que representem 2/3 (dois terços) das Debêntures em circulação.

Características dos valores 
mobiliários de dívida

i. Pagamento do Valor Nominal Unitário: sem prejuízo dos pagamentos em decorrência 
de resgate antecipado das Debêntures, de amortização antecipada das Debêntures 
e/ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos 
termos previstos na Escritura de Emissão, o Valor Nominal Unitário será amortizado em 
10 de maio de 2024.

ii. Remuneração: sobre o saldo devedor do Valor Nominal Unitário das Debêntures 
incidirão juros remuneratórios correspondentes a 107,25% (cento e sete inteiros e vinte 
e cinco centésimos por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI – 
Depósitos Interfinanceiros de um dia, "over extra-grupo", expressas na forma percentual 
ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculadas e divulgadas 
diariamente pela B3, no informativo diário disponível em sua página na Internet 
(http://www.cetip.com.br). Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de resgate 
antecipado das Debêntures, de amortização antecipada das Debêntures e/ou de 
vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos 
previstos na Escritura de Emissão, a Remuneração será paga semestralmente a partir 
da Data de Emissão, no dia 10 dos meses de novembro e maio de cada ano, ocorrendo 
o primeiro pagamento em 10 de novembro de 2018 e o último, na Data de Vencimento. 
A Remuneração será calculada de acordo com a fórmula prevista na Escritura de 
Emissão.

iii. Garantia e, se real, descrição do bem objeto: Não há garantia real.

iv. Na ausência de garantia, se o crédito é quirografário ou subordinado: Crédito 
quirografário.
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18.6 - Mercados brasileiros em que valores mobiliários são admitidos à negociação

 

As ações ordinárias de emissão da Companhia são admitidas à negociação na B3 S.A. – Brasil, 
Bolsa, Balcão, no segmento especial do mercado de ações Nível 2 de Governança Corporativa. 

As Debêntures da terceira e sexta emissão da Companhia são admitidas à negociação no MDA – 
Módulo de Distribuição de Ativos e no Módulo CETIP21 – Títulos e Valores Mobiliários. 
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18.7 - Informação sobre classe e espécie de valor mobiliário admitida à negociação em
mercados estrangeiros

 

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui valores mobiliários admitidos à 
negociação em mercados estrangeiros. 
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Não aplicável, uma vez que a Companhia não possuía títulos emitidos no exterior nos últimos três exercícios sociais.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

18.8 - Títulos emitidos no exterior
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18.9 - Ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por terceiros, incluindo controladores e

sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários do emissor
 

2018 

Sexta emissão para distribuição pública primária de  debêntures  

Em 10 de maio de 2018, a Companhia realizou a emissão de 30.000 (trinta mil) debêntures simples, 
não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, com valor nominal unitário de 
R$ 10.000,00 (dez mil reais), totalizando o montante de R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de 
reais). 

Para mais informações sobre a sexta emissão de debêntures, vide item 18.5 deste Formulário de 
Referência. 

 

2017 

Em 2017 não houve ofertas públicas de distribuição efetuadas pela Companhia ou por terceiros, 
incluindo controladores e sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários da 
Companhia. 

 

2016 

Em 2016 não houve ofertas públicas de distribuição efetuadas pela Companhia ou por terceiros, 
incluindo controladores e sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários da 
Companhia. 

 

2015 

Em 2015 não houve ofertas públicas de distribuição efetuadas pela Companhia ou por terceiros, 
incluindo controladores e sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários da 
Companhia. 
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18.10 - Destinação de recursos de ofertas públicas de distribuição e eventuais desvios

 

Nos últimos três exercícios sociais a Companhia realizou uma oferta pública de distribuição, cuja 
destinações de recursos seguem detalhadas abaixo. 

(a) como os recursos resultantes da oferta foram ut ilizados 

Sexta emissão para distribuição pública primária de  debêntures 

Em 10 de maio de 2018, a Companhia realizou a sexta emissão para distribuição pública primária 
de debêntures, no valor total de R$300,0 milhões. Foram emitidas 30.000 debêntures simples não 
conversíveis em ações, do tipo escritural e da forma nominativa, da espécie quirografária, em série 
única, para distribuição pública com esforços restritos, em regime de garantia firme, com valor 
nominal unitário de R$10 mil. 

Os recursos da emissão serão integralmente utilizados para o pagamento de despesas gerais e 
dívidas de curto e longo prazo e/ou reforço no capital de giro da Companhia e/ou de suas 
Controladas. 

Para maiores informações, veja o item 10.1(f) deste Formulário de Referência. 

 (b) se houve desvios relevantes entre a aplicação efetiva dos recursos e as propostas de 
aplicação divulgadas nos prospectos da respectiva d istribuição 

Não aplicável, tendo em vista que não houve desvios entre a aplicação efetiva dos recursos e a 
proposta de destinação de recursos descrita no Prospecto Definitivo e na Escritura de Emissão. 

 

(c) caso tenha havido desvios, as razões para tais desvios 

Não aplicável, tendo em vista que não houve desvios entre a aplicação efetiva dos recursos e a 
proposta de destinação de recursos descrita no Prospecto Definitivo e na Escritura de Emissão. 
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18.11 - Descrição das ofertas públicas de aquisição feitas pelo emissor relativas a ações de
emissão de terceiros

 

 

Não aplicável, uma vez que a Companhia não efetuou ofertas públicas de aquisição feitas pelo 
emissor relativas a ações de emissão de terceiros nos últimos três exercícios sociais. 
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18.12 - Outras infomações relevantes

 

Informações Adicionais ao item 18.1 

Direito a participação em oferta pública por aliena ção de controle 

A alienação do controle acionário da Companhia, tanto por meio de uma única operação como por 
meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob condição, suspensiva ou resolutiva, de 
que o adquirente do controle se obrigue a efetivar oferta pública de aquisição das demais ações 
dos outros acionistas da Companhia, observando as condições e os prazos previstos na legislação 
vigente no Regulamento do Nível 2 da B3 e no Estatuto Social da Companhia, de forma a lhes 
assegurar tratamento igualitário àquele dado ao acionista controlador alienante. 

