São Paulo, 18 de março de 2020.

DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS TECNISA S.A. – 4T19 E 2019.
Vendas Líquidas, parte TECNISA, totalizaram R$ 164 milhões no 4T19, aumento de 67% em
relação ao 4T18. Geração de Caixa Total Ajustada soma R$ 66 milhões no trimestre. A TECNISA
encerrou 2019 com uma posição consolidada de caixa de R$ 380 milhões, que é superior ao
Endividamento Total, de R$ 348 milhões, resultando em um Caixa Líquido de R$ 31 milhões.
A TECNISA S.A. (B3: TCSA3), uma das maiores incorporadoras de empreendimentos residenciais do Brasil, que
trabalha de forma integrada (incorporação, construção e intermediação de vendas), divulga hoje os resultados do
quarto trimestre de 2019 (4T19) e do ano de 2019, apresentado conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil,
em Reais (R$), de acordo com a legislação societária.

DESTAQUES
No 4T19 foi realizado o Lançamento do projeto Houx Pinheiros, em São Paulo, com um VGV total de R$ 84
milhões, sendo R$ 17 milhões a parte TECNISA, com 100% das unidades comercializadas no lançamento. Em
2019 foram lançados 4 empreendimentos, totalizando um VGV de R$ 344 milhões, dos quais R$ 69 milhões
parte TECNISA, com em média 81% das unidades comercializadas até o mês de dezembro, o que demonstra o
reaquecimento na demanda por imóveis na cidade de São Paulo.
As Vendas Brutas, parcela TECNISA, somaram R$ 175 milhões no trimestre, aumento de 44% em relação ao
4T18. No acumulado do ano, as Vendas Brutas totalizaram R$ 528 milhões, um aumento de 10% em relação a
2018. A Venda Sobre Oferta (“VSO”) Bruta, atingiu 30% no 4T19 e 58% no ano, velocidade considerável, dado
que 87% das vendas do trimestre foram de unidades concluídas.
Os Distratos no período somaram R$ 11 milhões, redução de 54% em relação ao 4T18. Como resultado, a
Provisão para Distratos encerrou o 4T19 próximo de R$ 88 milhões, queda de 52% em relação ao 4T18. No
acumulado do ano, os Distratos somaram R$ 65 milhões, representando queda de 69% em relação a 2018,
reflexo do fortalecimento da relação de compra e venda de imóveis promovida pela “Lei de Distratos” (Lei nº
13.786/2018) que entrou em vigor no final de 2018, bem como da melhoria das condições de oferta de crédito
imobiliário.
As Vendas Líquidas, parte TECNISA e líquidas de distratos, totalizaram R$ 164 milhões no trimestre, aumento
de 67% em relação aos R$ 98 milhões registrados no 4T18. No acumulado do ano, as vendas totalizaram R$ 463
milhões, parte TECNISA, aumento de 69% em comparação ao período anterior.
A Companhia adquiriu, no 4T19, um terreno localizado na cidade de São Paulo-SP, no bairro da Mooca, com
um VGV potencial de R$ 108 milhões, 100% TECNISA. Com isso, a Carteira de Terrenos da Companhia encerrou
o exercício de 2019 com um VGV potencial de R$ 4.096 milhões.
Como evento subsequente, entre janeiro e fevereiro de 2020 foram adquiridas 5 novas áreas na cidade de São
Paulo, vinculadas a compromissos de compra e venda ou contratos de opção, que se encontram em processo
de diligência ou em cláusulas resolutivas. Juntas, essas áreas consolidam um VGV potencial aproximado de R$
571 milhões, parte TECNISA.
A Receita Líquida atingiu R$ 124 milhões no 4T19, crescimento de 61% em relação ao 4T18. No acumulado do
ano, a Receita Líquida totalizou R$ 358 milhões, crescimento de 114% em relação a 2018. O crescimento
observado é resultado [i] do crescimento das vendas contratadas, reflexo da redução dos distratos; bem como

[ii] da alienação de 2 terrenos não estratégicos, um no 1T19 e outro no 4T19, respectivamente, pelo montante
de R$ 60 milhões e R$ 33 milhões.
A Companhia manteve o controle sobre as Despesas Gerais e Administrativas, que fecharam o 4T19 em R$ 17
milhões. Apesar do crescimento de 10% em relação a 4T18, ressalta-se que o número inclui a contabilização de
uma provisão de R$ 2 milhões referente ao Plano de Incentivo de Longo Prazo (ILP), programa que visa a
retenção de talentos da Companhia, em um momento de aquecimento do mercado de incorporação
imobiliária. Desconsiderando esta provisão, houve redução nominal de 1% nas despesas administrativas, o que
evidencia o compromisso da administração com a eficiência operacional e com a austeridade nos gastos. No
acumulado do ano, as Despesas Gerais e Administrativas, excluídos os efeitos do ILP, totalizaram R$ 57 milhões,
redução nominal de 6% em relação a 2018.
A melhora do Resultado Financeiro do 4T19 em relação ao 4T18 é consequência, principalmente, do processo
de desalavancagem da Companhia. Como resultado do aumento de capital e da geração de caixa do exercício,
a Companhia reduziu seu endividamento líquido em R$ 556 milhões, alongou o vencimento de suas obrigações
e reduziu em, aproximadamente, 3 pontos percentuais seu custo de dívida, para 9% ao ano em 31 de dezembro
de 2019 (ou para 8% ao ano em 29 de fevereiro de 2020).
Com a melhoria da estrutura de capital, a Companhia voltou a ofertar financiamento direto aos clientes (a taxas
que oscilam de 8% a.a. a 12% a.a., acrescidos de IPCA e com garantia do próprio imóvel), com a manutenção
dos recebíveis na carteira, como alternativa para melhorar a rentabilidade. Ao final de 2019, a Carteira de
Recebíveis de Obras Concluídas totalizava R$ 135 milhões, sendo R$ 103 milhões em financiamento direto aos
clientes (tabela direta, ou “Recebíveis Performados”), representando crescimento de 68% em relação ao 4T18.
A TECNISA encerrou o 4T19 com prejuízo de R$ 60 milhões, que se compara a uma perda de R$ 64 milhões no
4T18. O desempenho do período ainda está impactado pelo baixo volume de lançamentos nos últimos anos,
que prejudica a diluição de custos fixos; bem como pela existência de eventos não recorrentes, tais como a [i]
provisão para remensuração do estoque do empreendimento Taguá Life Center, localizado em Taguatinga-DF,
no valor de R$ 13 milhões; [ii] pela necessidade de pagamento de indenizações à clientes no valor de R$ 10
milhões devido a contingências cíveis; [iii] bem como pela provisão para perda com parceiros de negócios no
valor de R$ 10 milhões. No ano, o resultado foi de prejuízo de R$ 258 milhões, melhora de 7% em relação à
2018.
A TECNISA encerrou o 4T19 com uma posição consolidada de caixa (Disponibilidades e Aplicações Financeiras)
de R$ 380 milhões, volume 351% superior ao registrado no mesmo período do ano anterior e 4% inferior ao
registrado no 3T19. A posição consolidada de caixa da Companhia é superior ao Endividamento Total, de R$
348 milhões, resultando em um Caixa Líquido de R$ 31 milhões.
O bom desempenho de vendas beneficiou a Geração de Caixa, medida pela variação da dívida líquida, que
totalizou R$ 24 milhões no 4T19. Caso seja considerada [i] a redução de R$ 8 milhões da dívida líquida dos
projetos consolidados por equivalência patrimonial; [ii] o desembolso de R$ 10 milhões com a compra de
terrenos; bem como [iii] o crescimento de R$ 24 milhões na carteira de recebíveis performados, dado a
retomada da oferta financiamento direto aos clientes; a Geração de Caixa Total Ajustada resultaria em R$ 66
milhões.
A renovada estrutura de capital da Companhia a deixa bem posicionada para capturar a recuperação do setor
imobiliário de média e alta renda. Além disso, é importante destacar que os estoques de unidades concluídas,
de recebíveis e de terrenos constituem fontes adicionais de recursos, reforçando a solidez financeira da
Companhia.
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TECNISA EM NÚMEROS
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Patrimônio Líquido inclui participação de minoritários.
Geração de Caixa, medido pela variação da dívida líquida, ajustado em R$ 426.669 no 3T19 referente aos recursos líquidos recebidos no aumento de capital
aprovado em julho de 2019.
3 Considera, adicionalmente, os valores desembolsados para a aquisição de terrenos, bem como a variação da carteira de Recebíveis Performados.
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DADOS OPERACIONAIS
LANÇAMENTOS
No 4T19, a Companhia realizou o Lançamento do projeto Houx Pinheiros, na cidade de São Paulo, com um VGV de
R$ 84 milhões, sendo R$ 17 milhões a parte TECNISA, com 100% das unidades comercializadas no lançamento. No
acumulado do ano, foram lançados 4 empreendimentos, que totalizaram um VGV de R$ 344 milhões, dos quais R$
69 milhões referem-se à parcela TECNISA. Até 31 de dezembro 81% das unidades foram comercializadas, o que
reafirma a assertividade da Companhia na definição dos produtos.

