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PROJETOS EM DESENVOLVIMENTO
Ao longo dos anos, a Gafisa foi responsável por...
✓ Mais de 1.100 empreendimentos entregues;
✓ Mais de 16 milhões de metros quadrados construídos;
✓ Mais de 1,5 milhão de pessoas vivem empreendimentos da Gafisa.

Planner Redwood
Asset Management
30,3%

Presente em mais de 30
cidades em todo o Brasil.

Tesouraria/Outros
69,7%

... contando com mais de 27 mil acionistas
em sua composição acionária.

CONCLUSÃO DE OBRAS
Entre Dez/19 e Fev/20, 4 empreendimentos já obtiveram o Habite-se.

Villa Rica

Square Ipiranga

✓ Residencial
✓ 3 a 4 dormitórios;
✓ (143m2 e 184m2).

✓ Residencial
✓ 3 a 4 dormitórios;
✓ (84m2, 106m2,
140m2 e 248m2).

Like Alto da Boa
Vista
✓ Residencial
✓ 2 e 3 dormitórios;
✓ (53m2 e 79m2).

Moov Vila Prudente
✓ Residencial
✓ 2 e 3 dormitórios;
✓ (60m2 e 78m2).

LINHA DO TEMPO

Venda de
70% de
Alphaville

IPO

1954

Fundação

2006

-Reorganização Societária e início do
Processo de Reestruturação;
- Capitalização de R$ 405 MM,
Provenientes de 2 Aumentos de
Capital;
- Venda de 20,1% de Participação na
Alphaville Urbanismo S.A.

2008/09

Aquisição da Tenda

2013

2017

Spin-off
Tenda

2019

2020
- Fim do Processo de
Restruturação;
- Retomada de Novos
Lançamentos.

A Gafisa conta com uma nova equipe de executivos de gestão
com ampla experiência no mercado imobiliário...
CFO e Diretor de Relações com
Investidores
André Ackermann

Possui mais de 15 anos de experiência em gestão
financeira. Atuou na OR (Grupo Odebrecht) e na
Somos Educação.

Diretor Executivo Operacional
Saulo Nunes

Atua no setor há 30 anos, foi responsável pelo
desenvolvimento e construção de propriedades
residenciais e comerciais de média-alta renda.

Diretor de Novos Negócios

DIRETORIA EXECUTIVA
Diretor de Incorporação
Luis Fernando Ortiz
Com 21 anos de experiência no setor imobiliário,
ingressou na Gafisa em 2011 e hoje atua na
gestão imobiliária de toda a carteira de
empreendimentos da Gafisa no Estado de São
Paulo.

Diretor de Mercado
Cauê Cardoso
Diretor da Gafisa desde 2020, foi sócio da
gestora BR Investimentos/Bozano, co-fundada
pelo Ministro da Economia, Dr. Paulo Guedes.

Guilherme Luis Pesenti

Foi CEO da Drogaria Mais Econômica,

Possui mais de 10 anos de experiência na área de

trabalhou no Banco Pactual, e foi diretor da

Fusões & Aquisições e Novos Negócios, tendo atuado

incorporadora PDG Realty.

em companhias como Petro Rio S.A., Burger King
Corporation e Votorantim Cimentos S.A.

CONSTRUINDO
UMA NOVA GAFISA

2019 FOI O ANO DE RESTRUTURAR E ORGANIZAR...

GOVERNANÇA
▪ Eleição de uma nova diretoria
com membros experientes em
processos de turnaround.

COMERCIAL
▪ Restruturação na área de vendas;
▪ Reavaliação de imóveis em
estoque;
▪ Campanha de imóveis prontos e
semi-prontos em estoque;
▪ Novo site institucional.

MANAGEMENT
▪ Novo time de executivos com
ampla experiencia no setor;
▪ Mudanças no perfil da Cia com a
contratação de profissionais com
foco em inovação, criatividade,
processos técnicos e gerenciais.

OBRAS
▪ Todas as obras foram retomadas
e estão com o andamento
normalizados. A Gafisa possui 17
canteiros ativos.

REFORÇO DE CAIXA
▪ 1a tranche do aumento de
capital, arrecadando R$132MM;
▪ 2a tranche do aumento de
capital, arrecadando R$272MM;
▪ US$150MM já aprovados.
FINANCEIRO
▪ Renegociação de dívidas
operacionais e financeiras;
▪ Revisão de custos fixos e
variáveis.

O QUE ESPERAR
PARA 2020?
A Gafisa concluirá seu processo de
reestruturação, contando com:
- A retomada de lançamentos prevista para o
primeiro semestre do ano; gerando um impacto
positivo nas vendas e do estoque de
remanescentes.
- Iniciamos o ano com 17 canteiros ativos, já
obtivemos o habite-se para 04 obras entre
Dez/19 e Fev/20 e até o final do ano, devemos
obter o habite-se de mais 06 empreendimentos;

- Incorporação da UPCon.

CONSOLIDAÇÃO DE UMA NOVA
GAFISA.

ESTOQUES
VGV POR ESTADO
(R$MM)
3,2

Total VGV: R$966 MM

3,2

46,7

46,7

VGV Estoque Concluído:
R$405 MM

66%

do estoque são unidades
residenciais localizadas
no Estado de São Paulo.

1,6

13,2

13,2
1,1

1,1

763,4

137,3

LANDBANK
VGV POR ESTADO
(R$MM)
3,2

46,7

VGV Estimado: R$3,81 bi
33 Projetos/Fases Potenciais

6.501 unidades Gafisa

R$2.472 MM
13,2

Rápida recuperação de
lançamentos com
projetos rentáveis.

R$43 MM

1,1

R$749 MM

R$551 MM

Esta apresentação contém projeções esperadas que estão
sujeitas a riscos e incertezas.
Estas projeções são baseadas em expectativas e suposições
da nossa Administração, igualmente dos membros do
Conselho, levando em consideração as informações que a
Companhia tem acesso atualmente.

OBRIGADO
www.gafisa.com.br /ri
ri@gafisa.com.br

As exceções relacionadas às declarações prospectivas
também incluem informações sobre resultados operacionais
potenciais ou supostos, bem como declarações precedidas,
seguidas ou incluindo as palavras “acredita”, “pode”, “vai”,
“continua”, “esperar”, “prever”, “pretender”, “planejar”,
“estimar” ou expressões similares. As declarações
e informações sobre o futuro não são garantias de
desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposições,
pois referem-se a eventos futuros, portanto, sujeito a
circunstâncias que podem ocorrer ou não, os resultados
futuros e a criação de valor para os acionistas podem diferir
significativamente daqueles expressos ou sugeridos pelas
declarações de previsão. A maioria dos fatores que
determinarão esses resultados e valores vão além de nossa
capacidade de controle ou previsão.
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