A oferta pública acima referida também deverá ser realizada:(a) nos casos em que houver cessão 
onerosa de direitos de subscrição de ações e de outros títulos ou direito relativos a valores 
mobiliários conversíveis em ações, que venha a resultar na alienação do controle da Companhia; 
e (b) em caso de alienação indireta, ou seja, alienação do controle do(s) acionista(s) controlador(es) 
da Companhia, sendo que, nesse caso, o(s) controlador(es) alienante(s) ficará(ão) obrigado(s) a 
declarar à B3 o valor atribuído à Companhia em tal alienação e anexar documentação que 
comprove esse valor. 

Aquele que já detiver ações da Companhia e vier a adquirir o poder de controle acionário, em razão 
de contrato particular de compra de ações celebrado com o acionista controlador, envolvendo 
qualquer quantidade de ações, estará obrigado a: (a) efetivar a oferta pública; e (b) ressarcir os 
acionistas dos quais tenha comprado ações em bolsa de valores nos 6 (seis) meses anteriores à 
data da alienação do controle da Companhia, devendo pagar a estes a eventual diferença entre o 
preço pago ao acionista controlador alienante e o valor pago em bolsa de valores por ações da 
Companhia nesse mesmo período, devidamente atualizado até o momento do pagamento pelo 
IPCA. 

Na oferta pública de aquisição de ações a ser efetivada pelo acionista controlador ou pela 
Companhia para o cancelamento do registro de companhia aberta da Companhia, o preço mínimo 
a ser ofertado deverá corresponder ao valor econômico apurado em laudo de avaliação. 

 

Informações Adicionais ao item 18.5 

Outras Hipóteses de Amortização Antecipada e Resgat e Antecipado das Debêntures da 
Sexta Emissão 

Amortização Antecipada Facultativa 

Sujeito ao atendimento das condições previstas na Escritura de Emissão, a Companhia poderá, a 
seu exclusivo critério e a qualquer tempo a partir, inclusive, de 10 de maio de 2020, e com aviso 
aos Debenturistas, ao Agente Fiduciário, ao Agente Escriturador, ao Banco Mandatário e à B3, com 
antecedência mínima de 5 dias úteis da respectiva data do evento, promover amortizações 
antecipadas sobre o saldo devedor do Valor Nominal Unitário da totalidade das Debêntures, 
mediante o pagamento aos Debenturistas de parcela do saldo devedor do Valor Nominal Unitário 
das Debêntures em circulação, a ser amortizado, limitado a 98% do saldo devedor do Valor Nominal 
Unitário das Debêntures em circulação, acrescido (i) da Remuneração, calculada pro rata temporis 
desde a Data de Emissão ou da data de pagamento de Remuneração imediatamente anterior, 
conforme o caso, até a data do efetivo pagamento da amortização antecipada; e (ii) de prêmio, 
calculado da seguinte forma: 
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(i) se a Data da Amortização Antecipada ocorrer entre, inclusive, 10 de maio de 2020 e 10 de 
maio de 2024: 

Prêmio = Px[ (DC3/DC4)]xPU  

Sendo que: 

P = 0,80% (oitenta centésimos por cento); 

 

DC3 = número de dias entre a Data de Vencimento e a Data da Amortização Antecipada, 
sendo "n" um número inteiro; 

DC4 = 1.461 (um mil quatrocentos e sessenta e um) dias; e 

PU = parcela do saldo devedor do Valor Nominal Unitário das Debêntures em circulação, 
acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Data de Emissão ou a data 
de pagamento de Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a Data da 
Amortização Antecipada. 

Oferta Facultativa de Resgate Antecipado 

A Companhia poderá, a seu exclusivo critério, realizar, a qualquer tempo, oferta facultativa de 
resgate antecipado, total ou parcial, das Debêntures em circulação, com o consequente 
cancelamento de tais Debêntures, que será endereçada a todos os Debenturistas, sem distinção, 
assegurada a igualdade de condições a todos os Debenturistas para aceitar o resgate antecipado 
das Debêntures de que forem titulares, de acordo com os termos e condições previstos na Escritura 
de Emissão. O valor a ser pago em relação a cada uma das Debêntures indicadas por seus 
respectivos titulares em adesão à Oferta Facultativa de Resgate Antecipado será equivalente ao 
saldo devedor do Valor Nominal Unitário, acrescido (a) da Remuneração, calculada pro rata 
temporis desde a Primeira Data de Integralização ou a data de pagamento de Remuneração 
imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento; e (b) se for o caso, de 
prêmio de resgate antecipado a ser oferecido aos Debenturistas, a exclusivo critério da Companhia, 
o qual não poderá ser negativo. 

Aquisição Facultativa 

A Companhia poderá, a qualquer tempo, adquirir Debêntures em circulação, observado o disposto 
no artigo 55, parágrafo 3º, da Lei das Sociedades por Ações, no artigo 13 da Instrução CVM 476 e 
na regulamentação aplicável da CVM. As Debêntures adquiridas pela Companhia poderão, a 
critério da Companhia, ser canceladas, permanecer em tesouraria ou ser novamente colocadas no 
mercado. As Debêntures adquiridas pela Companhia para permanência em tesouraria por meio de 
aquisição facultativa, se e quando recolocadas no mercado, farão jus à mesma Remuneração 
aplicável às demais Debêntures. 

Hipóteses de Vencimento Antecipado das Debêntures d a Sexta Emissão 

Ocorrendo qualquer dos Eventos de Inadimplemento previstos na Cláusula 6.26.1 da Escritura de 
Emissão, as obrigações decorrentes das Debêntures tornar-se-ão automaticamente vencidas, 
independentemente de aviso ou notificação, judicial ou extrajudicial. 