VENDAS CONTRATADAS
As Vendas Contratadas Brutas, parcela TECNISA, somaram R$ 175 milhões no trimestre, aumento de 44% em
relação ao 4T18. No acumulado do ano, as Vendas Contratadas Brutas, parte Companhia, totalizaram R$ 528
milhões, um aumento de 10% em relação ao 2018. A velocidade de vendas bruta, medida pelo indicador Venda
Sobre Oferta (“VSO”)2 Bruta, atingiu 30% no 4T19, velocidade considerável, dado que 87% das vendas foram de
unidades concluídas.

VSO = Vendas Contratadas / (Estoque Inicial + Lançamentos no Período).

=

=

Em 28 de dezembro de 2018 entrou em vigor a lei nº 13.786, de 27 de dezembro de 2018 (“Lei dos Distratos”), que
disciplina a resolução do contrato por inadimplemento do adquirente de unidade imobiliária em regime de
incorporação e em parcelamento de solo urbano. Referida lei impõe penalidades pecuniárias para o adquirente
que der ensejo ao distrato ou à resolução do contrato, de modo a desestimular a desistência da aquisição e
fortalecer a relação de compra e venda de imóveis, o que acarreta a redução do risco de distrato
A principal novidade da Lei dos Distratos foi a definição do percentual de retenção de valores pelas incorporadoras,
em caso de desistência da compra pelo adquirente. Até então, o tema vinha sendo decidido pelos tribunais, que
aplicavam uma multa por desistência que variava entre 10% e 25% do preço pago. Com a nova lei, a retenção pode
atingir até 50% do valor pago, se o empreendimento tiver sido realizado com a adoção do patrimônio de afetação.
Aliado a melhoria das perspectivas para o setor imobiliário, os Distratos no 4T19 somaram R$ 11 milhões, uma
redução de 54% em relação ao 4T18. Como resultado, a Provisão para Distratos encerrou o 4T19 próximo de R$ 88
milhões, queda de 52% em relação ao 4T18. Cabe ressaltar que as unidades distratadas retornam para o estoque
para serem revendidas. No acumulado do ano, os Distratos somaram R$ 65 milhões, uma queda de 69% em relação
a 2018.
Dessa forma, as Vendas Contratadas Líquidas, parcela TECNISA e líquidas de distratos, totalizaram R$ 164 milhões
no 4T19, aumento de 67% em relação ao 4T18. No acumulado do ano, as Vendas Contratadas Líquidas somaram
R$ 463 milhões, que se compara a R$ 273 milhões em 2018.

Breakdown da Venda Contratada Líquida, parte TECNISA (R$ milhões)

A tabela a seguir descreve o perfil das Vendas Contratadas da TECNISA.

TECNISA VENDAS
A equipe própria de vendas da TECNISA, atualmente com 165 corretores, foi responsável por 72% das vendas
realizadas no trimestre. Além da economia gerada na corretagem em relação às vendas realizadas através de
imobiliárias terceiras, a equipe própria de vendas garante à Companhia uma melhor velocidade de vendas de
unidades em estoque, além de fornecer inteligência imobiliária para a antecipação de tendências de consumo e
uma melhor precificação dos produtos.

CARTEIRA DE TERRENOS (LAND BANK)
No 4T19, a Carteira de Terrenos da Companhia registrou um VGV potencial de R$ 4.096 milhões, parcela TECNISA.
Ao longo do trimestre, foi adquirido um terreno na cidade de São Paulo, no bairro da Mooca, com um VGV potencial
de R$ 108 milhões, sendo 100% TECNISA. Como evento subsequente, entre janeiro e fevereiro de 2020, outras 5
áreas foram adquiridas (com compromissos de compra e venda ou contratos de opção assinados), as quais,
encontram-se em processo de diligência ou em cláusulas resolutivas. Essas áreas somam um VGV potencial
adicional de R$ 571 milhões.
Em 31 de dezembro de 2020, R$ 2.131 milhões da Carteira de Terrenos, participação TECNISA, referiam-se a
terrenos do projeto Jardim das Perdizes, os quais estão bem alinhados à atual estratégia de atuação da Companhia.
A TECNISA buscará monetizar ativos localizados em regiões não estratégicas, sendo que os recursos gerados irão
reforçar a liquidez e a estrutura de capital da Companhia, bem como parte será reinvestido no crescimento da
operação paulista. A estratégia será priorizar terrenos para projetos residenciais, com ciclo operacional curto, em
bairros consolidados e com boa infraestrutura na Região Metropolitana de São Paulo, onde a Companhia acredita
ser mais factível tirar proveito de sua forte reputação e reconhecimento de marca.

Terminando o 4T19, 72% da Carteira de Terrenos, parcela TECNISA, foi adquirida em dinheiro, 16% através de
permutas puras e o restante em estruturas híbridas de dinheiro e permuta.

ESTOQUE A VALOR DE MERCADO
A TECNISA encerrou o 4T19 com R$ 612 milhões em Estoque a Valor de Mercado, dos quais R$ 413 milhões
referentes a participação TECNISA. Esse valor representa uma queda de 51% em relação ao 4T18 e uma queda de
27% em relação ao 3T19. O estoque de unidades concluídas representa 95% do total. Em 31 de dezembro de 2019,
R$ 108 milhões do Estoque a Valor de Mercado, participação TECNISA, referiam-se a unidades do projeto Jardim
das Perdizes.

A velocidade de realização dos estoques apresentou evolução acentuada em 2019, beneficiada pela melhora das
condições de crédito imobiliários e das perspectivas macroeconômicas. O gráfico abaixo detalha a velocidade de
realização dos estoques nos últimos períodos:

ENTREGA DE EMPREENDIMENTOS
A Companhia não entregou empreendimentos no 4T19. Cabe ressaltar que, em julho de 2019, foi entregue o último
projeto lançado antes de 2019, permitindo que a Companhia foque integralmente seus esforços de engenharia no
novo ciclo operacional. No acumulado do ano, foram concluídos 3 empreendimentos, totalizando R$ 175 milhões
em VGV TECNISA entregue.
Dado a retomada de lançamentos em 2019 e o ciclo de construção dos projetos, não ocorrerão entregas de
empreendimentos em 2020.

REPASSE DE UNIDADES
No 4T19 foram repassadas 465 unidades a instituições financeiras, equivalente a R$ 86 milhões, volume 10%
superior quando comparado ao 4T18. No acumulado do ano o total repassado foram 1.452 unidades, volume 31,6%
inferior em relação a 2018.
O valor informado de Repasse de Unidades refere-se ao saldo devedor ou número de unidades quitadas no período
ou transferidas às instituições financeiras pela TECNISA na ocasião da conclusão do projeto, não havendo
reconciliação com o VGV histórico das unidades. Dessa forma, efeitos como [i] recebimento de parte dos valores
ao longo da construção; [ii] financiamento direto com a TECNISA; [iii] unidades em estoque; ou mesmo [iv] unidades
dadas ao antigo proprietário do terreno como forma pagamento (permutas) afetam a comparação.

DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO
RECEITA OPERACIONAL BRUTA
No 4T19, a Receita Operacional Bruta de venda de imóveis e serviços prestados foi de R$ 127 milhões, um
incremento de 60% em relação ao 4T18, devido, principalmente, [i] ao maior volume de vendas no período de
empreendimentos contabilizados integralmente, com destaque para o projeto Taguá Life Center; [ii] pelo menor
volume de distratos, beneficiado pela aprovação de uma lei, no final de 2018, regulamentando o tema; bem como
[iii] pela alienação, em dezembro de 2019, da SPE Dorset Investimento Imobiliário Ltda., detentora de um terreno
em Fortaleza, Ceará, como parte da estratégia de monetização de ativos não-estratégicos, pelo valor de R$ 33
milhões. O Índice Nacional de Custo da Construção – INCC no período, indexador que corrige a carteira de recebíveis
de obras em andamento, totalizou 0,68% no 4T19, versus 0,71% no 4T18 e 1,90% no 3T19.
No acumulado do ano, a Receita Operacional Bruta alcançou R$ 366 milhões, um incremento de 108% se
comparado ao 2018.

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
A Receita Líquida no 4T19 foi de R$ 124 milhões, crescimento de 61% em relação ao 4T18. Os motivos da oscilação
estão detalhados na rubrica Receita Operacional Bruta. No acumulado do ano, a Receita Líquida totalizou R$ 358
milhões, crescimento de 114% em relação a 2018. O crescimento observado no ano é resultado do [i] crescimento
das vendas contratadas, [ii] do menor volume de distratos, bem como [iii] da alienação de 2 terrenos não
estratégicos, via a vendas das respectivas SPEs, uma no 1T19 e outra no 4T19, respectivamente, pelo montante de
R$ 60 milhões e R$ 33 milhões.

Em 31 de dezembro de 2019, todas as obras em andamento estavam beneficiadas com o Regime Especial de
Tributação (“RET”) de 4,00% sobre a receita (PIS/COFINS de 2,08% e IR/CSLL de 1,92%). Cabe ressaltar que o
benefício do RET é originado pela submissão dos empreendimentos ao Patrimônio de Afetação.

CUSTO DOS IMÓVEIS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS
O Custo dos Imóveis Vendidos e dos Serviços Prestados no 4T19 foi de R$ 121 milhões, que se compara a R$ 75
milhões reportados no 4T18. O aumento na rubrica decorreu [i] do maior volume de vendas em projetos
contabilizados por consolidação integral do período; bem como [ii] da alienação, em dezembro de 2019, da SPE
Dorset Investimento Imobiliário Ltda., detentora de um terreno em Fortaleza, Ceará. O ativo estava registrado nos
livros da Companhia por R$ 16 milhões, gerando um ganho na operação de R$ 17 milhões. No acumulado do ano,
o Custo dos Imóveis Vendidos e dos Serviços Prestados somou R$ 327 milhões, um aumento de 63% em relação
ao ano anterior.
Os encargos financeiros apropriados ao Custo dos Imóveis Vendidos (dívidas corporativas relacionadas a projetos
e financiamento à produção) foram de R$ 20 milhões no 4T19, versus R$ 12 milhões reportados no 4T18.

LUCRO (PREJUÍZO) BRUTO E MARGEM BRUTA
O 4T19 totalizou um Lucro Bruto de R$ 3,1 milhões, que se compara a um Lucro Bruto de R$ 2,5 milhões registrado
no 4T18. A Margem Bruta no trimestre foi de 2%, sendo 1 p.p. inferior ao 4T18. No acumulado do ano, a Companhia
totaliza um Lucro Bruto de R$ 32 milhões, com uma Margem Bruta de 9%.
A retomada da lucratividade está associada, principalmente, a alienação das SPEs California Investimentos
Imobiliários Ltda. e Dorset Investimento Imobiliário Ltda., respectivamente no 1T19 e no 4T19, que geraram um
ganho na operação de R$ 51 milhões. Excluído esse efeito, proporcionalmente a receita, houve uma melhora no
resultado em relação a 2018 por conta da remensuração dos custos das unidades em estoque e dos terrenos a
venda realizado nos exercícios anteriores.

RESULTADOS A APROPRIAR
A TECNISA encerrou o 4T19 sem Receitas a Apropriar e, consequentemente, sem Margem Bruta a Apropriar, em
virtude de todos os lançamentos ocorridos anteriormente a 2019 já terem sido entregues, e, os lançamentos
ocorridos no ano terem os resultados contabilizados através de equivalência patrimonial. Atualmente não existem
obras em andamento no projeto Jardim das Perdizes e, consequentemente, Receita e Margem Bruta a Apropriar
no projeto.

DESPESAS COM VENDAS
As Despesas com Vendas no 4T19 foram de R$ 6 milhões, representando 5% da Receita Líquida. Para efeitos
comparativos, as Despesas com Vendas no 4T18 e no 3T19 foram de R$ 6 milhões e R$ 5 milhões, representando
7% e 7% da Receita Líquida, respectivamente. Além das despesas com publicidade e propaganda ocorridas no
trimestre, as Despesas com Vendas contemplam os gastos com a manutenção e depreciação dos estandes de
venda. No acumulado do ano, as Despesas com Vendas somam R$ 20 milhões, estável em relação a 2018.
Na comparação com Vendas Brutas, as Despesas com Vendas representaram no 4T19, uma relação de 3% versus
9% no 4T18. Considerando os valores acumulados para o mesmo indicador nos últimos 12 meses, o percentual no
4T19 foi de aproximadamente 4% entre todos os trimestres, variando ± 0,2 p.p..

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS
A Companhia manteve o controle sobre as Despesas Gerais e Administrativas, que fecharam o 4T19 em R$ 17
milhões. Apesar do crescimento de 10% em relação a 4T18, ressalta-se que o número inclui a contabilização de uma
provisão de R$ 2 milhões referente ao Plano de Incentivo de Longo Prazo (ILP), programa que visa a retenção de
talentos da Companhia, em um momento de aquecimento do mercado de incorporação imobiliária.
Desconsiderando esta provisão, houve redução no minal de 1% nas despesas administrativas, o que evidencia o
compromisso da administração com a eficiência operacional e com a austeridade nos gastos. No acumulado do
ano, as Despesas Gerais e Administrativas, excluídos os efeitos do ILP, totalizaram R$ 57 milhões, redução nominal
de 6% em relação a 2018. Destaque à economia de 61,5% na linha de Ocupação, resultado da alteração da sede
administrativa da Companhia no segundo semestre de 2018.

EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL
A Equivalência Patrimonial alcançou um lucro de R$ 10 milhões no 4T19, comparado a um prejuízo de R$ 2 milhões
no 4T18. A melhoria na rubrica em relação aos períodos anteriores justifica-se, majoritariamente, pela lucratividade
do projeto Jardim das Perdizes, o qual vem realizando vendas com retornos atrativos. No acumulado do ano, a
Equivalência Patrimonial totalizou um lucro de R$ 44 milhões, que se compara a resultado próximo a prejuízo de
R$ 2 milhões em 2018.
Criada pela adoção dos IFRSs 10, 11 e 12, a rubrica de Equivalência Patrimonial consolida o lucro líquido,
participação TECNISA, de todos os empreendimentos com sócios nos quais a TECNISA não exerce o controle
integral.

OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
As Outras Receitas (Despesas) Operacionais somaram uma despesa de R$ 43 milhões no 4T19, representando
-34% da Receita Líquida, contra despesa de R$ 28 milhões no 4T18, que representou -36% da Receita Líquida e
despesa de R$ 32 milhões no 3T19 (-43% da Receita Líquida).