Ocorrendo qualquer dos Eventos de Inadimplemento previstos na Cláusula 6.26.2 da Escritura de 
Emissão, o Agente Fiduciário deverá, inclusive para fins do disposto nas Cláusulas 8.6 e 8.6.1 da 
Escritura de Emissão, convocar, no prazo máximo de 5 (cinco) Dias Úteis contados da data em que 
constatar sua ocorrência, assembleia geral de Debenturistas, a se realizar no prazo mínimo previsto 
em lei. Se, na referida assembleia geral de Debenturistas, Debenturistas representando, no mínimo, 
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2/3 (dois terços) das Debêntures em circulação, decidirem por não considerar o vencimento 
antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, o Agente Fiduciário não deverá declarar 
o vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures; caso contrário, ou em caso 
de não instalação, em segunda convocação, da referida assembleia geral de Debenturistas, o 
Agente Fiduciário deverá, imediatamente, declarar o vencimento antecipado das obrigações 
decorrentes das Debêntures. 

Na ocorrência do vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, o Agente 
Fiduciário deverá imediatamente comunicar a B3 e a Companhia deverá resgatar antecipadamente 
a totalidade das Debêntures mediante o pagamento do saldo devedor do Valor Nominal Unitário 
das Debêntures, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Primeira Data de 
Integralização ou a data de pagamento de Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, 
até a data do efetivo pagamento, sem prejuízo do pagamento dos Encargos Moratórios, quando for 
o caso, e de quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Companhia nos termos da 
Escritura de Emissão, no prazo de até 7 (sete) Dias Úteis contados da data da declaração do 
vencimento antecipado, sob pena de, em não o fazendo, ficar obrigada, ainda, ao pagamento dos 
Encargos Moratórios, sendo que referido pagamento deverá ser realizado fora do âmbito da B3. 

Para informações adicionais, favor verificar os termos e condições das debêntures, os quais estão 
detalhadamente descritos no Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura de 
Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, 
da Sexta Emissão da Companhia, o qual pode ser acessado nos endereços eletrônicos: (i) da CVM 
(www.cvm.gov.br); e (ii) da Oliveira Trust (www.oliveiratrust.com.br). 

 

Quarta Emissão de Debêntures – Colocação Privada  (continuação) 
 
Amortização Antecipada Facultativa 
 
Sujeito ao atendimento das condições previstas na Escritura de Emissão, a Companhia poderá, a 
seu exclusivo critério, realizar, a qualquer tempo a partir, inclusive, de 15 de dezembro de 2017, e 
com aviso prévio ao Debenturista e ao Escriturador, de 10 (dez) Dias Úteis da data do evento, 
amortizações antecipadas do saldo devedor do Valor Nominal Unitário da totalidade das 
Debêntures, mediante o pagamento de parcela do saldo devedor do Valor Nominal Unitário das 
Debêntures a ser amortizada, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a 
Data de Integralização ou a Data de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, 
conforme o caso, até a data do efetivo pagamento, acrescido de prêmio, incidente sobre o valor da 
amortização antecipada (sendo que, para os fins de cálculo do prêmio, o valor da amortização 
antecipada significa a parcela do saldo devedor do Valor Nominal Unitário das Debêntures a ser 
amortizada, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Data de Integralização 
ou a Data de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do 
efetivo pagamento), correspondente a: (i) 3,00% (três por cento) flat, caso a amortização antecipada 
ocorra entre 15 de dezembro de 2017 (inclusive) e 15 de dezembro de 2018 (exclusive); (ii) 2,00% 
(dois inteiros por cento) flat, caso a amortização antecipada ocorra entre 15 de dezembro de 2018 
(inclusive) e 15 de dezembro de 2019 (exclusive); (iii) 1,50% (um inteiro e cinquenta centésimos 
por cento) flat, caso a amortização antecipada ocorra entre 15 de dezembro de 2019 (inclusive) e 
15 de dezembro de 2020 (exclusive); (iv) 1,00% (um inteiro por cento) flat, caso a amortização 
antecipada ocorra entre 15 de dezembro de 2020 (inclusive) e 15 de dezembro de 2021 (exclusive); 
e (v) 0,50% (cinquenta centésimos por cento) flat, caso a amortização antecipada ocorra entre 15 
de dezembro de 2021 (inclusive) e a Data de Vencimento (exclusive). 
 
Aquisição Facultativa 
 
A Companhia não poderá adquirir Debêntures em Circulação 
 
Vencimento Antecipado  
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A Cláusula 8.23.1 da Escritura de Emissão estabelece os Eventos de Inadimplemento que 
acarretam o vencimento automático das obrigações decorrentes das Debêntures, 
independentemente de aviso ou notificação, judicial ou extrajudicial. 
 
Na ocorrência de qualquer dos Eventos de Inadimplemento previstos na Cláusula 8.23.2 da 
Escritura de Emissão, a Companhia deverá convocar, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados 
da data em que tomar conhecimento de sua ocorrência, uma assembleia geral de Debenturista. Se, 
na referida assembleia geral de Debenturista, o Debenturista decidir por não considerar o 
vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, não será declarado o 
vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures; caso contrário, ou em caso 
de não instalação da referida assembleia geral de Debenturista, será, imediatamente, declarado o 
vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures. 
 
Ocorrendo qualquer dos Eventos de Inadimplemento previstos na Cláusula 8.23.1 da Escritura de 
Emissão, a Companhia deverá convocar, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data em 
que tomar conhecimento de sua ocorrência, em assembleia geral de Debenturista. Se, na referida 
assembleia geral de Debenturista, o Debenturista decidir por considerar o vencimento antecipado 
das obrigações decorrentes das Debêntures, será declarado o vencimento antecipado das 
obrigações decorrentes das Debêntures; caso contrário, ou em caso de não instalação da referida 
assembleia geral de Debenturista não será declarado o vencimento antecipado das obrigações 
decorrentes das Debêntures. 
 
Uma vez declaradas antecipadamente vencidas as obrigações decorrentes das Debêntures, 
poderá o Debenturista exigir o imediato pagamento, pela Companhia, do saldo devedor do Valor 
Nominal Unitário das Debêntures, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde 
a Data de Integralização ou a Data de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, 
conforme o caso, até a data do efetivo pagamento, sem prejuízo, quando for o caso, dos Encargos 
Moratórios. 
 
Para informações adicionais, favor verificar os termos e condições das Debêntures, os quais estão 
detalhadamente descritos no Instrumento Particular de Escritura de Emissão Privada de 
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Quarta Emissão da Companhia, e 
aditamentos posteriores, os quais podem ser acessados na página de relações com investidores 
da Companhia (http://ri.multiplan.com.br/) e no endereço eletrônico da CVM (www.cvm.gov.br). 
 

Quinta Emissão de Debêntures – Colocação Privada  (continuação) 

Amortização Antecipada Facultativa 

Sujeito ao atendimento das condições previstas na Escritura de Emissão, a Companhia poderá, a 
seu exclusivo critério, realizar, a qualquer tempo a partir, inclusive, de 12 de junho de 2018, e com 
aviso prévio ao Debenturista e ao Escriturador, de 10 (dez) Dias Úteis da data do evento, 
amortizações antecipadas do saldo devedor do Valor Nominal Unitário da totalidade das 
Debêntures, mediante o pagamento de parcela do saldo devedor do Valor Nominal Unitário das 
Debêntures a ser amortizada, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a 
Data de Integralização ou a Data de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, 
conforme o caso, até a data do efetivo pagamento, acrescido de prêmio, incidente sobre o valor da 
amortização antecipada (sendo que, para os fins de cálculo do prêmio, o valor da amortização 
antecipada significa a parcela do saldo devedor do Valor Nominal Unitário das Debêntures a ser 
amortizada, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Data de Integralização 
ou a Data de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do 
efetivo pagamento), correspondente a: (i) 3,00% (três por cento) flat, caso a amortização antecipada 
ocorra entre 12 de junho de 2018 (inclusive) e 12 de junho de 2019 (exclusive); (ii) 2,00% (dois 
inteiros por cento) flat, caso a amortização antecipada ocorra entre 12 de junho de 2019 (inclusive) 
e 12 de junho de 2020 (exclusive); (iii) 1,50% (um inteiro e cinquenta centésimos por cento) flat, 
caso a amortização antecipada ocorra entre 12 de junho de 2020 (inclusive) e 12 de junho de 2021 
(exclusive); (iv) 1,00% (um inteiro por cento) flat, caso a amortização antecipada ocorra entre 12 de 
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junho de 2021 (inclusive) e 12 de junho de 2022 (exclusive); e (v) 0,50% (cinquenta centésimos por 
cento) flat, caso a amortização antecipada ocorra entre 12 de junho de 2022 (inclusive) e 12 de 
junho de 2023 (exclusive). 

Aquisição Facultativa 

A Companhia não poderá adquirir Debêntures em Circulação 

Vencimento Antecipado  

A Cláusula 8.23.1 da Escritura de Emissão estabelece os Eventos de Inadimplemento que 
acarretam o vencimento automático das obrigações decorrentes das Debêntures, 
independentemente de aviso ou notificação, judicial ou extrajudicial. 

Na ocorrência de qualquer dos Eventos de Inadimplemento previstos na Cláusula 8.23.2 da 
Escritura de Emissão, a Companhia deverá convocar, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados 
da data em que tomar conhecimento de sua ocorrência, uma assembleia geral de Debenturista. Se, 
na referida assembleia geral de Debenturista, o Debenturista decidir por não considerar o 
vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, não será declarado o 
vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures; caso contrário, ou em caso 
de não instalação da referida assembleia geral de Debenturista, será, imediatamente, declarado o 
vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures. 

Ocorrendo qualquer dos Eventos de Inadimplemento previstos na Cláusula 8.23.1 da Escritura de 
Emissão, a Companhia deverá convocar, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data em 
que tomar conhecimento de sua ocorrência, em assembleia geral de Debenturista. Se, na referida 
assembleia geral de Debenturista, o Debenturista decidir por considerar o vencimento antecipado 
das obrigações decorrentes das Debêntures, será declarado o vencimento antecipado das 
obrigações decorrentes das Debêntures; caso contrário, ou em caso de não instalação da referida 
assembleia geral de Debenturista não será declarado o vencimento antecipado das obrigações 
decorrentes das Debêntures. 

Uma vez declaradas antecipadamente vencidas as obrigações decorrentes das Debêntures, 
poderá o Debenturista exigir o imediato pagamento, pela Companhia, do saldo devedor do Valor 
Nominal Unitário das Debêntures, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde 
a Data de Integralização ou a Data de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, 
conforme o caso, até a data do efetivo pagamento, sem prejuízo, quando for o caso, dos Encargos 
Moratórios. 

Para informações adicionais, favor verificar os termos e condições das Debêntures, os quais estão 
detalhadamente descritos no Instrumento Particular de Escritura de Emissão Privada de 
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Quinta Emissão da Companhia, o qual pode 
ser acessado na página de relações com investidores da Companhia (http://ri.multiplan.com.br/) e 
no endereço eletrônico da CVM (www.cvm.gov.br). 
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17/06/2015 17/06/2015 à 
16/06/2016

844.154.000,00 Ordinária 3.600.000 4,510000 870.000 44,74 R$ por Unidade 24,170000

- Data-base referente às reservas e lucros disponíveis para a operação de recompra: 31/12/2014.