A existência de Outras Receitas (Despesas) Operacionais no 4T19 foi justificada, majoritariamente, [i] pela
amortização de R$ 15 milhões da remensuração feita no 4T15 no investimento do projeto Jardim das Perdizes,
resultante da venda de participação no projeto para a Hines; [ii] pela provisão de R$ 13 milhões para perda na
realização do estoque do empreendimento Taguá Life Center, localizado no Distrito Federal; [iii] pela despesa de
R$ 10 milhões com indenizações a clientes, dado a movimentação das respectivas causas no judiciário; [iv] pela
constituição de provisão de R$ 10 milhões para perda com créditos (mútuos) concedidos a parceiros e/ou
construtores em empreendimentos imobiliários cuja capacidade de financeira para honrar tais créditos se mostrou
insuficiente na análise da Companhia; e [v] gastos de R$ 3,5 milhões com a manutenção de empreendimentos
concluídos (IPTU e condomínio). Em contrapartida, [vi] foi reconhecido ganho de uma causa, já transitado e julgado,
no valor de R$ 5 milhões, de recuperação de INSS sobre a Participação de Lucros e Resultados (PLR).
Em 2019, o consolidado de Outras Receitas (Despesas) Operacionais somou despesa de R$ 204 milhões,
representando um aumento de 103% em relação a 2018.

EBITDA
No 4T19 o EBITDA 3 totalizou um prejuízo de R$ 49 milhões, com Margem EBITDA de -40%. Para efeitos
comparativos, a TECNISA apresentou um prejuízo de R$ 46 milhões com margem de -60% no 4T18. A piora
observada decorre, principalmente, desempenho da rubrica de Outras Receitas (Despesas) Operacionais.
No acumulado do ano, o EBITDA apresentou um prejuízo de R$ 202 milhões com uma Margem EBITDA de -56%.
Incorporando no cálculo os encargos financeiros apropriados no Custo dos Imóveis Vendidos, o EBITDA Ajustado
totaliza um prejuízo de R$ 162 milhões no 2019, que se compara a um prejuízo de R$ 171 milhões em 2018.
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O EBITDA é igual ao lucro líquido antes do imposto de renda e contribuição social, do resultado financeiro líquido e das despesas sem impacto de caixa
(depreciação, amortização e ágio). O EBITIDA não é uma linha de demonstrações financeiras pelas Práticas Contábeis Adotadas no Brasil e não representa o
fluxo de caixa para os períodos apresentados.

RESULTADO FINANCEIRO
No 4T19 a TECNISA apresentou um Resultado Financeiro Líquido de -R$ 8 milhões, queda de 55% em relação aos
-R$ 17 milhões registrados no 4T18. Em 2019 o Resultado Financeiro Líquido foi de -R$ 44 milhões que se compara
a -R$ 61 milhões no mesmo período do ano anterior.
A melhora do Resultado Financeiro Líquido do 4T19 em relação ao 4T18 é consequência, principalmente, do
processo de desalavancagem da Companhia. Como resultado do aumento de capital e da geração de caixa do
exercício, a Companhia reduziu seu endividamento líquido em R$ 556 milhões, alongou o vencimento de suas
obrigações e reduziu em, aproximadamente, 3 pontos percentuais seu custo de dívida, para 9% ao ano em 31 de
dezembro de 2019 (ou para 8% ao ano em 29 de fevereiro de 2020).
Com a melhoria da estrutura de capital, a Companhia voltou a ofertar financiamento direto aos clientes (a taxas
que oscilam de 8% a.a. a 12% a.a., acrescidos de IPCA e com garantia do próprio imóvel), com a manutenção dos
recebíveis na carteira, como alternativa para melhorar a rentabilidade. Ao final de 2019, a carteira de recebíveis de
obras concluídas totalizava R$ 135 milhões, sendo R$ 103 milhões em financiamento direto aos clientes (tabela
direta, ou “Recebíveis Performados”), representando crescimento de 33% em relação ao 4T18.
Entre os indexadores utilizados para a atualização monetária, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo –
IPCA totalizou inflação de 0,57% no 4T19, versus 0,72% no 4T18 e 0,31% no 3T19; enquanto que o Índice Geral de
Preços - Mercado IGP-M totalizou inflação de 0,97% no 4T19, versus 1,92% no 4T18 e 0,52% no 3T19.

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

RESULTADO LÍQUIDO
Como resultado dos efeitos anteriormente analisados, a TECNISA finalizou o 4T19 com uma perda de R$ 60 milhões,
redução de 7% em relação à perda de R$ 64 milhões apurada no 4T18. Com isso, no trimestre, a Companhia
apresentou uma Margem Líquida de -48% versus -83% no 4T18. No acumulado do ano, o Resultado Líquido totaliza
uma perda de R$ 258 milhões, melhora de 7% em relação à perda de R$ 277 milhões apurada em 2018.

POSIÇÃO DE CAIXA E ENDIVIDAMENTO
A TECNISA encerrou o 4T19 com uma posição consolidada de caixa (Disponibilidades e Aplicações Financeiras) de
R$ 380 milhões, volume 351% superior ao registrado no mesmo período do ano anterior e 4% inferior ao registrado
no 3T19. A posição consolidada de caixa da Companhia é superior ao Endividamento Total, de R$ 348 milhões,
resultando em um Caixa Líquido de R$ 31 milhões.
O bom desemprenho de vendas beneficiou a Geração de Caixa, medida pela variação da dívida líquida, que totalizou
R$ 24 milhões. Caso seja considerada [i] a redução de R$ 8 milhões da dívida líquida dos projetos consolidados por
equivalência patrimonial; [ii] o desembolso de R$ 10 milhões com a compra de terrenos; bem como o crescimento
de R$ 24 milhões na carteira de recebíveis performados, dado a retomada da oferta financiamento direto aos
clientes; a Geração de Caixa Total Ajustada resultaria em R$ 66 milhões.
A renovada estrutura de capital da Companhia a deixa bem posicionada para capturar a recuperação do setor
imobiliário de média e alta renda. Além disso, é importante destacar que os estoques de unidades concluídas, de
recebíveis e de terrenos constituem fontes adicionais de recursos, reforçando a solidez financeira da Companhia.
Cabe ressaltar que em 2019, devido a melhora da estrutura de capital da Companhia, a Standard & Poor’s elevou o
rating corporativo da TECNISA, atribuído na escala nacional, de ‘brA’ para ‘brAA-‘, com perspectiva positiva.
Adicionalmente, conforme destacado na rubrica Resultado Financeiro, a melhora da estrutura de capital permitiu
o alongamento do vencimento das obrigações, bem como a foi a redução em, aproximadamente, 3 pontos
percentuais do custo de dívida, para 9% ao ano em 31 de dezembro de 2019 (ou para 8% ao ano em 29 de fevereiro
de 2020).
Em 31 de dezembro de 2019, o caixa líquido nas SPEs Windsor Investimentos Imobiliários Ltda. e JDP E1
Empreendimentos Imobiliários Ltda., sociedades detentoras do projeto Jardim das Perdizes e consolidadas pelo
método da equivalência patrimonial, totalizava R$ 11 milhões (dos quais R$ 7 milhões referentes à participação da
TECNISA no projeto, de 57,5%), aumento significativo em relação a dívida líquida de R$ 54 milhões registrada no
4T18.
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A seguir é apresentado o cronograma do pagamento das dívidas.