- Objetivo da Companhia com as operações: O programa tem por objetivo aplicar recursos disponíveis da Companhia de forma a maximizar a geração de valor para os acionistas. As ações eventualmente adquiridas no âmbito do 
Programa de Recompra de Ações poderão ser utilizadas (a) para atender exercícios de opções nos termos dos programas de opção de compra de ações da Companhia; (b) para manutenção em tesouraria; (c) cancelamento; ou (d) 
posterior alienação; todos a critério da Diretoria da Companhia, nas ocasiões que esta julgar conveniente, observados os prazos e limites fixados no Programa de Recompra de Ações. Instituições financeiras para atuar como 
intermediárias das operações autorizadas: (a) Bradesco S/A Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, com endereço na Av. Paulista nº 1450, 7º andar, São Paulo, SP; (b) Credit Suisse Brasil S.A. CTVM, com endereço na R. 
Leopoldo Couto Magalhaes Jr. nº 700, 10º, 12º, 13º e 14º andares, São Paulo, SP; (c) Itaú Corretora de Valores S.A., com endereço na Av. Brigadeiro Faria Lima nº 3400, 10º andar, São Paulo, SP; (d) BTG Pactual Corretora de 
Títulos e Valores Mobiliários S.A., com endereço na Av. Brigadeiro Faria Lima nº 3477, 14º andar - parte, São Paulo, SP.

21/09/2016 22/09/2016 à 
22/03/2018

947.061.000,00 Ordinária 2.500.000 3,160000 1.126.000 69,68 R$ por Unidade 45,040000

- Data-base referente às reservas e lucros disponíveis para a operação de recompra: 31/12/2015. 



- Objetivo da Companhia com as operações: O Programa de Recompra de Ações tem por objetivo aplicar recursos disponíveis da Companhia de forma a maximizar a geração de valor para os acionistas. As negociações autorizadas 
no âmbito do Programa de Recompra de Ações poderão ser realizadas a critério da Diretoria da Companhia, nas ocasiões que esta julgar apropriado, observados os prazos e limites fixados no Programa de Recompra de Ações e 
demais limitações previstas nas normas aplicáveis, e incluem, sem limitação, (i) a aquisição de ações para (a) atender exercícios de opções nos termos dos programas de opção de compra de ações da Companhia; (b) manutenção 
em tesouraria; e/ou (c) posterior cancelamento ou alienação; e (ii) a alienação de ações eventualmente adquiridas no âmbito do Programa de Recompra de Ações, bem como daquelas atualmente mantidas em tesouraria 
remanescentes de programas de recompra anteriores. Instituições financeiras para atuar como intermediárias das operações autorizadas: (a) Bradesco S/A CTVM, com endereço na Av. Paulista nº 1450, 7º andar, São Paulo, SP; (b) 
Credit Suisse Brasil S.A. CTVM, com endereço na R. Leopoldo Couto Magalhaes Jr. nº 700, 10º, 12º, 13º e 14º andares, São Paulo, SP; (c) Itaú CV S.A., com endereço na Av. Brigadeiro Faria Lima nº 3400, 10º andar, São Paulo, 
SP; e (d) BTG Pactual CTVM S.A., com endereço na Av. Brigadeiro Faria Lima nº 3477, 14º andar - parte, São Paulo, SP.

19.1 - Informações sobre planos de recompra de ações do emissor

Data delib. Período 
recomp.

Reservas e lucros 
disp. (Reais) Espécie Classe Qtde. prevista 

(Unidades) % rel. circ.
Qtde. adquirida 
aprovadas 
(Unidades)

PMP Fator de cotação % adquirido

Outras caracter.
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Quantidade Inicial 5.430.474

Quantidade adquirida 2.917.200 15,08

Movimentação Quantidade (Unidades)
Preço médio ponderado de 
aquisição/alienação (Reais)

Espécie de ação Classe ação preferencial Descrição dos valores mobiliários Fator cotação

Ordinária

Quantidade alienada 1.819.314 16,70

Ações

Exercício social 31/12/2015

Quantidade alienada 2.746.281 16,03

Quantidade adquirida 120.000 19,26

Quantidade Inicial 6.528.360

Relação valores mobiliários em 
circulação

0,690000%

Quantidade final 3.902.079

Quantidade cancelada 0

Movimentação Quantidade (Unidades)
Preço médio ponderado de 
aquisição/alienação (Reais)

Espécie de ação Classe ação preferencial Descrição dos valores mobiliários Fator cotação

Ordinária

Ações

Exercício social 31/12/2016

Movimentação Quantidade (Unidades)
Preço médio ponderado de 
aquisição/alienação (Reais)

Quantidade Inicial 3.902.079

Espécie de ação Classe ação preferencial Descrição dos valores mobiliários Fator cotação

Ordinária

Quantidade adquirida 2.718.000 23,03

Quantidade final 3.024.183

Relação valores mobiliários em 
circulação

0,540000%

Quantidade alienada 3.595.896 19,20

Quantidade cancelada 0

Ações

Exercício social 31/12/2017

19.2 - Movimentação dos valores mobiliários mantidos em tesouraria
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Relação valores mobiliários em 
circulação

1,160000%

Quantidade cancelada 0

Quantidade final 6.528.360

19.2 - Movimentação dos valores mobiliários mantidos em tesouraria
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19.3 - Outras inf. relev. - recompra/tesouraria

 

Como consequência do desdobramento da totalidade das ações da Companhia aprovado na 
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20 de julho de 2018, na data da apresentação 
deste formulário de referência, o capital da Companhia era composto por 600.760.875 de ações, 
dividido em 565.185.834 de ações ordinárias e 35.575.041 de ações preferenciais, sendo que a 
Companhia possuía 4.863.783 ações mantidas em tesouraria, o que representa 1,81% em 
relação ao total de ações em circulação. 