CONTAS A RECEBER DE CLIENTES
Apresentamos a seguir a abertura do Contas a Receber de Clientes. Com a melhoria da estrutura de capital, a
Companhia voltou a ofertar financiamento direto aos clientes (a taxas que oscilam de 8% a.a. a 12% a.a., acrescidos
de IPCA e com garantia do próprio imóvel), com a manutenção dos recebíveis na carteira, como alternativa para
melhorar a rentabilidade. Ao final de 2019, a carteira de recebíveis de obras concluídas totalizava R$ 135 milhões,

¹ Patrimônio Líquido inclui participação de minoritários.
² Geração de Caixa, medido pela variação da dívida líquida, ajustado em R$ 426.669 no 3T19 referente aos recursos líquidos recebidos no aumento de
capital aprovado em julho de 2019.
3 Considera, adicionalmente, os valores desembolsados para a aquisição de terrenos, bem como a variação da carteira de Recebíveis Performados.

sendo R$ 103 milhões em financiamento direto aos clientes (tabela direta, ou “Recebíveis Performados”),
representando crescimento de 68% em relação ao 4T18.
Em 31 de dezembro de 2019, o Contas a Receber de Clientes total nas SPEs Windsor Investimentos Imobiliários
Ltda. e JDP E1 Empreendimentos Imobiliários Ltda., sociedades detentoras do projeto Jardim das Perdizes e
consolidadas pelo método da equivalência patrimonial, totalizava R$ 52 milhões, dos quais R$ 30 milhões
referentes à participação da TECNISA no projeto, de 57,5%.

A seguir é apresentado o cronograma de recebimento das Contas a Receber de Clientes.

¹São considerados recebíveis de “Obras Concluídas” os recebíveis de projetos que já tiveram a emissão do “Habite-se”.

EVENTOS SUBSEQUENTES
Aquisição de terrenos
Seguindo a estratégia de focar em empreendimentos residenciais na Região Metropolitana de São Paulo, entre
janeiro e fevereiro de 2020 foram adquiridas 5 novas áreas na cidade de São Paulo, vinculadas a compromissos de
compra e venda ou contratos de opção, que se encontram em processo de diligência ou em cláusulas resolutivas.
Juntas, essas áreas consolidam um VGV potencial aproximado de R$ 571 milhões, parte TECNISA.
Redução do custo médio da dívida
Em 03 de fevereiro de 2020, a Companhia efetuou o pré-pagamento de duas Cédulas de Crédito Bancário (“CCBs”),
com saldo devedor consolidado de R$ 50 milhões. Essas CCBs foram contratadas em 2017 e possuíam juros de
9,25% ao ano e 11,76% ao ano, acrescidos da variação do IPCA. Esse pré-pagamento permitiu que o custo médio
da dívida caísse para 8%5 ao ano ao final de fevereiro de 2020 (em comparação a 9% ao ano ao final de dezembro
de 2019).
Coronavírus
Até a data de divulgação desse material, não houve impactos do surto de Coronavírus na operação da Companhia.
No entanto, ciente de seu papel social, a Companhia já tomou medidas para proteger seus colaboradores, bem
como para ajudar o Brasil a lidar com o assunto. Além de campanhas de conscientização sobre ações mitigadoras
da transmissão (higienização frequente, evitar contatos, minimizar o número de reuniões presenciais, entre outras),
colocamos preventivamente os colaboradores administrativos em trabalho à distância (home office). A Companhia
seguirá acompanhando a evolução das ações necessárias junto ao Ministério da Saúde e entidades de classe.
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Considera a taxa de juros (SELIC/CDI) e os indexadores de inflação (IPCA/IGPM) vigentes no momento da apuração.

TELECONFERÊNCIA DOS RESULTADOS DO 4T19
Apresentação em Português
(Tradução Simultânea)
19 de março – 5ª feira
12h00 – horário de Brasília
11h00 - horário de Nova York
Telefone: +55 (11) 2188 0155
Código da teleconferência: TECNISA
Transmissão ao vivo pela Internet:
www.tecnisa.com.br/ri

CONTATO RI
Área de Relações com Investidores
Tel : +55 (11) 3708-1162
www.tecnisa.com.br/ri
ri@tecnisa.com.br

Algumas das afirmações aqui contidas são perspectivas futuras que expressam ou implicam em resultados, performance ou eventos esperados. Essas
perspectivas incluem resultados futuros que podem ser influenciados por resultados históricos, pelas afirmações feitas em ‘Perspectivas’. Os atuais resultados,
desempenho e eventos podem diferir significativamente das hipóteses e perspectivas e envolvem riscos como: condições gerais e econômicas no Brasil e
outros países; níveis de taxa de juros e de câmbio, medidas protecionistas nos EUA, Brasil e outros países, mudanças em leis e regulamentos e fatores
competitivos gerais (em base global, regional ou nacional).
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São Paulo, March 18, 2020.

TECNISA S.A. – 4Q19 AND 2019 EARNINGS RELEASE
Net Contracted Sales, TECNISA’s share, totaled R$ 164 million in 4Q19, an increase of 67% over
4Q18. Total Adjusted Cash Generation amounted to R$ 66 million in the quarter. TECNISA ended
2019 with a consolidated cash position of R$ 380 million, which is higher than the Total Debt of
R$ 348 million, leading to a Net Cash position of R$ 31 million.
TECNISA S.A. (B3: TCSA3), one of the largest residential developers in Brazil, operating with an integrated business
model that includes development, construction and brokerage, announces today its results for the fourth quarter
of 2019 (4Q19) and for the year 2019 (2019). The information contained herein is presented in accordance with
Brazilian accounting standards, in Brazilian real (R$), pursuant to Brazilian Corporate Law.

HIGHLIGHTS
In 4Q19, the Houx Pinheiros project was launched in São Paulo with a total Potential Sales Value (PSV) of R$ 84
million, being R$ 17 million TECNISA’s share, and 100% of units sold at the launching. In 2019, four projects
were launched with a total PSV of R$ 344 million, being R$ 69 million TECNISA’s share, with an average of 81%
of units sold by the end of December, demonstrating the recovery in real estate demand in the city of São Paulo.
Gross Contracted Sales, TECNISA’s share, totaled R$ 175 million in the quarter, up by 44% compared to 4Q18.
In 2019, Gross Contracted Sales amounted to R$ 528 million, an increase of 10% compared to 2018. The sales
pace – measured by the Gross Sales-over-Supply (SoS) ratio – reached 30% in 4Q19, which is very significant,
since concluded units represented 87% of sales in the quarter.
Cancellations in the period totaled R$ 11 million, a reduction of 54% against 4Q18. As a result, Provision for
Cancellations ended 4Q19 close to R$ 88 million, down 52% compared to 4Q18. For the year, Cancellations
totaled R$ 65 million, a reduction of 69% versus 2018, reflecting the pick-up in the purchase and sale of
properties promoted by the “Cancellation Law” (Law 13.786/2018) which came into effect at the end of 2018,
as well as the improvement in real estate credit conditions.
Net Contracted Sales, TECNISA’s share and net of cancellations, amounted to R$ 164 million in 4Q19, 67% higher
compared to R$ 98 million in 4Q18. In 2019, Net Sales totaled R$ 463 million, TECNISA’s share, an increase of
69% in comparison with the previous quarter.
The Company acquired in 4Q19 a land plot located in the city of São Paulo, in the Mooca neighborhood, with a
potential PSV of R$ 108 million, 100% TECNISA. Thereby, the Company’s Landbank ended 2019 with a potential
PSV of R$ 4096 million.
As subsequent event, the Company acquired 5 new land plots in the city of São Paulo in January and February
2020, all of which with purchase and sale commitments, or option agreements signed, currently under due
diligence or resolutive clauses. These plots jointly account for a potential PSV, TECNISA’s share, of approximately
R$ 571 million.
Net Revenue reached R$ 124 million in 4Q19, 61% higher than in 4Q18. For the year, Net Revenue totaled R$
358 million, 114% higher over 2018. This outcome is due to [i] the increase in contracted sales, due to lower
cancellation volumes; as well as [ii] the sale of 2 land plots that were not strategic for the Company, one in 1Q19
and the other in 4Q19, in the amount of R$ 60 million and R$ 33 million, respectively.