 

Informações adicionais ao item 19.2 deste Formulári o de Referência 

O item 19.2 foi ajustado para contemplar o desdobramento da totalidade das ações da 
Companhia aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20 de julho de 2018. Foi 
aprovado o desdobramento das ações na proporção de 1:3 (um para três), sem alteração do valor 
do capital social, pelo qual cada ação da Companhia existente foi desdobrada em 3 (três) ações. 
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Principais características e locais de consulta

A política de negociação de valores mobiliários da Companhia foi aprovada em reunião do Conselho de Administração da Companhia 
realizada em 29 de março de 2007, e posteriormente aditada nas reuniões do Conselho de Administração da Companhia realizadas em 
12 de agosto de 2008 e 10 de novembro de 2016. A política visa consolidar as regras e procedimentos que devem ser observados pelas 
pessoas abrangidas para assegurar a observância de práticas de boa conduta na negociação de valores mobiliários. Todas as pessoas 
sujeitas aos deveres e obrigações previstos na política deverão pautar a sua conduta com relação aos assuntos da Companhia conforme 
os valores da boa-fé, lealdade e veracidade, e estarão cientes de que a informação transparente, precisa e oportuna, divulgada de 
maneira uniforme e equitativa ao mercado, constitui o principal instrumento à disposição do público investidor para garantir decisões de 
investimento plenamente informadas e ainda de que não poderão negociar seus valores mobiliários nos períodos em que haja 
impedimento à negociação de valores mobiliários, por determinação do Diretor de Relações com Investidores.

Além de regular os períodos de vedação à negociação, a Política estabelece regras acerca de: (i) comunicação sobre negociações de 
administradores, acionistas controladores e com ações da própria emissão; (ii) comunicação sobre negociações relevantes; e (iii) planos 
individuais de investimento.

A política de negociação de valores mobiliários da Companhia pode ser acessada nos seguintes endereços: (i) sede da Companhia: na 
Cidade do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 4.200, bloco 2, sala 501, CEP 22640-102; e (ii) 
internet: website da Companhia (ri.multiplan.com.br); website da CVM (www.cvm.gov.br) e website da B3 (www.bmfbovespa.com.br).

Cargo e/ou função Os (i) acionistas controladores, administradores e conselheiros fiscais da Companhia, bem como 
qualquer membro de órgão com funções técnicas ou consultivas criado por disposição estatutária; 
(ii) colaboradores com acesso a informação privilegiada; (iii) qualquer pessoa que, em virtude de 
seu cargo, função ou posição na Controladora ou nas Controladas, tenha conhecimento de 
informação privilegiada sobre a Companhia; (iv) qualquer acionista da Companhia que tenha um 
administrador ou empregado ocupando cargo na administração ou no Conselho Fiscal da 
Companhia ou de sociedades controladas, ou exercendo qualquer outra função na Companhia ou 
em sociedades controladas que lhe dê acesso a informação privilegiada; e, ainda, (v) qualquer 
pessoa que venha a firmar o termo de adesão à Política.

Data aprovação 29/03/2007

Órgão responsável pela aprovação Conselho de Administração

20.1 - Informações sobre a política de negociação de valores mobiliários
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Períodos de vedação e descrição 
dos procedimentos de fiscalização

As pessoas vinculadas não poderão negociar seus valores mobiliários nos períodos em que haja 
impedimento à negociação de valores mobiliários, por determinação do Diretor de Relações com 
Investidores.

O Diretor de Relações com Investidores não está obrigado a informar os motivos da determinação 
do período de impedimento à negociação dos valores mobiliários, e as pessoas acima 
mencionadas deverão manter esta determinação em sigilo.

Independentemente de determinação do Diretor de Relações com Investidores, é vedada a 
negociação de valores mobiliários pelas pessoas acima mencionadas que possam ter 
conhecimento de informação privilegiada sobre a Companhia até que esta o divulgue ao mercado 
na forma de ato ou fato relevante, nos seguintes casos: (i) quando ocorrer qualquer ato ou fato 
relevante nos negócios da Companhia; (ii) (a) quando estiver em curso aquisição ou alienação de 
valores mobiliários pela própria Companhia, suas Controladas ou outra sociedade sob controle 
comum, ou (b) quando houver sido outorgada opção ou mandato para este fim, exclusivamente 
nas datas ou períodos em que a própria Companhia negocie ou informe a qualquer entidade do 
mercado que negociará com valores mobiliários de sua própria emissão; (iii) quando existir a 
intenção de promover incorporação, cisão total ou parcial, fusão, transformação ou reorganização 
societária da Companhia; (iv) no período de 15 (quinze) dias que anteceder a divulgação: (a) das 
Informações Trimestrais (ITR) da Companhia; e (b) das Demonstrações Financeiras 
Padronizadas (DFP) da Companhia.

O Conselho de Administração não poderá deliberar a aquisição ou a alienação de ações de 
emissão da própria Companhia, incluindo valores mobiliários referenciados em tais ações, 
enquanto não forem divulgadas ao público, por meio da publicação de ato ou fato relevante, 
informações relativas à: (i) celebração de qualquer acordo ou contrato visando à transferência do 
controle acionário da Companhia; (ii) outorga de opção ou mandato para o fim de transferência do 
controle acionário da Companhia; ou (iii) existência de intenção de se promover incorporação, 
cisão total ou parcial, fusão, transformação ou reorganização societária que envolva a 
Companhia.

Caso, após a aprovação de programa de recompra, ocorra fato que se enquadre em qualquer das 
três hipóteses acima, a Companhia suspenderá imediatamente as operações com ações de sua 
própria emissão, incluindo valores mobiliários referenciados em tais ações, até a divulgação do 
respectivo ato ou fato relevante.

Sem prejuízo das sanções cabíveis nos termos da legislação vigente, a serem aplicadas pelas 
autoridades competentes, em caso de violação dos termos e procedimentos estabelecidos na 
política de negociação de valores mobiliários de emissão da Companhia, caberá ao Conselho de 
Administração tomar as medidas disciplinares que forem cabíveis no âmbito interno da 
Companhia, inclusive a destituição do cargo ou demissão do infrator nas hipóteses de violação 
grave.