The Company maintained its General and Administrative Expenses under control, totaling R$ 17 milhões at the
end of 4Q19. Despite 10% higher in relation to 4Q18, it should be noted that the amount includes a provision of
R$ 2 million related to the Long-Term Incentive Plan (ILP), a program aimed at retaining the Company's talent,
at a time when the real estate development market is improving. Excluding this provision, administrative
expenses had a nominal reduction of 1%, which shows management's commitment to operational efficiency
and austerity in spending. For the year, General and Administrative Expenses, excluding ILP, totaled R$ 57
million, a nominal reduction of 6% over 2018.
The improvement in Financial Result in 4Q19 versus 4Q18 is mainly due to the Company's deleveraging process.
As a result of the capital increase and cash generation during the year, the Company reduced its net
indebtedness by R$ 556 million, lengthened its debt maturity schedule and reduced its cost of debt by
approximately 3 percentage points, to 9% p.a. on December 31, 2019 (or 8% p.a. on February 29, 2020).
With the improvement of its capital structure, the Company began to offer direct financing to customers (rates
varying from 8% p.a. to 12% p.a., plus IPCA and guaranteed by the real estate property being purchased),
maintaining receivables in the portfolio as an alternative to improve profitability. At the end of 2019,
Receivables Portfolio from Concluded Units totaled R$ 135 million, of which R$ 103 million are direct financing
to customers (“Performed Receivables”), a 68% increase over 4Q18.
The Company ended 4Q19 with a net loss of R$ 59.6 million, compared to a loss of R$ 64 million in 4Q18. The
performance in the period was still impacted by lower launch volumes in recent years, which undermines the
dilution of fixed costs; as well as non-recurring events, such as [i] provision for inventory remeasurement of the
Taguá Life Center project, located in Taguatinga-DF, in the amount of R$ 13 million; [ii] the payment of
indemnities to clients, in the amount of R$ 10 million related to civil contingencies; and [iii] provision for loss
with business partners, in the amount of R$ 10 million. For the year, the result was a net loss of R$ 257.9 million,
an improvement of 7% compared to 2018.
TECNISA ended 4Q19 with a consolidated cash position (Cash and Financial Assets) of R$ 380 million, 351%
higher than the same period of the previous year and 4% lower to the amount accounted in 3Q19. The
Company’s consolidated cash position is higher than its Total Debt of R$ 348.3 million, resulting in a Net Cash
of R$ 31.2 million.
The good sales performance benefited Cash Generation, measured by the net debt variation, which totaled R$
24.4 million. Considering [i] the R$ 8 million reduction in net debt from projects consolidated by the equity
method; [ii] the payment of R$ 10 million for land purchases; and [ii] the increase by R$ 24 million in the
performed receivables portfolio arising from direct financing to customers, Total Adjusted Cash Generation
totaled R$ 66 million.
The Company's renewed capital structure allows it to capture the recovery in demand for middle and high
income real estate properties. In addition, it is important to highlight that completed units, receivables and land
inventories are additional sources of funds, reinforcing the Company's financial strength.
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Equity shareholder includes minority interest.
Cash Generation, measured by the net debt variation, adjusted by R$ 426,669 in 3Q19 referring to the net proceeds from the capital increase approved in
July 2019.
3In addition, this adjustment considers the amount paid for land acquisition, as well as the variation in the Performed Receivables Portfolio.
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OPERATING PERFORMANCE
LAUNCHES
In 4Q19, the Company launched the Houx Pinheiros project in the city of São Paulo, with a PSV of R$ 84 million, of
which R$ 17 million was TECNISA’s share, with 100% of units sold at the launching. For the year, 4 projects were
launched, totaling a PSV of R$ 344 million, being R$ 69 million TECNISA’s share. As of December 31, 2019, 81% of
launched units were sold, reaffirming the Company’s assertiveness in the project definition.

CONTRACTED SALES
Gross Contracted Sales, TECNISA’s share, totaled R$ 175 million in the quarter, an increase of 44% when compared
to 4Q18. In 2019, Gross Contracted Sales amounted to R$ 528 million, an increase of 10% compared to 2018. The
sales pace, measured by the Gross Sales-over-Supply (SoS) 1 ratio, reached 30% in 4Q19, a significant figure
considering concluded units sales represented 87% of total sales in the quarter.

1

SoS = Contracted Sales / (Initial Inventory + Launches in the Period)

=

=

On December 28, 2018, Law 13.786, dated December 27, 2018 (“Cancellation Law”) came into effect, which
resolves on the cancellations of purchase agreements due to default by the acquirer of urban real estate properties
under development. Said law requires pecuniary penalties for the buyer who cancels the purchase agreement in
such a way that it discourages cancellations and strengthens the purchase and sale of real estate assets, reducing
cancellation risks.
The key innovation from the Cancellation Law was the establishment of a percentage of value to be retained by
developers when buyers require to cancel purchase agreements. Until then, the matter was decided by the courts,
which applied a fine that varied from 10% and 25% of the amount paid. With the new law, the fine may reach up
to 50% of the amounts paid if the unit being cancelled is part of a project under the regime called “patrimônio de
afetação”.
In line with the perspectives of improvement in the real estate sector, Cancellations totaled R$ 11 million in the
quarter, representing a reduction of 54% over 4Q18. As a result, Provision for Cancellations stood at R$ 88 million
in 4Q19, a decrease of 52% compared to 4Q18. It is worth noting canceled units return to inventory to be re-sold.
In 2019, Cancellations amounted to R$ 65 million, a drop of 69% compared to 2018.
Thus, Net Contracted Sales, TECNISA’s share and net of cancellations, totaled R$ 164 million in 4Q19, 67% higher
in relation to 4Q18. For the year, Net Contracted Sales amounted to R$ 463 million, which compares to R$ 273
million in 2018.

Contracted Sales Breakdown (R$ million)

The table below shows TECNISA’s Contracted Sales breakdown.

TECNISA VENDAS
TECNISA in-house brokerage team, composed of 165 brokers, accounted for 72% of overall sales in the quarter. In
addition to the reduction in brokerage expenses, in relation to sales made through outsourced brokers, the in-

house brokerage team ensures to the Company a better sales velocity of units in inventory and provides real estate
intelligence for anticipating consumption trends and better pricing of products.

LAND BANK
In 4Q19, the Company’s Land Bank Portfolio registered a Potential Sales Value (PSV) of R$ 4,096 million, TECNISA’s
share. During the quarter, TECNISA acquired a land plot in the Mooca neighborhood, in the city of São Paulo, with
a potential PSV of R$ 108 million, belonging 100% to TECNISA. As a subsequent event, 5 additional land lots were
acquired in January and February 2020 (all of which with purchase and sale commitments, or option agreements
signed), currently under due diligence or resolutive clauses. These plots have a potential PSV of R$ 571 million.
On December 31, 2019, R$ 2,131 million of the Land Bank, TECNISA’s share, concern land of the Jardim das Perdizes
project, which is well aligned with the Company's current strategy. The Company will seek to monetize assets
located in non-strategic regions, using the proceeds to reinforce its liquidity and capital structure, as well as to
reinvest in the growth of the operations in São Paulo. The strategy is to prioritize lands for residential projects, with
short operational cycle, in consolidated neighborhoods with well-established infrastructure in the Metropolitan
Region of São Paulo, where the Company believes it is feasible to make the most of its strong reputation and brand
recognition.

At the end of 4Q19, 72% of the Land Bank, TECNISA share, had been acquired in cash, 16% through swaps and the
remaining through hybrid structures of cash and swaps.

INVENTORY AT MARKET VALUE
TECNISA ended 4Q19 with an Inventory at Market Value of R$ 612 million, out of which R$ 413 million related to
TECNISA's interest. This figure represents a decrease of 51% in relation to the 4Q18 and it's 27% lower over the
3Q19. The concluded unit inventory is equivalent to 95% of the total. On December 31, 2019, R$ 108.5 million of
the Inventory at Market Value, TECNISA’s share, pertain to units of the Jardim das Perdizes project.

The sales velocity of units in inventory increased in 2019, benefited by the improvement in real estate credit
conditions and macroeconomic prospects. The figure below provides details on the velocity of units in inventory
during the last periods:

DEVELOPMENT DELIVERY
The Company did not deliver projects in 4Q19. It is worth noting that, in July 2019, the Company delivered the last
project launched prior to 2019, allowing it to focus its engineering efforts on the new operational cycle. For the
year, deliveries totaled 3 projects, amountin to R$ 175 million, TECNISA’s share.
Given the resumption of launches in 2019 and the construction cycle of the projects, there are no units to be
delivered in 2020.

RECEIVABLE TRANSFERS
In 4Q19, 465 units were transferred to financial institutions, corresponding to R$ 86 million, which represented a
10% increase when compared to 4Q18. For the year, 1,452 units were transferred to financial institutions, 31.6%
down compared to 2018.
The stated Receivables Transfer amount refers to the debt balance or the number of units settled in the period or
transferred to the financial institutions after the conclusion of the projects, having no reconciliation with the historic
PSV of units. As a result, effects such as [i] installments received throughout the construction period; [ii] direct
financing with TECNISA; [iii] units in inventory; or even [iv] units given to the former land owner as payment (swaps)
may affect the comparison.

FINANCIAL PERFORMANCE
GROSS OPERATING REVENUE
Gross Operating Revenue from real estate sold and services rendered was R$ 127 million in 4Q19, an increase of
60% over 4Q18, mainly due to [i] higher sales volume of projects accounted for by the consolidation method, with
particular emphasis on the Taguá Life Center project; [ii] lower cancellations volume due to the approval of a law,
effective at the end of 2018, which regulates the matter; as well as [iii] the sale, in December 2019, of the SPE
Dorset Investimento Imobiliário Ltda., owner of a land plot in Fortaleza, Ceará, as part of the strategy to monetize
non-strategic assets, in the amount of R$ 33.0 million. The National Construction Cost Index (INCC), which adjusts
the work in progress receivable portfolio, totaled 0.68% in 4Q19, versus 0.71% 4Q18 and 1.90% in 3Q19.
For the year, Gross Operating Revenue reached R$ 366 million, an increase of 108% compared to 2018.
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NET OPERATING REVENUE
In 4Q19, Net Revenue was R$ 124 million, 61% higher compared to 4Q18. The variation is explained in the Gross
Operating Revenue account. For the year, Net Revenue totaled R$ 358 million, increasing by 114% over 2018. The
growth observed in the year is due to [i] higher contracted sales, [ii] lower cancellation volumes, and [iii] the sale
of 2 land plots located in non-strategic areas, one in 1Q19 and the other in 4Q19, in the amount of R$ 60 million
and R$ 33 million, respectively.
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On December 31, 2019, all projects under construction benefitted from the Special Tax Regime (“RET”) of 4.00%
over revenue (PIS/COFINS tax rate of 2.08% and Income and Social Contribution tax rate of 1.92%). It is worth noting
the benefit of RET comes from projects being submitted to the “Patrimônio de Afetação” system.

COST OF PROPERTIES SOLD AND SERVICES RENDERED
Cost of Properties Sold and Services Rendered in 4Q19 was R$ 121 million, which compares to R$ 75 million
reported in 4Q18. The increase was due to [i] higher sales volume of projects accounted for by the consolidation
method in the period; and [ii] the sale, in December 2019, of SPE Dorset Investimento Imobiliário Ltda., owner of a
land plot in Fortaleza, Ceará. The asset was recorded in the Company's books for R$ 16 million, generating a gain
of R$ 17 million in the transaction. For the year, Cost of Properties Sold and Services Rendered amounted to R$
327 million, an increase of 63% compared to the same period of the previous year.
Financial expenses recognized as Cost of Properties Sold (corporate debt and project financing) amounted to R$ 20
million in 4Q19, versus R$ 12 million reported in 4Q18.

GROSS INCOME AND GROSS MARGIN
In 4Q19, Gross Income totaled a loss of R$ 3.1 million versus a Gross Loss of R$ 2.5 million reported in 4Q18. Gross
Margin came in at 2% in the quarter, 1 p.p. lower than 4Q18. For the year, the Company totaled a Gross Profit of
R$ 32 million, with Gross Margin of 9%.
Resumption of profitability is mainly related with the sale of SPEs California Investimentos Imobiliários Ltda. and
Dorset Investimento Imobiliário Ltda., in 1Q19 and 4Q19 respectively, generating a gain of R$ 51 million. Excluding
this effect, revenues proportionally improved over 2018 due to the inventory remeasurement of units and the sale
of land plots in previous years.
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BACKLOG RESULTS
TECNISA ended 4Q19 with no Backlog Revenues and, consequently, no Gross Backlog Margin, due to the fact that
all units launched prior to 2019 have already been delivered; and launches during 2019 were accounted for by the
equity method. There are currently no works in progress in the Jardim das Perdizes project and, therefore, there
are no Backlog Revenue and Gross Backlog Margin for the project.

SELLING EXPENSES
Selling Expenses in 4Q19 were R$ 6 million, equivalent to 5% of Net Revenue. In comparison, Selling Expenses in
4Q18 and 3Q19 were R$ 6 million and R$ 5 million, representing 7% and 7% of Net Revenue, respectively. In addition
to the publicity and advertising costs in the quarter, Selling Expenses also include maintenance and depreciation
costs from the showrooms. For the year, the Selling Expenses amounted to R$ 20 million, in line with the same
period of the previous year.
In comparison with Gross Sales, Selling Expenses accounted for a ratio in 4Q19 of 3% versus 9% in 4Q18. Over the
last 12 months, the accrued value of the same indicator for 4Q19 was approximately 4% in all quarters, varying ±
0.2 p.p..

GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES
The Company maintained its General and Administrative Expenses under control, which ended 4Q19 at R$ 17
million. Despite 10% higher in relation to 4Q18, it should be noted that the amount includes a provision of R$ 2
million related to the Long-Term Incentive Plan (ILP), a program aimed at retaining the Company's talents, at a time
when the real estate development market is improving. Excluding this provision, administrative expenses had a
nominal reduction of 1%, which shows management's commitment to operational efficiency and austerity in
spending. For the year, General and Administrative Expenses, excluding ILP, totaled R$ 57 million, a nominal
reduction of 6% over 2018. We also highlight the 61.5% reduction in the Occupancy account, which results from
the Company's move to a new administrative headquarter during the second half of 2018.

EQUITY IN SUBSIDIARIES
Equity in Subsidiaries delivered a profit of R$ 10.5 million in 4Q19, versus a loss of R$ 2.0 million in 4Q18. The
enhancement in this item is mainly due to the profitability of the Jardim das Perdizes project, which has been
performing sales with attractive returns. For the year, Equity in Subsidiaries totaled a profit of R$ 44 million,
compared to a loss of R$ 2 million in 2018.
Created by the adoption of IFRS 10, 11, and 12, the Equity in Subsidiaries item consolidates TECNISA’s share of the
net income of all projects with partners over which the Company does not retain full control.

OTHER OPERATING REVENUES (EXPENSES)
Other Operating Revenues (Expenses) totaled expenses of R$ 43 million in 4Q19, equivalent to -34% of Net
Revenues, against expenses of R$ 28 million in 4Q18, which represented -36% of Net Revenues and expenses of R$
32 million in 3Q19 (-43% of Net Revenues).
Other Operating Revenues (Expenses) in 4Q19 is explained, mainly, by [i] the amortization expense of R$ 15 million
of the Jardim das Perdizes 4Q15 investment remeasurement, resulting from sale of interest in the project to Hines;

[ii] the R$ 13 million provision for inventory losses in the Taguá Life Center project, located in the Federal District;
[iii] expenses in the amount of R$ 10 million as client indemnification due to legal proceedings; [iv] the provision of
R$ 10 million for credit (loans) losses granted to partners and/or constructors of real estate developments whose
financial capacity to pay such credits are considered insufficient according to the Company's analysis; and [v]
expenses of R$ 3.5 million related to the maintenance of concluded projects (IPTU tax and condominium fees). On
the other hand, the Company had revenue from [vi] gains in a legal cause passed and judged, in the amount of R$
5 million, for the recovery of INSS contributions over Profit Sharing (PLR).
In 2019, Other Operating Revenues (Expenses) totaled an expense of R$ 204 million, representing an increase of
103% compared to the same period of 2018.