Caso a medida cabível seja de competência legal ou estatutária da assembleia geral, deverá o 
Conselho de Administração convocá-la para deliberar sobre o tema.

20.1 - Informações sobre a política de negociação de valores mobiliários
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20.2 - Outras informações relevantes

 

Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação a este item 20. 
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21.1 - Descrição das normas, regimentos ou procedimentos internos relativos à divulgação
de informações

 

O ato ou fato relevante da Companhia deverá ser divulgado por meio (i) de portal de notícias com 
página na rede mundial de computadores, que disponibilize, em seção disponível para acesso 
gratuito, a informação em sua integralidade, e (ii) da disponibilização da respectiva informação, em 
teor no mínimo idêntico àquele remetido à CVM e às entidades do mercado, na rede mundial de 
computadores (internet), no endereço http://ri.multiplan.com.br. Facultativamente, poderá o Diretor 
Responsável determinar a publicação adicional do ato ou fato relevante por meio de publicação nos 
jornais de grande circulação utilizados habitualmente pela Companhia, podendo ser feita de forma 
resumida, com a indicação de que a informação completa poderá ser acessada no endereço 
eletrônico http://ri.multiplan.com.br/. 

A informação deverá ser apresentada de forma clara e precisa, em linguagem objetiva e acessível 
ao público investidor. Sempre que for utilizado algum conceito técnico que, a critério do Diretor 
Responsável designado, seja considerado como de maior complexidade, uma explicação sobre o 
seu significado deverá constar da informação divulgada.  

Na hipótese de veiculação de ato ou fato 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, deverá o Diretor Responsável designado divulgar 
simultaneamente a respectiva informação ao mercado. 

O Controlador, os administradores e os conselheiros fiscais, se e quando tal órgão estiver instalado, 
bem como qualquer funcionário que venha a ter acesso a informações sobre ato ou fato relevante, 
que tenham firmado o termo de adesão, serão responsáveis por comunicar ao Diretor Responsável 
designado todo e qualquer ato ou fato relevante de que tenham conhecimento e que saibam não 
ter ainda chegado ao conhecimento do Diretor Responsável designado, assim como deverão 
verificar se o Diretor Responsável designado tomou as providências prescritas neste documento 
em relação à divulgação da respectiva informação. A comunicação ao Diretor Responsável 
designado, deverá ser feita por meio de correio eletrônico, para o endereço ri@multiplan.com.br. 

Caso as pessoas vinculadas verificarem a omissão do Diretor Responsável designado no 
cumprimento de seu dever de comunicação e divulgação, e não tenha sido deliberada a 
manutenção do sigilo sobre o ato ou fato relevante, tais pessoas deverão comunicar imediatamente 
o ato ou fato relevante diretamente à CVM para se eximirem de responsabilidade imposta pela 
regulamentação aplicável em caso de sua não divulgação. 

Sempre que a CVM ou as entidades do mercado exigirem do Diretor Responsável designado 
esclarecimentos adicionais à comunicação e à divulgação de ato ou fato relevante, ou caso ocorra 
oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada dos valores mobiliários de emissão 
da Companhia ou a eles referenciados, deverá o Diretor Responsável designado inquirir as pessoas 
com acesso a atos ou fatos relevantes, com o objetivo de averiguar se estas têm conhecimento de 
informações que devam ser divulgadas ao mercado. 

Os integrantes dos órgãos de administração da Companhia e os demais funcionários inquiridos, 
deverão responder à solicitação do Diretor Responsável designado imediatamente. Caso não 
tenham condições de se encontrar pessoalmente ou de falar por telefone com o Diretor 
Responsável designado ainda no mesmo dia em que este tiver tido conhecimento da respectiva 
exigência da CVM ou das entidades do mercado, os administradores ou os funcionários em questão 
deverão enviar correio eletrônico contendo as informações pertinentes para o endereço 
ri@multiplan.com.br. 

A divulgação de Ato ou Fato Relevante deverá ser feita, como regra, simultaneamente à CVM e às 
entidades de mercado, antes do início ou após o encerramento dos negócios nas entidades do 
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21.1 - Descrição das normas, regimentos ou procedimentos internos relativos à divulgação
de informações

mercado. Quando os valores mobiliários de emissão da Companhia estiverem sendo negociados 
simultaneamente em entidades do mercado brasileiras e estrangeiras, a divulgação deverá ser 
feita, como regra, antes do início ou após o encerramento dos negócios em todos os países, 
prevalecendo, no caso de incompatibilidade, o horário de funcionamento do mercado brasileiro. 

Caso excepcionalmente seja imperativo que a divulgação de ato ou fato relevante ocorra durante o 
horário de negociação, o Diretor Responsável designado poderá, ao comunicar o ato ou fato 
relevante, solicitar, sempre simultaneamente às entidades do mercado brasileiras e estrangeiras, a 
suspensão da negociação dos valores mobiliários de emissão da Companhia ou a eles 
referenciados, pelo tempo necessário à adequada disseminação da respectiva informação. O 
Diretor Responsável designado deverá comprovar perante as entidades do mercado brasileiras que 
a suspensão de negociação solicitada também ocorreu nas entidades do mercado estrangeiras. 
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas

 

Para o propósito de preservação do sigilo, os Acionistas Controladores, os Administradores e os 
Conselheiros Fiscais, se e quando tal órgão estiver instalado, além dos demais empregados e 
agentes da Companhia deverão observar e zelar pela observância dos seguintes procedimentos, 
sem prejuízo da adoção de outras medidas que se mostrem apropriadas diante de cada situação 
concreta: 

(i) divulgar a informação confidencial estritamente àquelas pessoas que dela 
imprescindivelmente precisem tomar conhecimento; 

(ii) não discutir a informação confidencial na presença de terceiros que dela não tenham 
conhecimento, ainda que se possa esperar que referido terceiro não possa intuir o significado 
da conversa; 

(iii) não discutir a informação confidencial em conferências telefônicas nas quais não se possa 
ter certeza de quem efetivamente são as pessoas que podem dela participar;  

(iv) manter documentos de qualquer espécie referentes à informação confidencial, inclusive 
anotações pessoais manuscritas, em cofre, armário ou arquivo fechado, ao qual tenham 
acesso apenas pessoas autorizadas a conhecer a informação; 

(v) gerar documentos e arquivos eletrônicos referentes à informação confidencial sempre com 
proteção de sistemas de senha; 

(vi) circular internamente os documentos que contenham informação confidencial em envelopes 
lacrados, os quais deverão ser sempre entregues diretamente à pessoa do destinatário; 

(vii) não enviar documentos com informação confidencial por fac-símile, a não ser quando haja 
certeza de que apenas pessoa autorizada a tomar conhecimento da informação terá acesso 
ao aparelho receptor; e 

(viii) sem prejuízo da responsabilidade daquele que estiver transmitindo a informação confidencial, 
exigir de terceiro externo à Companhia que precise ter acesso à informação a assinatura de 
um termo de confidencialidade, no qual deve ser especificada a natureza da informação e 
constar a declaração de que o terceiro reconhece o seu caráter confidencial, 
comprometendo-se a não divulgá-la a qualquer outra pessoa e a não negociar com valores 
mobiliários de emissão da Companhia antes da divulgação da informação ao mercado. 

Cabe ao Diretor Responsável designado, verificar, diante da ocorrência de ato ou fato relevante, o 
adequado cumprimento da política de divulgação de ato ou fato relevante da Companhia, 
informando imediatamente qualquer irregularidade ao Conselho de Administração.  

A precisão e a adequação na forma de redação da informação divulgada ao mercado, será apurada 
pelo Diretor Responsável designado a partir da verificação das razões subjacentes aos pedidos de 
esclarecimentos adicionais por parte da CVM e das entidades do mercado. 

Na necessidade de divulgação de ato ou fato relevante mantido sob sigilo, ou da violação do sigilo 
de ato ou fato relevante previamente a sua divulgação ao mercado, deverá o Diretor Responsável 
designado realizar investigações e diligências internas na Companhia, inquirindo as pessoas 
envolvidas, que deverão sempre responder a suas solicitações de informações, com o propósito 

de verificar o motivo que provocou a eventual violação do sigilo da informação.  

As conclusões do Diretor Responsável designado deverão ser encaminhadas ao Conselho de 
Administração, para as providências cabíveis, acompanhadas de eventuais recomendações e 
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas

sugestões de alteração na política de divulgação de ato ou fato relevante da Companhia, que 
possam futuramente evitar a quebra do sigilo de informações confidenciais. 

Deverá o Diretor Responsável designado monitorar a negociação de valores mobiliários de emissão 
da Companhia ou a eles referenciados, adotando procedimentos para que lhe sejam informadas as 
negociações que ocorrerem em períodos que antecedem à divulgação ao mercado de ato ou fato 
relevante, com o propósito de identificar eventuais negociações vedadas pela legislação vigente 
por pessoas que tinham conhecimento de tal ato ou fato relevante, comunicando eventuais 
irregularidades ao Conselho de Administração e à CVM. 

Sem prejuízo das sanções cabíveis nos termos da legislação vigente, a serem aplicadas pelas 
autoridades competentes, em caso de violação dos termos e procedimentos estabelecidos na 
política de divulgação de ato ou fato relevante da Companhia, caberá ao Conselho de 
Administração tomar as medidas disciplinares que forem cabíveis no âmbito interno da Companhia, 
inclusive a destituição do cargo ou demissão do infrator nas hipóteses de violação grave. 

Caso a medida cabível seja de competência legal ou estatutária da assembleia geral, deverá o 
Conselho de Administração convocá-la para deliberar sobre o tema. 

A Companhia utiliza o Portal Valor Econômico (http://www.valor.com.br/valor-ri/fatos-relevantes) 
para disseminar informações sobre fatos relevantes, e eventualmente poderá utilizar o Diário Oficial 
do Estado do Rio de Janeiro e o Jornal Valor Econômico para publicação dos seus fatos relevantes 
de forma resumida com indicação dos endereços na rede mundial de computadores, onde a 
informação completa estará disponível. 

A íntegra da Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante está disponível nos seguintes 
endereços: (i) sede da Companhia: Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida 
das Américas, nº 4.200, bloco 2, sala 501, Barra da Tijuca; e (ii) meios eletrônicos: website da 
Companhia (http://ri.multiplan.com.br/); website da CVM (www.cvm.gov.br) e website da B3 
(www.bmfbovespa.com.br). 
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21.3 - Administradores responsáveis pela implementação, manutenção, avaliação e
fiscalização da política de divulgação de informações

 

O administrador responsável pela implementação, manutenção, avaliação e fiscalização da política 
de divulgação de informações da Companhia é o Diretor de Relações com Investidores.  

Caso a Acionista Controladora, os Administradores e os Conselheiros Fiscais, se e quando tal órgão 
estiver instalado, bem como qualquer funcionário que venha a ter acesso a informações sobre Ato 
ou Fato Relevante, verificarem a omissão do Diretor de Relações com Investidores no cumprimento 
de seu dever de comunicação e divulgação, e não tenha sido deliberada a manutenção do sigilo 
sobre o Ato ou Fato Relevante, tais pessoas deverão comunicar imediatamente o Ato ou Fato 
Relevante diretamente à CVM para se eximirem de responsabilidade imposta pela regulamentação 
aplicável em caso de sua não divulgação. 
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21.4 - Outras informações relevantes

 

Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação a este item 21. 
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