EBITDA
EBITDA1 in 4Q19 totaled a loss of R$ 49 million, representing an EBITDA Margin of -40%. For comparison purposes,
TECNISA reported a loss of R$ 46 million with an EBITDA Margin of -60% in 4Q18. The worsening is explained,
mainly, by Other Operating Revenues (Expenses).
For the year, EBITDA stood at a loss of R$ 202.1 million, with an EBITDA Margin of -56%. If added back the financial
expenses recognized as Cost of Real Estate Sold, Adjusted EBITDA would total a loss of R$ 162 million in 2019,
which compares to a loss of R$ 170.7 millions in 2018.

1

EBITDA stands for net income before income tax and social contribution tax, from the net financial result and expenses with no cash impact
(depreciation, amortization and goodwill. EBITDA is not a measure established in accordance with the Brazilian Accounting Standards and do not
represent the cash flow for the periods presented.
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FINANCIAL RESULTS
Net Financial Result in 4Q19 was -R$ 8 million, a decrease of 55% compared to -R$ 17 million recorded in 4Q18. In
2019, Net Financial Result stood at -R$ 44 million, which compares to -R$ 61 million over the same period of the
previous year.
The improvement in Net Financial Results in 4Q19 versus 4Q18 is mainly due to the Company's deleveraging
process. As a result of the capital increase and cash generation during the year, the Company reduced its net debt
by R$ 556 million, lengthened its debt maturity schedule and reduced its cost of debt by approximately 3 percentage
points, to 9% p.a. on December 31, 2019 (or 8% p.a. on February 29, 2020).
With the improvement of its capital structure, the Company offered direct financing to customers (rates varying
from 8% p.a. to 12% p.a., plus IPCA and guaranteed by the real estate property being purchased), maintaining
receivables in the portfolio as an alternative to improve profitability. At the end of 2019, the receivables portfolio
from concluded units totaled R$ 135 million, of which R$ 103 million are direct financing to customers (“Performed
Receivables”), a 33% increase over 4Q18.
Rates of inflation as measured by IPCA (Consumer Price Index) stood at 0.57% in 4Q19, versus 0.72% in 4Q18 and
0.31% in 3Q19; whereas those based on IGP-M (General Market Price Index) stood at 0.97% in 4Q19, versus 1.92%
in 4Q18 and 0.52% in 3Q19.

INCOME AND SOCIAL CONTRIBUTION TAXES

NET INCOME
As a result of the effects previously mentioned, TECNISA ended 4Q19 with a Net loss of R$ 60 million, 7% lower
when compared to the loss of R$ 64 million reported in 4Q18. Consequently, the Company presented in the period
a Net Margin of -48% versus -83% in 4Q18. For the year, Net Income totaled a loss of R$ 258 million, an
improvement of 7% compared to the loss of R$ 277 million recorded in 2018.
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CASH POSITION AND INDEBTEDNESS
TECNISA ended the 4Q19 with a consolidated cash position (Cash, Cash Equivalents and Securities) of R$ 380
million, 351% higher than the same period of the previous year and 4% lower to the amount accounted in 3Q19.
The Company’s consolidated cash position surpassed the volume of gross debt, of R$ 348 million, resulting in a net
cash position of R$ 31 million.
The good sales performance benefited Cash Generation, measured by the net debt variation, totaling R$ 24.4
million. Considering [i] the R$ 8 million reduction in net debt from projects consolidated by the equity method; and
[ii] the payment of R$ 10 million for land purchases; as well as the increase of R$ 24 million in the performed
receivables portfolio arising from direct financing to customers, Total Adjusted Cash Generation would have
totaled R$ 66 million.
The Company's renewed capital structure allows it to capture the recovery in demand for mid and high income real
estate properties. In addition, it is important to highlight that completed units, receivables and land inventories are
additional sources of funds, reinforcing the Company's financial strength.
It is worth highlighting that, due to the improvement in the Company’s capital structure in 2019, Standard & Poor’s
upgraded TECNISA’s corporate rating, assigned on a national scale, from ‘brA’ to ‘brAA-‘, with a positive outlook.
In addition, as mentioned in the Financial Results section, the improvement in capital structure allowed the
Company to lengthen its debt maturity schedule and reduce its cost of debt by approximately 3 percentage points,
to 9% p.a. on December 31, 2019 (or 8% p.a. on February 29, 2020).
On December 31, 2019, the net cash position of the SPEs Windsor Investimentos Imobiliários Ltda. and JDP E1
Empreendimentos Ltda., companies holding the Jardim das Perdizes project and consolidated by the equity method,
totaled R$ 11 million, of which R$ 7 million pertain to the TECNISA’s share of 57.5%, a significant improvement
compared to the R$ 54 million Net Debt reported in 4Q18.
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The debt amortization schedule is shown below.

TRADE ACCOUNTS RECEIVABLES
Find below the Trade Accounts Receivables breakdown. With the improvement of its capital structure, the
Company offered direct financing to customers (rates varying from 8% p.a. to 12% p.a., plus IPCA and guaranteed
by the real estate property being purchased), maintaining receivables in the portfolio as an alternative to improve

1

Equity shareholder includes minority interest
² Cash Generation, measured by the net debt variation, adjusted by R$ 426,669 in 3Q19 referring to the net proceeds from the capital increase approved in
July 2019.
3 In addition, this adjustment considers the amount paid for land acquisition, as well as the variation in the Performed Receivables Portfolio.

profitability. At the end of 2019, the receivables portfolio from concluded units totaled R$ 135 million, of which R$
103 million are direct financing to customers (“Performed Receivables”), a 68% increase over 4Q18.
On December 31, 2019, Trade Accounts Receivables in SPEs Windsor Investimentos Imobiliários Ltda. and JDP E1
Empreendimentos Imobiliários Ltda., companies holding the Jardim das Perdizes project and consolidated by the
equity method, totaled R$ 52 million, of which R$ 30 million related to the TECNISA’s share of 57.5% in the project.

The Trade Accounts Receivables schedule is shown below:

² Receivables from projects that already have Occupancy Permit (“Habite-se”)

SUBSEQUENT EVENTS
Land Acquisition
In line with its strategy of focusing on consolidated neighborhoods in the Metropolitan Region of São Paulo, the
Company acquired 5 new land plots in the city of São Paulo in January and February 2020, all of which with purchase
and sale commitments, or option agreements signed, currently under due diligence or resolutive clauses. These
plots jointly account for a potential PSV, TECNISA’s share, of approximately R$ 571 million.
Reduction of the average cost of debt
On February 3, 2020, the Company prepaid two Bank Credit Notes (“CCBs”), which had a consolidated outstanding
balance of R$ 50 million. These CCBs were raised in 2017 and had interest of 9.25% p.a. and 11.76% p.a., plus IPCA.
This prepayment allowed a reduction in the average cost of debt to 8%1 p.a. at the end of February 2020 (compared
to 9% at the end of December 2019).
Coronavirus
As of the date of this Release, the Company’s operations had not been impacted by the Coronavirus outbreak.
However, the Company is aware of its social role and has already taken measures to protect its employees and is
helping the country deal with this issue. In addition to awareness campaigns on actions that can mitigate
transmission of the virus (personal hygiene, avoiding social contacts, minimizing the number of face-to-face
meetings, among others), we preventively allocated our employees to work from home. The Company will continue
to monitor the mitigation actions requested by the Ministry of Health and professional health associations.

1

Considers interest rate (SELIC/CDI) and inflation indexes (IPCA/IGPM) in force at the time of calculation.
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This report contains forward-looking statements that express or imply expected results, performance or events. These views include future
results that may be affected by historical results, in accordance with the statements made in the section “Outlook”. Actual performance and
events may differ substantially from those projected and are subject to risks such as the general and economic conditions of Brazil and other
countries, interest and exchange rate levels, protectionist measures in the USA, Brazil and other countries, legal and regulatory changes and
shifts in general competitive factors (national, regional or global).
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